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n SABADELL

Ajuda per a la inserció 
laboral dels joves

redacció
Sabadell

el president de Banc Saba-
dell, Josep Oliu, es va reunir 
dimecres passat amb els 
empresaris de Sabadell i 
d’altres punts de la comarca 
a la cambra de comerç de 
Sabadell. Oliu va compartir 
amb ells les seves reflexi-
ons sobre el que ha ofert al 
món econòmic i empresarial 
l’últim any i va analitzar les 
perspectives que mostra el 
nou exercici.

“Ha estat un any molt exci-
tant durant el qual han pas-
sat moltes coses, perquè en-
cara que de vegades pugui 
semblar el contrari, tant al 
nostre país com en el si de 
la Ue es van adoptar moltes 
de les mesures necessàries 
per sortir de la crisi, i espa-
nya va avançar de manera 
clara en la correcció dels 
nostres desequilibris pres-
supostaris”, va dir.

Oliu també va afirmar:  
“Tot i que encara no es pot 
descartar del tot que es-
panya hagi de demanar el 
rescat, personalment estic 
convençut que finalment 
no serà necessari. És fo-
namental que es continuï 
avançant en el reequilibri 

dels desajustos de la nostra 
economia, perquè la viabi-
litat d’espanya depèn del 
compliment dels compromi-
sos de reducció del dèficit 
públic”.

També es va referir al 
projecte de futur de Banc 
Sabadell i va recordar que 
“la nostra vocació és conso-
lidar-nos com una de les en-
titats financeres de referèn-
cia a tot espanya. de fet, i en 
contra de la imatge que en-
cara es té de nosaltres com 
a banc eminentment català, 
en moltes zones d’espanya 

ja som la primera entitat per 
volum de negoci. en canvi, a 
catalunya, actualment som 
la sisena”. 

amb vista a les perspecti-
ves econòmiques d’aquest 
any, Josep Oliu va vaticinar 
que el creixement econò-
mic global “continuarà sent 
bo, encara que amb alguns 
possibles riscos menors a 
la baixa”. Segons ell, Euro-
pa deixarà de ser el focus 
d’atenció principal dels mer-
cats, i a la zona euro “es 
viurà un any més d’estanca-
ment econòmic”. n

n SABADELL

Josep Oliu: “Volem  
convertir Banc Sabadell 
en un referent a l’Estat”

Josep Oliu, a l’esquerra, en la xerrada de la Cambra de Comerç
cedida - camBra de cOmerç de SaBadell

PIMEC Vallès millora 
l’accés al crèdit a 
pimes i autònoms

Energia verda, 
al Business Park

redacció
Vallès Occidental

Pimec Vallès Occidental ad-
verteix que les pimes con-
tinuen patint restricció del 
crèdit per part de les entitats 
financeres, i s’ha marcat com 
a part de la seva estratègia 
continuar treballant per mi-
llorar l’accés al crèdit al teixit 
empresarial de la comarca. a 
banda de fer d’intermediari 

redacció
Sant Cugat del Vallès

el centre de negocis @Sant 
cugat Business Park compta 
amb energia verda després 
d’haver arribat a un acord 
amb acciona Green energy, 
filial del grup Acciona, segons 
el qual subministrarà l’electri-
citat al Parc on hi ha instal·la-
des més de 200 empreses de 
diversos sectors. amb aques-
ta acció, el Parc vol contribuir 
a la conservació del medi am-
bient i a un desenvolupament 
sostenible, generant menys 
impacte en l’entorn i ajudant 

entre l’empresa i les entitats 
bancàries, ha esdevingut el 
vincle entre el món empresa-
rial i el de l’administració 
pública, elaborant un model 
de relació entre els dos àm-
bits perquè les pimes puguin 
aconseguir el finançament 
públic que hi ha disponible. 
Pimec col·labora amb dife-
rents entitats públiques que 
ofereixen fons de finança-
ment per a empreses. n

a transformar el territori en un 
lloc més respectuós amb el 
medi. Així mateix, amb aquest 
canvi, @Sant cugat Business 
Park vol ser partícip de l’estra-
tègia de model de smart city 
pel qual l’ajuntament de Sant 
cugat del Vallès treballa.

cal recordar que acciona, 
grup que figura com un dels 
primers d’energies netes del 
món, i la seva filial Green 
energy només gestionen i 
comercialitzen amb electrici-
tat procedent de fonts 100% 
renovables certificades i acre-
ditades per la comissió Naci-
onal d’energia. n

n VALLÈS OCCIDENTAL

n SANT CUGAT 

redacció
Sabadell

l’ajuntament de Sabadell, 
per mitjà del Vapor llonch, 
treballa pel desenvolupa-
ment del territori i ofereix 
tot tipus de serveis per a 
persones emprenedores, 
responsables d’empreses, 
persones en actiu i també 
en situació d’atur. durant 
aquest any, el Vapor llonch 
posa en marxa el nou Pro-
grama d’Experiència Pro-
fessional per a l’Ocupació 
Juvenil. 

