Dossier de patrocini

Acte de lliurament dels
Reconeixements al
Progrés Empresarial
22ena Nit de l’Empresari de
la Patronal Cecot

Encetem una nova edició i volem que hi participeu!
El proper dijous 20 d’octubre de 2016, el món empresarial, econòmic i polític
català va tindre la seva cita important: la Nit de l’Empresari de la nostra patronal
Cecot, que reuneix any rere any a més de 1000 persones entre emprenedors, empresaris
i destacades personalitats del món econòmic, polític, industrial, universitari, financer i
comercial de Catalunya.
I a dia d’avui, després de vint i un anys organitzant aquest sopar multitudinari al Vallès
Occidental, podem afirmar que aquest és un dels esdeveniments socials de Catalunya,
més esperats.
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Qui assisteix?
L’acte de lliurament de guardons als distingits amb els Reconeixements Cecot
al Progrés Empresarial es realitza durant un sopar on els guardonats són els
protagonistes de l’esdeveniment.
La Nit de l’Empresari és ja una cita consolidada en les agendes dels empresaris i
empresàries d’arreu de Catalunya. La voluntat de la Cecot amb aquest sopar multitudinari
és el de posar en contacte empresaris/es, directius/ves i executius/ves poden trobar-se
amb personalitats del món polític, econòmic i empresarial.
Això fa que la Nit de l’Empresari hagi esdevingut un punt de trobada “social” que ha anat
conformant un teixit de relacions, més distès del que permeten els despatxos, i que,
edició rere edició, reiteren la seva participació.

46% Empresaris/es, associats i no associats a la patronal Cecot.
15% Directius/ves, executius/ves d’empreses de referència
en el mercat.
7%

Representants patronals i sindicals.

10% Màxims respresentants de l’administració local, autonòmica i
nacional.
4%

Rectors/es de totes les Universitats establertes a Catalunya.

10% Representants

d’institucions,

organitzacions

econòmiques, polítiques i socials de Catalunya.
4%

Patrocinadors de l’esdeveniment.

4%

Professionals dels mitjants de comunicació.
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financeres,

Personalitats distingides amb un Reconeixement
al Progrés Empresarial
2015
Sr. ALEX CRUZ
President i Conseller Delegat de Vueling
2014
Sr. VÍCTOR GRIFOLS
President de GRIFOLS, S.A.
2013
		Sr. ENRIC CROUS MILLET
		
Director general de DAMM
		
2012 		
		
Sr. JOSEP MARIA SERRA FARRÉ
		President del Grup Catalana Occident
		2011		
		
Sra. Mª DEL MAR RAVENTÓS
		Presidenta Grup Codorníu
		2010
		
Sr. CÉSAR ALIERTA
		
President del Grup Telefónica
		2009
		
Sr. SALVADOR ALEMANY
		
President d’Abertis i del Cercle d’Economia
		2008
		
Sr. ANDREU MAS-COLELL
		Catedràtic d’Economia i President de la Barcelona Graduate
		
School of Economics
		2007
		
Sr. MANUEL LAO HERNÁNDEZ
		President de Nortia Corporation
		2006
		
Sr. ANTONI BRUFAU NIUBÓ
		
President executiu de Repsol YPF
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		2005
		Excm. i Mgfc. Sr. GABRIEL FERRATÉ
		
Rector de la UOC
		
2004 		
		
Sr. JOSÉ MANUEL LARA BOSCH
		President del Grup Planeta
		2003		
		
Excm. Sr. JOAN ANTONI SAMARANCH
		President honorífic del Comité Olímpic Internacional
		2002
		
Sr. MANUEL CASTELLS
		
Professor de la UOC i expert en el camp de la societat de la informació
		2001
		
Sr. XAVIER SALA-I-MARTIN
		
Consultor del FMI i professor d’economia a la Columbia University		
		2000
		
Sr. PEDRO SOLBES MIRA
		
Comissari d’Assumptes Monetaris i Econòmics
		1999
		
Sr. JOSEP VILARASAU I SALAT
		President de la Caixa de Pensions “la Caixa”
		1998
		
Sr. ENEKO LANDABURU
		Dtor. Gral. Política Regional i Cohesió de la Comissió Europea
		1997
		
