
Més de 350 persones es van reu-
nir dijous al vespre a la sala de Cal
Soler de Sant Vicenç de Castellet
per assistir a la Nit de l’Impuls Em-
presarial del municipi. La troba-
da, que arribava a la cinquena edi-
ció, és organitzada des de l’Ajun-
tament de Sant Vicenç per posar
en contacte el teixit socioeconò-
mic del municipi.

Enguany, el ponent convidat
del sopar va ser el consultor i con-
ferenciant Víctor Küppers. En una
intervenció molt aplaudida, Küp-
pers va demanar al teixit empre-
sarial una actitud optimista i que
es cregui en les capacitats de totes
les persones per anar endavant.

Empreses premiades
En la part final de l’acte, la regido-
ria de Promoció Econòmica va
donar a conèixer els premis a les
millors pràctiques empresarials
corresponents al 2017. El reconei-

xement a l’empresa més innova-
dora va ser per a Tic Tac Fusta;
Marc Soler Tèxtil es va endur el
guardó a l’empresa amb més res-
ponsabilitat social empresarial,

mentre que l’empresa amb mi-
llors pràctiques en internaciona-
lització va ser Flyaaway Services.
En paral·lel, el reconeixement per
a l’activitat de serveis més innova-

dora va ser per a Xasem. Final-
ment, aquest any la Joieria Rosa
va ser premiada amb el reconei-
xement a l’activitat comercial amb
una antiguitat de 50 anys.

REDACCIÓ MANRESA

La Nit de l’Impuls Empresarial de
Sant Vicenç aplega 350 persones
Tic Tac Fusta, Marc Soler Tèxtil, Flyaway Services, Xasem i Joieria Rosa, reconegudes durant l’acte

Unió de Pagesos (UP) ha adver-
tit que el preu de la carn de porc
ha tingut una baixada del 28% des
de la primera setmana d'agost. Se-
gons el sindicat, el preu ha baixat
d'1,435 euros el quilo viu durant
la primera setmana d'agost a
1,028 euros el quilo viu en l'actua-
litat, tal com indiquen les cotitza-
cions del mercat de referència
Mercolleida. La baixada compor-
ta, per a UP, que el preu per als ra-
maders se situï ja per sota del preu
mitjà dels costos de producció.
Per al sindicat, la principal causa
és el cessament de la demanda
per part de la Xina a la UE.

EFE LLEIDA

UP alerta d'una
baixada del 28%
del preu de la
carn de porc

El nombre de treballadors afec-
tats per mesures de regulació
d'ocupació a Catalunya entre els
mesos de gener i setembre s'ha si-
tuat en 4.278 persones, cosa que
suposa una reducció del 43,7% en
relació amb el mateix període de
l'any passat, segons les xifres pu-
blicades ahir per l'Estadística de
Regulació d'Ocupació del minis-
teri d'Ocupació i Seguretat Social.

En el conjunt de l'Estat espa-
nyol, el nombre de treballadors
afectats per alguns d'aquests ex-
pedients fins al setembre s'ha si-
tuat en 38.938 persones, el 39,4%
menys. L'acomiadament col·lec-
tiu és l'expedient de regulació que
a Catalunya ha tingut més impac-
te en nombre de treballadors fins
al setembre, ja que ha arribat a
afectar 1.947 persones, una dismi-
nució anual del 46,5%.

ACN BARCELONA

Cau el 43,7% el
nombre d’afectats
per expedients
de regulació
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ECONOMIA

Alimentaria s’uneix amb
Hostelco i el Saló de
l'Equipament de la Restauració
per crear una plataforma que
reunirà més de 4.500 empreses
i que preveu generar un
impacte de 200 milions d'euros

Alimentaria

MUDA CAP A UNA
GRAN PLATAFORMA

DE NEGOCI

EL PROTAGONISTALA TENDÈNCIAL’ESDEVENIMENT

Marcadors

 El president de Seat, Luca de
Meo, rep el guardó Dirigent de
l'any en la categoria de
constructor d'automòbils
d’AutoRevista, una de les
principals publicacions sobre
la indústria del motor estatal

Luca de Meo

REP EL PREMI A
DIRIGENT DE L’ANY,

D’AUTOREVISTA

 La xifra de negocis
empresarials al setembre en el
conjunt de l'Estat espanyol
s'ha incrementat el 5,8% en
relació amb el setembre de
l'any passat, segons les xifres
de l’INE


PUJA LA XIFRA

DE NEGOCIS
EMPRESARIALS

HOMENATGE A L’EMPRESA A SANT VICENÇCal Soler va aplegar més de 350 persones aquest dijous en una nova
edició de la Nit de l’Impuls Empresarial que organitza l’Ajuntament per posar en contacte el món de l’empresa local

CATPRESS

Els representants de les empreses reconegudes en l’acte celebrat dijous

La consultoria manresana Feliu
Consultors va organitzar dijous
passat, arran de la publicació al
BOE de la Llei 6/2017, del 24 d’oc-
tubre passat, una jornada sobre
«Novetats i implicacions de la
nova Llei de Reformes Urgents del
Treball Autònom», a la qual va as-
sistir més d’una cinquantena de

persones, que van mostrar un
gran interès en la temàtica de l’ac-
te. 

La jornada, que es va dur a ter-
me  al local del Montepio de Con-
ductors, va  incloure interven-
cions a càrrec de diferents profes-
sionals de Feliu Consultors, a qui
va presentar Llorenç Juanola, pre-
sident de Montepio de Conduc-

tors. Els ponents van abordar les
novetats legals del tema des de di-
ferents vessants: les implicacions
en la seguretat social i en l’àmbit
fiscal, la problemàtica dels falsos
autònoms i els Trades, els nous
autònoms i la importància d’una
bona planificació hereditària per
a tots aquests professionals, entre
d’altres qüestions d’interès.  

La jornada va tenir la col·labo-
ració d’entitats com la UBIC, la Pa-
tronal Metal·lúrgica del Bages, el
Gremi de Constructors d’Obres
de Manresa i Comarques, el Gre-
mi d’Electricitat, Fontaneria i
Afins  del Bages i Berguedà i Mon-
tepio de Conductors, entitat que
va cedir el local per a l’organitza-
ció de l’acte.
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Feliu Consultors debat a Manresa sobre la nova llei
dels autònoms davant una cinquantena de persones