aquest projecte que in-
clou diferents fases fins as-
solir la contractació laboral 

de la persona participant  
és adreçat a joves d’entre 
16 i 25 anys en situació 
d’atur, amb mancances for-
matives i amb interès per 
aprendre una professió.

en aquesta línia, el Va-
por llonch va reunir la set-
mana passada més de 50 
professionals, com a repre-
sentants de centres d’ense-
nyament, entitats del tercer 
sector, i diferents departa-
ments municipals vinculats 
a l’atenció de joves per con-
cretar el procés de derivació 
de joves a aquest programa. 
l’objectiu és treballar con-
juntament en la inserció 
laboral d’aquest col·lectiu. n

redacció
Bellaterra

amb l’entrada del nou any, 
l’equip de Windows 8 de mi-
crosoft va visitar diferents 
universitats de l’estat per 
desitjar als alumnes sort per 
a l’inici de curs. entre les 
universitats seleccionades, 
a catalunya es va dur a ter-
me a la Universitat autòno-
ma de Barcelona.

el 16 de gener va arribar 
el Lucky Day, nom de l’esde-
veniment de Windows 8, a la 
Facultat d’enginyeria de la 
UaB, un esdeveniment car-
regat de regals, dolços, sort 
i coneixement. Els alumnes 

van resoldre en aquest am-
bient dubtes i inquietuds 
sobre el nou Windows 8. 
es va crear un bon clima 
de conversa sobre diverses 
tecnologies i es van repartir 
llaminadures i galetes de la 
sort. els primers 160 afor-
tunats que van passar per 
la taula de Windows 8 van 
agafar dels contenidors de 
la sort una galeta amb un 
regal. els responsables de 
l’esdeveniment parlen de 
480 assistents.

El Diari del Vallès va tenir 
l’oportunitat de parlar amb 
Héctor martínez Tobar, mSP 
a microsoft, qui va seleccio-
nar la UaB per celebrar-hi el 

Microsoft reparteix 
sort a l’Autònoma

n BELLATERRA

48 aturats majors 
de 50 troben feina 
amb ‘Reinicia’t’

l’any passat, 125 perso-
nes aturades, majors de 
50 anys, van participar a 
les accions de formació 
previstes al projecte Reini-
cia’t al Vallès Occidental. 
d’aquestes, 48 persones 
han aconseguit inserir-se 
al món laboral amb una 
nova feina. aquesta dada 
representa el 38% del total 
dels participants. l’objec-
tiu d’aquestes accions de 
formació, coordinades pel 
consorci per l’Ocupació i la 
Promoció econòmica del Va-
llès Occidental, és fomentar 
la inserció laboral.

VallÈS OccideNTal

ESADE acull una 
xerrada sobre el 
model econòmic 
espanyol

el professor d’economia 
d’eSade, Fernando Ballabri-
ga, va examinar dimecres 
passat les temàtiques 
socioeconòmiques clau 
que afecten l’activitat 
empresarial del nostre país. 
era la segona sessió de 
“construint el futur”. l’acte 
també va comptar amb la 
participació del catedràtic 
de Política econòmica de 
la UB, antón costas, i es 
va fer a l’esade Forum de 
Barcelona.

BarcelONa

820 hores de 
formació en cuina 

l’Àrea de Promoció econò-
mica de l’ajuntament de 
castellar oferirà, aquest 
curs 2012-2013, 820 hores 
de formació ocupacional 
adreçada a persones en 
situació d’atur. el Servei 
d’Ocupació de catalunya 
(SOc) va resoldre el passat 
12 de desembre l’atorga-
ment d’una  subvenció a 
l’ajuntament de 69.000 eu-
ros, que permetrà finançar 
íntegrament la realització 
de dos cursos en l’especia-
litat de cuina. el primer curs 
va començar el desembre 
a l’espai de cuina dels 
Safareigs de la Baixada de 
Palau.

caSTellar

Lucky Day i la sensació que 
va tenir va ser “molt positi-
va”. “els alumnes van parti-
cipar de manera molt activa 
i ja estem desitjant tornar 
amb un altre esdeveniment 
per als estudiants de la 
UaB”, va assegurar. n

Héctor Martínez, a la dreta, amb 
un alumne d’Enginyeria

cedida 