Sr. CARLES FERRER SALAT
		
President i fundador de la CEOE
		1996
		
Sr. JOAQUM MUNS
		
Economista i advocat, col·laborador de la OCDE i del FMI
		1995
		
Sr. RAMON GINJOAN
		
Emprenedor i empresari
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Quin ressó mediàtic s’ha guanyat aquest
esdeveniment?
La Nit de l´Empresari de la Cecot acredita cada any més de 50 professionals dels principals
mitjans de comunicació del país.
Començant pels mitjans d´àmbit local i comarcal, passant pels mitjans generals i finalitzant
pels mitjans purament ecònomics, la Nit de l´Empresari representa per la Cecot un marc
únic de reforç institucional i plataforma de reivindicació de millores per a la competitivitat
de les pimes catalanes, incidint en l´opinió pública a través dels mitjans de comunicació
assistents.
Agència Catalana de Noticies
Diari de Sant Cugat			 Ràdio Barcelona
Agència EFE				L’Econòmic				
Ràdio Intereconomia
Antena 3TV				El País				
Ràdio Rubí
ARA Diari				El Periódico de Catalunya		 Ràdio Sabadell
Cadena Cope				El Punt Avui 				 Ràdio Sant Cugat
Canal Català				Economia Digital
RNE
Canal Terrassa			
Europa Press
Tele 5
Catalunya Ràdio			
Expansión
Televisió de Sant Cugat
ComRàdio – La Xarxa		
La Vanguardia
TV3
Diari de Terrassa
Punto Radio
TVE
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El Jurat dels Reconeixements al
Progrés Empresarial

Perquè les designacions siguin el més encertades possible, la Cecot convida a formar part del
Jurat dels Reconeixements Cecot, d’una banda, a diverses personalitats vinculades als objectius
de la convocatòria i, de l’altra, personalitats de reconegut prestigi, tant de l’àmbit universitari,
de l’administració pública, com de l’àmbit econòmic.
Membres del Jurat de la Nit de l’Empresari 2015
Miquel Sàmper – 2n tinent d’alcalde. Desenvolupament econòmic, indústria i ocupació. Ajuntament de
Terrassa
Pere Torres – Secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya
Albert Carné – Director General de Política i Promoció Econòmica (Dep. Economia i Coneixement)
Generalitat de Catalunya
Esther Real – Vicerectora de Transferència de Coneixement. Universitat Politècnica de Catalunya
Manel Sabés – Vicerector de Relacions Institucionals i Territori. Universitat Autònoma de Barcelona
Xavier Gil – Rector. Universitat Internacional de Catalunya
Eugenia Bieto – Directora General. ESADE
Tomàs Tomeo – Director de Desenvolupament Corporatiu. IESE
Olga Grau – Redactora en cap d’Economia. El Periódico de Catalunya
Ramon Aymerich – Cap d’Economia. La Vanguardia
Àlex Font – Cap d’Economia. Diari Ara
Ramon Pastor – Vicepresident i Director general de Impressió en Gran Format. HP Barcelona Site
Jordi Nicolau – Director Territorial Caixa Bank – Barcelona. Caixa Bank
Antoni Abad – President. Patronal Cecot
Josep Armengol – President. Fundació Institut Industrial i Comercial
Santi Fontseca – President. Cercle Cecot Joves Empresaris
Enric Barba – President. Club Cecot Innovació i Tecnologia
Carles Garriga – President. Centre Metal•lúrgic
Martí Saballs – Sots director. Diari Expansión
Pere Arch – Director. Egarsat
Xavier de Antonio – Director General. Nationale Suisse
Secretari del jurat: Sr. David Garrofé, secretari general de la Cecot

Guardonats 2015

De les setanta-sis candidatures presentades, que finalment van conformar el dossier del Jurat,
els membres d’aquest van fallar a favor de:

Empresa més internacional
MACSA ID | Manresa

1r Reconeixement CaixaBank a la PIME responsable
CENTRE D’OCUPACIÓ ESPECIAL CANT, SL | Terrassa

Servei / comerç més dinàmic
(patrocinat per Nationale Suisse)
TORRONS VICENS | Agramunt (Lleida)

16è Premi Egarsat Prevenció “Junts cap a una
Empresa Saludable”
MOVENTIA| Sant Cugat del Vallès

Valor d’emprendre – nova creació
MANREMYC | Manresa

Associació empresarial
FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL METALL – FEM| Sabadell
Categoria fóra de concurs.

