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IEN/EURO
159,83 iens
(+0,65)
BORSA MADRID
1.433,90
(-23,93)

EMPRESES

OCUPACIÓ

La Central del
Cabell obre a
Manresa la seva
primera botiga

L’atur al Bages supera, en l’últim any, la
mitjana catalana de gairebé tres punts

R REDACCIÓ/Manresa

R REDACCIÓ
R Manresa

L’empresa La Central del
Cabell inaugurarà el dilluns,
dia 14, la seva primera botiga, i
ho farà a la carretera de Vic de
Manresa.
L’empresa, nascuda a Cardona l’any 2002, es dedica a la importació i distribució de cabell
a través de la venda ambulant.
Amb l’obertura de la botiga,
l’empresa disposarà d’un espai
físic on oferir els seus productes i serveis, dirigits exclusivament al món de la perruqueria.
L’establiment disposarà de
51m2 d’exposició de cabell i
postissos, i d’una aula de formació, on es faran cursos i demostracions de recollits,extensions, postissos, tallats i color.
Es preveu que amb l’obertura
de la botiga l’empresa ampliï la
seva xarxa de distribució a Cadis i al País Basc.

FORMACIÓ

El CTM organitza
un curs sobre el
Codi Tècnic de
l’Edificació

L’atur continua augmentant a
Catalunya. I també al Bages. El
mes de març passat es van comptabilitzar 7.295 persones aturades en aquesta comarca, mentre
que fa un any se’n van registrar
6.219. Aquesta diferència de
1.076 persones suposa un augment del 17,3 %, i supera de gairebé tres punts l’increment general català, que aquest març, respecte al mateix període de l’any
passat, és del 14,5 %.
L’atur al Bages ha arribat
aquest març fins al 9,6 %, amb 81
homes i 4 dones més inscrits a les
oficines del SOC,xifra que representa l’1,2 % més que el febrer
passat. Aquesta dada contrasta
amb la variació mensual catalana, que ha estat força més baixa,
del 0,25 %.
Tots els sectors d’activitat han
tingut un augment en el nombre
d’aturats, excepte el de la indústria, que s’ha mantingut pràcticament en el mateix nombre. En
termes relatius, destaca l’agricultura (amb un increment del 75 %
respecte de l’any anterior).
Aquest sector, amb 98 aturats el

ARXIU/FERMÍ RIU

El sector de la construcció ha tingut un augment en l’atur del 54,8 %

març d’enguany, 42 més que el
mateix període del 2007, és el
sector amb un variació interanual d’atur més alta del Bages. Pel
que fa a la construcció, el març
del 2007 es van comptabilitzar
374 aturats i enguany n’hi ha 579,
xifra que representa un augment
del 54,8 %. En termes absoluts,
però, la pujada més destacada es

troba en el sector dels serveis,
amb 672 persones més a l’atur
que fa un any; té un increment
del 19,7 % respecte al mes de febrer. La franja d’aturats sense
ocupació anterior és el 48,6 %
més alta que el març de l’any passat. La indústria, tot i que ha augmentat de quatre persones, és el
sector amb una variació més mo-

derada, concretament del 0,2 %.
Aquestes xifres són força similars a les tot Catalunya, a excepció de l’increment de l’agricultura, que en l’àmbit nacional ha estat més moderat (35,6 %), i del
sector de la construcció, que a
Catalunya ha augmentat 1,8
punts més que al Bages.
Pel que fa a l’atur segons el municipis bagencs, en termes relatius es pot observar que on hi ha
uns canvis més bruscos entre el
març d’aquest any i el de l’any
passat és als municipis amb un índex més baix de població. Per
exemple, Talamanca té un increment de l’atur del 250 % i Aguilar de Segarra del 200 %. Santa
Maria d’Oló (-40 %), Marganell
(-38,5 %) i Monistrol de Calders
(-36,4), en canvi, és on l’atur s’ha
vist més reduït.
A Manresa,l’atur ha augmentat
de manera significativa aquest
març, respecte al mateix període
de l’any passat, amb 579 aturats
més (el 22,1 %). Tot i això, la població que el març va tenir un
nombre més alt d’aturats respecte al febrer va ser Sant Joan de
Vilatorrada, amb 34 persones
més al registre de l’atur.

INNOVACIÓ
A. I.
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El CTM Centre Tecnològic
de Manresa organitza el curs
«El Codi Tècnic de l’Edificació», que tindrà lloc els dies 22,
24 i 29 d’abril, de 6 de la tarda a
9 del vespre. El curs té una durada de nou hores i es farà a les
instal·lacions del mateix CTM
Centre Tecnològic de Manresa.
L’objectiu del curs és fer una
presentació del Codi Tècnic de
l’Edificació. L’assistent obtindrà una lectura general i d’anàlisi dels diferents documents
bàsics que conformen el nou
marc normatiu del CTE. El
programa inclourà, entre d’altres temes, l’estalvi d’energia,
la seguretat en cas d’incendi, la
protecció davant el soroll, la
seguretat estructural i la salubritat.

Una vintena d’empreses de la
Catalunya central va rebre
ajuts per innovar, el 2007
R REDACCIÓ/Manresa

Dinou empreses de la Catalunya central van rebre un total de
195.000 euros (més de 34 milions
de ptes.) en ajuts en la convocatòria Innoempresa,de la Generalitat, amb la mediació del Centre
d’Aplicacions TIC de Manresa,
l’any passat.
Ahir, al CTM de Manresa, es va
fer la presentació dels projectes
que s’han desenvolupat amb els
ajuts i es va presentar la convocatòria dels ajuts d’enguany.
Aquests ajuts van destinats a
reforçar i millorar la innovació i

la competitivitat en les pimes
mitjançant la realització de projectes d’innovació,millora tecnològica i sistematització d’R+D+i.
Les empreses subvencionades el
2007 van ser: Mapro, Comercial
Tèxtil Calvet, Productes PBM,
PVC Castellet, Projectes Territorials del Bages, Custodia Documental, Tramit-Pinos, Esperbé
SA, El Xic del Forn, Ribsan Matrius, Panificadora Bages, Tallers
i Transports Llobregat, J2 Servid,
Imper Server Comes, Pervosa,
Barcelona Ribbons, Extructec,
Meitex i Inoxtop.

El director del Catic, Xavier Soler, durant la presentació de l’acte, ahir

