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L’AVÍS

Vaga
Marcadors

CCOO I UGT ALERTEN
DE VAGA GENERAL
PASSAT L’ESTIU



CCOO i UGT de Catalunya han
advertit que el bloqueig de les
negociacions amb les patronals
per pactar els increments
salarials els aboquen a convocar
una vaga general passat l'estiu
si no hi ha un canvi

40
ELS MILIONS QUE
INVERTIRÀ
PORTAVENTURA

LA DATA

 PortAventura World

invertirà 40 milions en una
nova atracció i un altre hotel
de quatre estrelles el 2019, va
anunciar ahir el director
general del complex temàtic,
Fernando Aldecoa

124
EL POPULAR COTXE
DE SEAT COMPLEIX
ELS 50 ANYS

OCUPACIÓ I FORMACIÓ JUVENIL El 42% dels joves que es van inscriure al territori central a la primera edició del
programa Noves oportunitats, adreçat a persones d’entre 16 i 24 anys, van trobar feina o van retornar als estudis

Ampans orientarà més de 300 joves del
territori central sense estudis ni feina

L’entitat i la fundació Intermèdia participen en la segona edició del programa Noves oportunitats

C. B.

CARLES BLAYA MANRESA

Èric Garcia, un navarclí de 20
anys que avui es prepara per fer
un grau superior de tècnic audiovisual, explicava ahir amb satisfacció el seu pas per la primera
edició del programa Noves oportunitats. Fa dos anys, amb l’ESO
acabat, l’Èric no tenia feina ni
perspectives. «Estava desmotivat», aﬁrma. Fins que va entrar al
projecte impulsat pel SOC, dins el
Pla de Garantia Juvenil, amb fons
europeus, i gestionat al Bages,
Berguedà, Anoia, Solsonès i Osona per Ampans i la fundació Intermèdia. «Va ser un punt d’inﬂexió», assegura l’Èric, que en
aquest temps ha obtingut el títol
de manipulació d’aliments, ha
après a redactar un currículum, a
preparar-se per a una entrevista
de feina i s’ha posat al dia per
completar els estudis.
Èric Garcia és un dels casos
d’èxit de la primera edició del Noves oportunitats a la Catalunya
Central, que enguany torna a
obrir convocatòria per obrir la
porta a reintegar-se al sistema
educatiu o fer els primers passos
al món laboral a més de 300 nois
i noies del territori que tinguin entre 16 i 24 anys. El programa
s’adreça a aquells que, com l’Èric,
no han trobat ﬁns ara motivació
en els estudis i no han trobat feina,
i, durant dos anys, els ofereix
orientació, formació, acompanyament i intermediació per desenvolupar un projecte personal
i professional.
Segons dades del SOC i l’UTE
Ampans-Intermèdia, que ahir

De dreta a esquerra, Ada Colomer, Èric Garcia, Alba Torrens (mentora de Garcia) i Marta Masagué, ahir

van presentar a la ﬁnca Urpina de
l’entitat manresana la convocatòria del programa, el 42% dels 396
joves que es van inscriure a la primera edició van retornar al sistema educatiu (18%) o van aconseguir un contracte de feina de sis
mesos o més de durada (24%).
Hoteleria i indústria van ser els
sectors professionals que més joves van captar provinents del programa. Un centenar d’empreses
del territori van donar-hi suport.
En el conjunt de Catalunya, el
programa va atendre 3.000 joves,
el 40% dels quals va reorientar la
seva trajectòria. El 73% d’aquests

participants, explicava ahir Marta
Masagué, responsable dels Serveis d’Atenció i Suport als joves del
SOC, no tenia l’ESO.
Ada Colomer, responsable del
Noves oportunitats d’Ampans, explicava ahir que presentar-lo en
aquesta època de l’any, a punt
d’acabar les classes, afavoreix que
els «agents derivadors» de futurs
usuaris del programa (com puguin ser el mateix SOC, però també la justícia juvenil i els equips
d’assessorament i orientació psicopedagògica) puguin aconsellar
els joves d’integrar-se al Noves
oportunitats. En principi, s’oferei-

xen 270 places, però les baixes que
es generen durant el programa
(per insercions laborals o educatives) permetrà ampliar el nombre de participants ﬁns més enllà
dels 300, explicava ahir Colomer.
El Noves oportunitats al territori central té la seu a l’avinguda
dels Dolors de Manresa, però
també té delegacions a Berga, Solsona, Vilanova del Camí, Santa
Margarida de Montbui, Vic, Manlleu, Torelló i el Lluçanès. El programa té una dotació de 22 milions d’euros, dels quals l’UTE
Ampans-Intermèdia gestiona
vora 3 milions.