Valor d’emprendre – reempresa
ELS NOU RALS, SCCL | Viladecans
Reconeixement a la Innovació
GRUP CARINSA | Sant Quirze del Vallès
Millor jove iniciativa empresarial
(promogut pel CCJE)
ARTPLAY CREATIVIDAD VISUAL, SL| Calonge
Entitat integradora
(promogut per la Fundació Institut
Industrial i Comercial)
FUNDACIÓ AMPANS | Santpedor

Millors pràctiques administració pública
OFICINA DE GESTIÓ EMPRESARIAL (OGE) | Barcelona
Categoria fóra de concurs.
Personalitat
ALEX CRUZ, president i conseller delegat de VUELING
Categoria fóra de concurs.

Elements promocionals 2016

Web www.nitdelempresari.com
Home

Elements promocionals 2016

Web www.nitdelempresari.com
Apartat patrocinadors

Web www.nitdelempresari.com
Apartat col·laboradors

Banners promocionals

Llibre guardonats

Tiquet invitació (enviament postal i electrònic)
Enviament per correu postal a totes les empreses associades

Tiquets distribuït entre els prop més de 1.000 assistents

Photocall i foyer Pau Casals (Auditori de Barcelona)

Stands sala Foyer (Auditori de Barcelona)

Stands sala Foyer (Auditori de Barcelona)
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TRIBUNALS

RELIGIÓ

Presó per abusar de menors durant 15 anys
SALVADOR ALMENAR
VALÈNCIA

La Policia Nacional va informar ahir
de la detenció a la localitat d’Alcoi
d’un home d’uns 50 anys acusat
d’haver abusat d’almenys 13 menors
d’edat i d’haver-los agredit sexualment. L’arrest del presumpte pederasta es va produir, però, el 7 d’octubre, quan, després que la policia posés fi a la investigació, la titular del
jutjat número 3 d’Alcoi va ordenar
entrar a l’habitatge del suposat autor
dels abusos a menors i escorcollarlo. Va ser en aquest moment quan la
policia va detenir aquest home, que
sembla que feia 15 anys que abusava de menors, segons la informació
obtinguda de les proves que tenen.
Al detingut se li imputen delictes
d’abusos i agressions sexuals a menors de 16 anys, assetjament sexual,
exhibicionisme i provocació sexual;
relatius a la prostitució, l’explotació
sexual i la corrupció de menors, i
contra la salut pública per haver abusat de 13 menors d’entre 7 i 14 anys
d’edat, malgrat que els investigadors
pensen que el nombre de víctimes
podria arribar a la vintena.
La detenció es va produir el dia
abans de la celebració d’una festa
pel seu aniversari a la qual el presumpte pederasta havia convidat al
voltant de 20 menors d’edat. Tot i

MANUEL BRUQUE / EFE

■ Cañizares rectifica i diu ara

que ell “estima” els refugiats

La policia va confiscar al domicili del detingut a Alcoi material pedòfil
descarregat d’internet però també enregistrat per ell. EFE

que abans de la detenció la policia
ja tenia indicis suficients que confirmaven la versió d’una víctima
que havia denunciat els fets, els
agents van confiscar durant l’escorcoll de l’habitatge material pedòfil
descarregat d’internet i de producció pròpia, enregistrat al domicili
del detingut.
El suposat pederasta és a la presó des del dia 10 per ordre de la jutge instructora del cas, que, després
de valorar les proves obtingudes
contra el detingut, va ordenar pre-

só provisional, comunicada i sense
fiança.
Segons la informació de la policia, el detingut mirava de guanyarse la confiança dels nens amb regals, però també feia servir les amenaces perquè les víctimes accedissin a les seves peticions. La recerca,
que continua oberta, ha determinat
també que l’home no va actuar
sempre sol durant 15 anys, ja que
comptava amb un col·laborador
menor d’edat que l’ajudava a captar
les víctimes.e

