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DÒLAR/EURO
1,5869 dòlars
(+0,0036) ��

LLIURA/EURO
0,798 lliures
(-0,003) ��

IEN/EURO
159,38 iens
(-0,45)

��
ÍBEX-35
13.160,30
(-118,00) ��

BORSA BCN
1.023,20
(-9,57) ��

BORSA MADRID
1.422,20
(-11,70)

Lluís Gasa, Manel Rosell, Josep Francí i José Antonio Martínez, ahir

EMPRESES

Iberpotash signa un conveni de col·laboració
amb Educació per formar treballadors
�� REDACCIÓ
�� Manresa

Una cinquantena de treballa-
dors del camp del manteniment
elèctric, mecànic i electromecà-
nic i en soldadura d’Iberpotash
cursen des del setembre passat a
l’IES Llobregat de Sallent i a 
l’IES Lacetània de Manresa un
cicle formatiu de grau mitjà
d’instal·lació i manteniment elec-
tromecànic de maquinària i con-
ducció de línies.

Aquesta formació està emmar-
cada dins del conveni de col·la-
boració signat ahir al matí a la
Cambra de Comerç de Manresa
entre l’empresa minera i el de-
partament d’Educació de la Ge-
neralitat, i té com a objectiu for-
mar els treballadors de forma
contínua i, així, donar resposta a
les necessitats actuals de l’em-
presa. Iberpotash aportarà anu-
alment 12.000 euros en concepte
de material didàctic.

El conveni possibilita qualificar
tècnics de manteniment de l’em-
presa per adequar-los a un perfil
professional més polivalent, que
permeti desenvolupar, de forma
integrada, activitats de manteni-
ment electromecànic. La forma-
ció s’ha dissenyat conjuntament
entre tècnics de l’empresa i del
departament d’Educació, i es re-
alitza en un horari adaptat a les
necessitats dels treballadors.

Iberpotash, per la seva banda,
ofereix formació permanent del
professorat de formació professi-
onal, i facilitarà estades de pro-

fessors a les empreses del seu
grup.A més, l’empresa acollirà a
les seves instal·lacions l’alumnat
del cicle formatiu per tal que pu-
gui seguir el crèdit de Formació
en Centres de Treball per mitjà
de convenis individualitzats de
pràctiques. Aquest aspecte dóna
al conveni unes característiques
de col·laboració que el fan ser pi-

oner en la interacció empresa-
administració. A banda dels IES
Lacetània i Llobregat, el conveni
també estipula la possibilitat que
els treballadors d’Iberpotash pu-
guin matricular-se a l’IES Quer-
cus (Sant Joan de Vilatorrada) en
uns crèdits del cicle de Prevenció
de Riscos Professionals.Així ma-
teix, des d’Educació es facilita

l’accés dels treballadors a la for-
mació a distància dels crèdits del
cicle formatiu que ofereixi l’Ins-
titut Obert de Catalunya.

Aquest cicle formatiu, que tin-
drà una durada de 2.000 hores re-
partides en tres cursos, és flexi-
ble, és a dir, es pot prorrogar se-
gons el nombre d’alumnes matri-
culats; i amb el temps, la matèria
del cicle pot canviar segons les
necessitats de l’empresa.

Ahir, durant l’acte de signatura
a la seu de la Cambra, hi van ser
presents el director general
d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats del de-
partament d’Educació, Josep
Francí; el conseller delegat d’I-
berpotash, José Antonio Martí-
nez; el director de Recursos Hu-
mans de l’empresa, Lluís Gasa; i
el director de la Cambra de Co-
merç de Manresa, Manel Rosell.
Francí va destacar el fet que l’em-
presa «tracti la formació professi-
onal com una inversió, fet que té
un significat molt especial per l’en-
senyament perquè demostra un
canvi important i positiu en la re-
lació entre els centres de formació
i les empreses».

