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ECONOMIA
LA TENDÈNCIA

LA XIFRA

3
Marcadors

LES DÈCIMES QUE
BAIXEN ELS PREUS
RESPECTE DE L’ANY
PASSAT

 Els preus han baixat tres
dècimes el gener -en relació al
gener del 2015- a l'estat
espanyol, segons l'indicador
avançat de l'Índex de Preus de
Consum (IPC) que elabora
l'Institut Nacional d’Estadística

3,8%
PUGEN LES
PERNOCTACIONS EN
ESTABLIMENTS NO
HOTELERS

 Les pernoctacions en
establiments turístics
extrahotelers van augmentar el
3,8% durant el 2015 respecte
l'any anterior, concretament
fins als 23,4 milions, segons les
dades provisionals de l’INE

EL BANC

Bankia
ELEVA EL 50% EL
DIVIDEND I L'ESTAT
INGRESSARÀ 194
MILIONS

INICIATIVES PER AL MERCAT LABORAL 4 Ampans impulsa dos projectes per ajudar la inserció laboral
de joves en col·laboració amb la fundació Intermedia, dins el programa català d’ocupació Garantia Juvenil
2014-2020 i el pla d’actuació del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del SOC

Ampans atendrà 600 joves a l’atur
en dos anys, dins la Garantia Juvenil
 L’entitat posa en marxa dos programes perquè els joves trobin feina o retornin al sistema educatiu
AMPANS

REDACCIÓ | MANRESA

L’entitat manresana Ampans ha
posat en marxa dos nous projectes destinats a joves que estan en
situació d’atur, que han abandonat
els estudis o bé que tenen una titulació però no han tingut encara
cap oportunitat de feina. Es tracta de 600 joves d’entre 16 i 29 anys,
que es podran acollir, segons el seu
perﬁl, als programes «Noves oportunitats per a joves» o «Experiències professionals».
Ampans impulsa aquests dos
projectes en col·laboració amb la
fundació Intermedia, dins del programa català d’ocupació Garantia
Juvenil 2014-2020 i el pla d’actuació del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, a través del
Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Ambdós projectes, que
Ampans recorda que, per impulsar-se, requereixen de la implicació i complicitat del teixit empresarial del territori, s’han iniciat
aquest mes de gener i s’allargaran
ﬁns el novembre del 2017.
Ampans explica que amb l’objectiu que els joves de 16 a 24
anys assoleixin una certiﬁcació i retornin a la formació reglada, «Noves oportunitats per a joves» s’adreça a aquells joves que van
abandonar prematurament la seva
etapa formativa i no tenen cap
acreditació educativa. El pla ofereix
actuacions integrades d’orientació,
formació, acompanyament i intermediació, i es caracteritza per

Els dos programes que impulsa Ampans s’adrecen a joves d’entre 16 i 29 anys

oferir als joves itineraris més llargs,
ﬁns a 2 anys, per desenvolupar el
seu projecte professional i personal. A més, afegeixen fonts d’Ampans, «les actuacions són personalitzades de manera que la formació i la metodologia s’adapten
a les necessitats dels joves, que entraran en contacte amb professions
i empreses, sempre acompanyats i tutoritzats». Amb la col·laboració de la fundació Intermedia,
l’entitat atendrà dins d’aquest programa 270 joves del Bages, Berguedà, Osona, Anoia i Solsonès. El
programa que seguiran els joves
que s’incorporen al projecte, ex-

pliquen les fonts, «té una àmplia
vessant innovadora en l’aspecte
metodològic, i també té un gran
valor afegit perquè reforça les seves competències socials, cíviques i emprenedores, així com
un treball d’apoderament del jove
a partir d’ interessos motivacionals
com l’esport, la cultura i les noves
tecnologies».
Quant a «Experiències professionals», aquest té l’objectiu de
facilitar als joves amb formació una
primera experiència professional
relacionada amb les seves competències a través d’un contracte
laboral en pràctiques o un conve-

ni de pràctiques no laborals per un
període de sis mesos. Sense cap
cost per a les empreses, els joves rebran una beca o un salari subvencionat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC). Ampans preveu que el projecte aculli 330 joves
i, en aquest cas, també amb la
col·laboració de la fundació Intermedia, seran joves de les comarques de la Catalunya Central,
però també amplia l’àmbit d’actuació a les comarques dels Pirineus i el Tarragonès. El projecte
contempla la prospecció d’empreses i acompanyament a les empreses i joves en pràctiques.

 Bankia proposarà en la seva
pròxima junta d'accionistes el
pagament d'un dividend en
efectiu de 2,625 cèntims d'euro
per títol amb càrrec a 2015, un
50% més que un any abans.
L’estat ingressarà 194 milions

Iberpotash
incrementa el
20% l'exportació
de sal de desgel
REDACCIÓ | MANRESA

Iberpotash, l'únic productor de
sal de desglaç per a carreteres de
tot Catalunya, ha augmentat el
20% l'exportació d’aquest producte, especialment a països del
nord d'Europa i la costa est dels Estats Units. D'aquesta manera, l'empresa ha compensat la falta de
venda estatal per les insòlites temperatures d’aquest hivern, i ha
consolidat la seva presència a l'estranger. Del total de sal venuda, només el 10% s'ha quedat al país
Ramon Vilaseca, cap de vendes
d'Iberpotash, assegura que la companyia s'ha convertit en un dels
principals productors de sal de
desgel de tot el món.
En total, durant el 2015, l'empresa va distribuir 500.000 tones de
sal de desgel, el 10% més que l’any anterior, un any que també va
ser especialment suau. Tot i això,
Ramon Vilaseca explica que la xifra dista dels hiverns freds, quan
havien arribat a sortir de Súria
entre 600 i 700.000 tones de sal de
desglaç.
Tot i adreçar la majoria de les seves vendes a l’estranger, per les altes temperatures que està tenint
aquest hivern al conjunt de l’estat,
el cap de vendes d'Iberpotash garanteix que l'empresa té reserves
suﬁcients per proveir el país en cas
d'un canvi sobtat de la meteorologia. Aquest increment en la demanda dependrà bàsicament de
l'evolució del temps.
En situacions de fred sec, no hi
ha tanta demanda de sal. En canvi, en situacions en què hi ha hagut precipitacions i el fred s'intensiﬁca, és quan els terres humits
es gelen i això forma una capa de
gel que necessita més sal per desglaçar.