L’osonenc Miquel Sitjà presidirà la nova demarcació
del Col·legi d’Arquitectes a la Catalunya Central
CARLES BLAYA MANRESA

Miquel Sitjà, responsable del
despatx Ecosit de Manlleu, va ser
escollit ahir president de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya. Completen la junta directiva de l’ens els bagencs Enric
Masana (secretari, i ﬁns ara president de la delegació Bages-Berguedà de la demarcació barcelo-

nina del col·legi) i Claudina Relat
(tresorera), i el també osonenc
Manel Alcubierre (vocal). Les
eleccions als òrgans de govern es
van celebrar els dies 9 i 10 de maig.
L’1 de març passat, l’assemblea
general del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya va aprovar la creació
de la Demarcació de les Comarques Centrals, que engloba els 423
arquitectes col·legiats de les co-

marques del Bages, Osona, Berguedà, Anoia i Moianès. La nova
demarcació tindrà una doble capitalitat compartida entre Manresa i Vic.
Segons explicava Enric Masana
a aquest diari, la reclamació d’una
demarcació pròpia del territori
«era una aspiració de molts anys»,
encallada per la qüestió de la capitalitat. Amb tot, avui es conside-

ra una solució el treball en xarxa i
la col·laboració entre Manresa i
Vic «ens donarà més potencialitat
i generarà sinergies».
Disposar d’una demarcació
territorial permetrà «tenir una millor representació amb les institucions i administracions, moltes de
les quals ja tenen representació»
al territori, segons assenyalen
fonts del nou ens.

 El Seat 124, conegut com el

cotxe del sentit comú per la
seva carrosseria de mida
mitjana i per ser el de la classe
mitjana dels anys 70, està de
celebració, ja que aquest mes
de maig compleix 50 anys

Les eleccions
a la presidència
de Pimec
se celebraran
el 19 de juny
ACN BARCELONA

Les eleccions generals a la presidència de la patronal de la petita
i mitjana empresa Pimec se celebraran el proper dimarts 19 de
juny, segons va informar ahir l’organisme.
El comitè executiu i la junta directiva de l'entitat han convocat
els comicis que han de renovar els
òrgans de govern de l'entitat, i als
quals tots els socis de Pimec estan
cridats a votar.
L’actual president de la patronal, Josep González, ja va anunciar el 24 d'abril que optarà a un
nou mandat per seguir al capdavant de l'organització. De moment, no s'ha fet pública cap candidatura alternativa.
Josep González, nascut el 1945,
és president de Pimec des de l'any
1997, quan es va fusionar amb
l'entitat Sefes, organització que
González ja liderava des del 1990.
El proper seria el seu sisè mandat
a Pimec.
Les anteriors eleccions a la presidència de la patronal es van celebrar el juny del 2014.

Les empreses
triplicaran la
contractació
d’experts en ‘big data’
ACN BARCELONA

El teixit empresarial espanyol
multiplicarà per tres la seva actual
plantilla de personal dedicat al big
data en els pròxims tres anys, segons una de les principals conclusions de l'informe «Adopció i impacte dels big data i anàlisi avançada a Espanya», presentat ahir
en el transcurs de la conferència
«Data + Decisions 2018 a Esade».
L'informe assegura que les empreses amb una facturació anual
de més de 200 milions d'euros de
diferents sectors dediquen actualment 1,8 milions d'euros de
mitjana del seu pressupost anual
a la gestió de dades. En una enquesta realitzada sobre 106 companyies de diferents sectors, el
55% de les empreses consideren
que encara no tenen una cultura
de presa de decisions basada en
l'anàlisi de dades. L'estudi indica
que, de les empreses entrevistades, la majoria tenen entre 5 i 20
persones dedicades al big data,
segons si són pimes o grans.

