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n TERRASSA

Les empreses
La comarca ja té prop de
familiars, líders
87.000 persones sense feina

sent un dels principals moTerrassa tors de desenvolupament
als mercats, ja que repreUn total de 25 empreses van senta el 65% del teixit emparticipar la setmana passa- presarial a Catalunya i, en
da en la sessió informativa molts casos, són líders en el
de la Cambra de Comerç de seu sector. Tot i així, les raTerrassa sobre La compra- ons que porten a l’empresa
venda de l’empresa familiar: familiar a decidir la seva
una alternativa a la continu- venda estan relacionades,
ïtat de l’empresa. La sessió en la majoria dels casos,
va anar a càrrec de Victor amb l’absència de succesRicart i Albert Santamaria, sió. En opinió dels ponents,
director de l’àrea de Finan- en aquest cas el moment
ces Corporatives i soci res- actual és favorable a un proponsable de l’àrea de Finan- cés de desinversió. La Camces Corporatives i Empresa bra de Terrassa ofereix, en
quest sentit, un servei orienFamiliar d’Auren.
En base a les ponències, tat a facilitar la continuïtat
l’empresa familiar continua de l’activitat empresarial.
redacció

redacció

Vallès Occidental
De nou, les xifres de l’atur
són negatives. El Vallès Occidental ha tornat a registrar
un increment de persones
aturades, fins al punt que
ja hi ha 86.889 ciutadans
sense feina a la comarca. Això significa que hi ha
1.071 aturats més que el
mes anterior. Per municipis,
Terrassa continua sent el
que registra un major nombre d’aturats, concretament
24.092, 2.000 més si ho
comparem amb les xifres de
gener de l’any anterior.
Sabadell, per la seva banda, ha assolit un nou rècord
i ha pujat fins als 21.251
aturats, ja que hi ha 287
desocupats més des que va
començar l’any. L’estadística la trenca Sant Cugat, que

daniel grados

L’Oficina de Treball de Terrassa, el municipi del Vallès on hi ha més aturats

ha experimentat un descens
en les dades de l’atur per
cinquè mes consecutiu: 37
persones han trobat feina al
gener, de forma que la xifra
d’aturats és 4.290.

n SABADELL

A Catalunya, 15.000 persones han perdut la feina
el darrer mes i ara ja hi ha
661.817 aturats. Si mirem
enrere, és la pitjor xifra de
l’atur a Catalunya des que

va començar la crisi; concretament és la més alta
des de l’any 1996. A la resta
de l’Estat espanyol, s’han
sumat 132.000 aturats i ja
n’hi ha prop de 5 milions.

n SANT CUGAT DEL VALLÈS

ERC rebutja l’OPA
46 espais de vivers
d’Agbar sobre CASSA per a emprenedors
redacció ment ferm de rebuig. L’OPA
Sabadell presentada per Agbar per
fer-se amb un 51% de les acDes d’ERC, Sabadell mostra cions de la Companyia d’Aila seva preocupació per les gües de Sabadell ja compta
repercussions que podria amb un preacord que pertenir la pèrdua de pes de metria que BBVA, la Cambra
l’Ajuntament de la ciutat de Comerç, Banc Sabadell,
a CASSA i de sabadellen- el Gremi de Fabricants i l’acquisme si l’OPA d’Agbar es tual president de CASSA, Xafa efectiva finalment. En vier Bigatà es beneficiïn de
aquest sentit, el grup dema- l’OPA, segons explica ERC
na al govern un posiciona- en un comunicat.

n VALLÈS OCCIDENTAL

PIMEC, satisfeta
amb la decisió del TC
redacció Jaume Maranges, president
Vallès Occidental del Consell del Vallès Occidental de PIMEC Comerç,
PIMEC Comerç Vallès Oc- diu que “tot i que encara
cidental celebra la decisió queda la resolució del TC,
del Tribunal Constitucional de moment es restableix la
(TC) d’aixecar la suspensió prohibició d’instal·lar equicautelar dels articles de la paments comercials fora
Llei de promoció de l’activi- de la Trama Urbana Consotat econòmica de Catalunya lidada i s’evita un buit legal
que limiten l’obertura de que permetia la proliferació
centres comercials de més de grans centres comercials
de 800 metres quadrats. fora dels nuclis urbans”.

REDACCIÓ a Sant Cugat, a través del
Sant Cugat del Vallès servei municipal de suport
a l’empresa, 67 empreses.
L’Ajuntament de Sant Cugat A més, en aquest moments
ofereix 46 vivers d’empresa l’Ajuntament ofereix 30 espúblico-privats als empre- pais de vivers d’empresa al
nedors del municipi. L’Alcal- Sant Cugat Trade Center i 16
dessa Mercè Conesa va visi- espais més a Esadecreàpotar divendres els espais i va lis. També està en marxa el
fer balanç de les polítiques projecte Yuzz, adreçat a jode foment de l’emprenedo- ves que vulguin convertir la
ria impulsades pel consisto- seva idea tecnològica en un
ri. L’any passat es van crear negoci.

Si t’agrada treballar en
equip i vols formar part de

TRUCA’NS!

Busquem comercials especialitzats
en telemàrqueting per treballar
al departament de Publicitat

93 159 84 64

UNEIX-TE AL NOSTRE GRAN EQUIP
Envia el teu currículum a
publicitat@eldiaridelvalles.cat

n BELLATERRA

‘RoadShow’ de
Windows 8 a la UAB
Héctor martínez
(@hmartineztobar)

Bellaterra
Després de l’èxit de Microsoft amb el Lucky Day que va
organitzar a la UAB el passat
16 de gener, la companyia
torna amb un nou esdeveniment nacional. Es tracta
de RoadShow de Windows
8. Part de l’equip de Madrid
vindrà a ajudar als MSPs de
Barcelona a resoldre dubtes sobre Windows 8 o sobre els nous gadgets de la
companyia. Es convidarà als
estudiants a esmorzar i hi
haurà regals per a ells i per
als professors i curiosos que
passin per allà.

Una de les novetats
d’aquest any és que, a més
de l’staff de Microsoft, també hi haurà els “universitaris llegenda”, alumnes de
la Universitat que van ser
seleccionats mitjançant un
programa de votacions a la
xarxa social Facebook amb
coneixements per poder ajudar els seus companys.
L’esdeveniment es realitzarà durant dos dies en diferents campus: dimecres al
campus de Sabadell i dijous
al de Bellaterra, a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria. L’objectiu és fer veure als alumnes la utilitat que
té el nou sistema operatiu i
eliminar la por als canvis.