Per la seva banda, Martínez va
explicar que amb aquesta aposta
«s’intenta buscar solucions a les
mancances de la nostra empresa
mitjançant la formació de treba-
lladors». Gasa va coincidir amb
Martínez en apuntar que amb
aquest conveni «volem assegurar
que tindrem personal format i amb
experiència en el futur».

ENTITATS

Manresa ultima
els tràmits per a
la construcció del
Parc Central
�� M. AYALA-ACN/Manresa

L’Ajuntament de Manresa
ha aprovat inicialment el pro-
jecte de reparcel·lació del pla
parcial de delimitació del Parc
Tecnològic del Bages. Aquest
és un dels últims tràmits urba-
nístics pendents per a la crea-
ció del Parc Central.

En aquests moments només
queda que se’n faci l’aprovació
definitiva. Com que actual-
ment ja s’ha aprovat el projec-
te d’urbanització, les obres ja
es poden començar, i és previst
que la col·locació de la prime-
ra pedra es faci entre final d’a-
quest mes i principi de maig,
segons fonts de Projectes Ter-
ritorials del Bages, l’ens públic
i privat que promou la creació
del Parc Tecnològic. El futur
Parc Central suposarà una in-
versió d’uns 60 milions d’eu-
ros.

El projecte de reparcel·lació
que ha aprovat l’Ajuntament
de Manresa mitjançant una re-
solució d’alcaldia preveu no-
més la definició de les
parcel·les del Parc Tecnològic
que després sortiran a la ven-
da. En aquests moments, l’a-
provació inicial d’aquest pro-
jecte està en període d’exposi-
ció pública.La creació del Parc
Central és una aposta impulsa-
da per una empresa pública i
privada, Projectes Territorials
del Bages, que suposa una in-
versió a l’entorn dels 60 mili-
ons d’euros.

Òscar Guisado i Sílvia Muntané Mostra d’algunes perruques

EMPRESES

La botiga de La Central del Cabell vol ser
un referent per als perruquers bagencs
�� A. IGLESIAS/Manresa

L’empresa amb seu a Cardona
La Central del Cabell,dedicada a
la importació i distribució de tot
tipus de cabells,va inaugurar ahir
a la carretera de Vic de Manresa
la seva primera botiga, que va
destinada exclusivament als pro-
fessionals del món de la perru-
queria.

La botiga, que només obrirà els
dilluns (el dia festiu per als perru-
quers), ofereix 51m2 destinats a
l’exposició i la venda de tot tipus
de cabells i postissos; i una aula
de formació on es faran cursos,
demostracions de recollits,exten-
sions, postissos, tallats i color, di-
rigits també a professionals. A

més, hi haurà un espai reservat a
la col·locació de perruques.

Els fundadors de l’empresa,Síl-
via Muntané i Òscar Guisado
(mare i fill), han explicat que la
raó de l’obertura d’aquesta boti-
ga és «dotar d’un espai físic l’em-
presa i tenir un punt on mostrar
què distribuïm i venem amb la nos-
tra marca».Guisado ha assegurat
que el món de les perruques, les
extensions i els postissos «ha can-
viat molt en els últims anys, i ara hi
ha molta més gent amb ganes d’u-
tilitzar una d’aquestes peces i més
professionals que volen donar el
servei i saber com es col·loquen».
Per això,amb la botiga,el profes-
sional tindrà l’oportunitat de

veure, comprar i aprendre a
col·locar els diferents tipus de
perruques,extensions i postissos.

La Central del Cabell treballa
amb cabells sintètics i naturals
(exportats de l’Índia, la Xina i les
Filipines), i els ofereix en dife-
rents models (cosits, de diferents
llargades, ondulats i en 23 colors
diferents).A banda de les perru-
ques, hi ha extensions, cues pos-
tisses i cabells per fer trenes.

L’empresa, que té una experi-
ència de més de 60 anys,distribu-
eix els seus productes arreu de
Catalunya, Castelló, Múrcia, So-
ria i Lanzarote, i properament ar-
ribarà a les ciutats de Cadis i Gra-
nada.
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