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Les consultes per 
assessorament 
laboral a CCOO 
a l’Anoia creixen 
el 16,3% el 2020
ACN. IGUALADA

n Les consultes per assessora-
ment laboral a CCOO a la comar-
ca de l’Anoia van créixer  el16,3% 
el 2020. Segons dades del sindicat, 
que subratlla «l’impacte que ha 
tingut la pandèmia», en van fer ús 
un total de 456 persones, majori-
tàriament provinents dels sectors 
comerç, hostaleria i turisme 
(31,49%), encara que també hi va 
haver una important allau de con-
sultes des del de la indústria –un 
de cada quatre usuaris- i de les 
empreses de serveis i neteja –un 
de cada cinc. Pel que fa a l’asses-
sorament, van predominar les 
consultes relatives a les prestaci-
ons atorgades per la Seguretat So-
cial (34,59%), salaris (20,27%) i 
acomiadaments (17,03%).

UP valora el 2020 
positivament per al 
porcí, amb un 
marge mitjà d’uns 
20 euros per animal
ACN. LLEIDA

n Unió de Pagesos (UP) considera 
que el 2020 un «bon any» per al sec-
tor porcí català, després que hagin 
continuat les exportacions al mer-
cat xinès. Tot i això, la pandèmia i la 
caiguda de vendes a la restauració, 
sumat a la detecció de casos de pes-
ta porcina africana (PPA) a Alema-
nya, han ocasionat un excés d’ofer-
ta a Europa que ha fet caure els 
preus, sobretot a partir del setem-
bre.  Amb tot, el marge de benefici 
ha estat, de mitjana, d’uns 20 euros 
per animal, similar al del 2019.  

Segons UP, les perspectives per 
al 2021 són incertes, ja que es pre-
veu un encariment dels costos de 
producció i que la producció a la 
Xina comenci a recuperar-se, però 
el que realment preocupa és la in-
cidència que podria tenir l’entrada 
de la PPA a l’Estat. El sindicat va fer 
balanç ahir de la situació del sector 
porcí. El responsable d’aquest sec-
tor a UP, Rossend Saltiveri, va valo-
rar que, tot i el descens important 
del preu del porc a partir del març 
per la covid-19, el preu de llotja del 
2020 ha estat positiu (1,33 eu-
ros/quilo porc viu) tot i que l’1,2% 
inferior respecte al del 2019. Salti-
veri va apuntar que les perspectives 
de mercat per al 2021 són diferents 
de les de l’any passat i que si el 2020 
va començar amb un preu proper a 
1,50 euros/quilo, aquest any el preu 
està al voltant d’1,10 euros/quilo. 

n L’IPC va pujar quatre dècimes al 
desembre a Catalunya respecte al 
novembre i va tancar l’any passat 
amb una variació anual del -0,6%, 
segons l’Institut Nacional d’Estadís-
tica. És el novè mes consecutiu amb 
taxes negatives, des que a l’abril, poc 
després de la primera declaració de 
l’estat d’alarma, ja es va situar en un 

-0,7%. Quant a la variació mensual, 
va ser del 0,4%. A l’Estat, la taxa de 
variació anual de l’IPC del desembre 
se situa en el -0,5%, tres dècimes per 
sobre la registrada al novembre, i la 
variació mensual va ser del 0,2%. 

Els grups amb més influència ne-
gativa en els preus a Catalunya al de-
sembre van ser el transport, amb un 
descens del 4,6%; seguit de les co-
municacions i l’ensenyament, amb-
dós amb una caiguda del 4,1%. Tam-
bé han retrocedit els preus de l’elec-
tricitat, el gas i altres combustibles (-
3,1%),que aquest 2021 s’estan enfi-
lant, els articles tèxtils per a la llar (-
2,1%), i s’han enfonsat els paquets 

turístics (-7,5%) i els preus de l’edu-
cació superior (-10,7%) i serveis 
d’allotjament (-13,4%). En canvi, els 
grups on els preus han pujat més han 
estat el dels aliments i les begudes no 
alcohòliques, amb l’1,5%, junt amb 
el vestit i calçat, amb l’1%, entre d’al-
tres. També ha augmentat, modera-
dament, el preu de les begudes alco-
hòliques i el tabac, en el 0,5%. 

Els grups amb influència negati-
va van ser l’oci i la cultura, amb una 
variació del -1,6%, set dècimes 
menys que al novembre per l’aug-
ment dels paquets turístics respecte 
del desembre del 2019 i els aliments 
i begudes no alcohòliques, amb 

dues dècimes menys fins a situar-se 
en l’1,1% pel descens dels preus de 
les llegums i les hortalisses. 

Les patronals alerten que l’IPC, 
amb una caiguda del 0,6% interanu-
al, continua reflectint la marxa nega-
tiva de l’economia i del consum. Pi-
mec destaca el «preocupant com-
portament» dels preus energètics i 
reclama que es compensi els sectors 
més afectats per les restriccions d’ac-
tivitat. La CEOE diu que, davant la 
debilitat de la demanda i l’augment 
dels costos, els marges empresaria-
les es redueixen intensament». Per 
part dels sindicats, CCOO i UGT exi-
geixen «polítiques que millorin la 
capacitat de demanda» com l’aug-
ment del salari mínim interprofessi-
onal (IPC) i la millora de sous de con-
venis col·lectius i a la funció pública, 
i també l’increment de les pensions 
per «corregir aquesta realitat».

L’IPC puja quatre dècimes al desembre 
a Catalunya i en un any varia el -0,6%

ACN. BARCELONA

u Patronals alerten que els 
marges empresarials es 
redueixen, i CCOO i UGT 
exigeixen millorar sous i pensions  

n Control Live, una una start-up 
manresana de solucions mèdi-
ques, que ha desenvolupat V-
Chair, una cadira de rodes moto-
ritzada i llit hospitalari digital , ha 
estat la guanyadora del primer 
premi Iniciatives de Desenvolu-
pament Empresarial, que convo-
quen l’Associació Gest! i que fi-
nança la Fundació la Caixa. El 
guardó es va lliurar dijous al ves-
pre a la sala d’actes d’Eurecat, en 

un acte que es va retransmetre en 
streaming per mantenir la segu-
retat en temps de pandèmia. 

El projecte guanyador, Control 
Live, ha rebut una dotació econò-
mica de 5.000, que aporta Cai-
xaBank a través del pressupost 
descentralitzat de la Fundació “la 
Caixa. En paral·lel, Gest!, l’Ajunta-
ment de Manresa, la FUB i l’EP-
SEM es comprometen a assesso-
rar i acompanyar els projectes vi-
ables, per fomentar l’esperit em-

prenedor i generar nous llocs de 
treball. Per part de la FUB-UMan-
resa, l’empresa Control Live rep 
una beca de 1.500 euros, mentre 
que l’EPSEM-UPC li va fer entre-
ga un premi de 1.000 euros en me-
tàl·lic. 

Constituïda el 2014, Control 
Live va néixer per donar una solu-
ció personal al seu fundador, que 
havia patit un accident. Així, V-
Chair pretén «aportar capacitats 
úniques i facilitar un canvi de pa-
radigma en el model d’assistència 
a les persones amb mobilitat re-
duïda».  

D’altra banda, també es va lliu-
rar premi a un projecte que enca-
ra no té l’activitat iniciada, dotat 
amb 2.000 euros, i que pretén re-
conèixer aquells projectes em-
presarials amb potencial, encara 
que es trobin en estat embriona-
ri. El guanyador d’aquesta catego-
ria, Flaps.IO, també rep una beca 
de 1.500 euros de la FUB-UMan-
resa. En aquesta edició, els finalis-
tes en l’àmbit dels projectes amb 
activitat iniciada han estat: Teks-
rel, Vimetea i Control Live. En la 
categoria de projectes amb activi-
tat no iniciada, els finalistes han 
estat Flaps.IO, Opground i Super-
coop Manresa. 

Durant l’acte, l’alcalde de Man-
resa, Marc Aloy, va dir que els pre-
mis que promouen l’activitat em-
prenedora són una gran notícia 
«en moments tan complicats com 
els actuals, on el sector empresa-
rial està patint especialment les 
conseqüències de la crisi». Jaume 
Masana, , director territorial Ca-
talunya de CaixaBank, va assegu-
rar que la col·laboració amb els 
premis reforça el compromís i la 
implicació de CaixaBank amb la 
Catalunya Central i el seu teixit 
empresarial. 

A  l’acte van assistir també Jo-
sep Sinca, president de Gest!, Va-
lentí Martínez, director general de 
la FUB-UManresa i Pere Palà, di-
rector de l’EPSEM-UPC. 

u Flaps.IO s’endú el guardó al projecte en desenvolupament del 
concurs organitzat per l’associació Gest! i finançat per CaixaBank

Control Live guanya 
el premi d’iniciatives 
empresarials de Manresa

CARLES BLAYA. MANRESA

La start-up manresana 
Control Live ha 
desenvolupat una 
cadira de rodes 
motoritzada i alhora llit 
hospitalari digital

Jaume Masana, de CaixaBank, fa el lliurament del guardó al projecte guanyador CAIXABANK

 