El cardenal arquebisbe de València, Antonio
Cañizares, ha decidit matisar les seves polèmiques
declaracions sobre l’arribada d’immigrants, que va
qualificar com una “invasió”. Després de les
crítiques rebudes des de dimarts passat, quan en
un esmorzar informatiu es va preguntar si
l’arribada de refugiats que fugen de la guerra “és
tan bona com la pinten”, el cardenal va emetre
ahir un comunicat per “demanar perdó” a les
persones arribades en els últims mesos a l’Estat.
En el comunicat, però, també va denunciar el
“veritable linxament” que ha patit per culpa de la
“manipulació” de les seves paraules. En una carta
oberta de l’arquebisbat de València, el purpurat
demana perdó “amb tota sinceritat i de bon grat”
als refugiats. “Per a mi molt estimats tots, siguin
de la condició que siguin”, afegeix Cañizares, que
conclou que la seva “sensibilitat, com a sacerdot,
és cap als pobres”.e
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De l’odi a l’amor
per la lectura en un pas

prensió lectora i el 92% de les famílies asseguren que els seus fills llegeixen més i tenen més ganes de fer-ho.
Més dones voluntàries

El nombre de nens amb bona comprensió
lectora es triplica gràcies al programa Lecxit
ELISABET ESCRICHE
BARCELONA

La Saray, de 10 anys, llegeix un llibre
de misteri amb l’ajuda de la Carme
Meneses, de 50. La Saray estudia 5è
de primària i li costava molt la lectura. “No entenia el que llegia”, explica. La Carme té la invalidesa per
malaltia i pel fet de no treballar no
volia sentir-se expulsada de la societat. “També vull posar el meu gra
de sorra”, reivindica. Totes dues
participen en el programa Lecxit: la
Carme com a voluntària i la Saray
per millorar la seva lectura. Es troben una hora a la setmana, els dimecres de 17 a 18 hores, a l’escola Drassanes de Barcelona –on estudia la
Saray– per llegir llibres però també
per compartir una estona juntes. La
temàtica de la lectura l’escullen entre totes dues. La Saray té predilecció per les que s’endinsen en alguna història d’investigació. “Però no
vull ser detectiu. A mi m’agrada
pentinar”, aclareix. A la Carme li
agraden totes les temàtiques. “Sóc

una devoradora de llibres”, admet.
Totes dues s’asseuen en una catifa
verda i recolzen les esquenes en una
mena de grades. Per estar més còmodes es posen uns coixins. “És
clau que l’ambient sigui diferent del
típic d’una aula”, diu la Carme.
És el segon curs que la Saray “fa
Lecxit” com a activitat extraescolar. El projecte va començar el curs
2011-2012 per a nens de 4t a 6è de
primària (de 9 a 12 anys) que havien de millorar les seves competències en lectura. El van impulsar
conjuntament la Fundació Bofill,
l’Obra Social La Caixa i el departament d’Ensenyament. Ho van fer
en forma de prova pilot –deu escoles catalanes– i sense tenir gaire
clar quin seria el resultat. Passats
tres cursos i iniciat el quart el projecte ja es duu a terme en 116
punts, entre escoles o biblioteques
de 43 ciutats catalanes. Abans
d’entrar al programa, només el
26% dels nens que hi participaven
tenien el nivell que els corresponia
per al curs que feien. Ara aquest
percentatge ha augmentat fins al

La Saray i la Carme compartint una hora de lectura
a l’escola Drassanes de Barcelona. CÈLIA ATSET

Metodologia
Els nens
comparteixen
una hora de
lectura amb
voluntaris

81% i ja se’n beneficien més d’un
miler d’alumnes.
La mateixa Saray reconeix que ara
sí que disfruta amb la lectura. “Llegeixo un llibre a la setmana. L’agafo de la
biblioteca de l’escola”, diu. Quan llegeix a casa i no entén alguna paraula
la pregunta a la mare o l’escriu en un
paper per consultar-la a la Carme en
la pròxima trobada. La millora de nivell no només la perceben els mateixos alumnes i voluntaris sinó també
els mestres. El 73% consideren que
els estudiants han millorat en com-

De les més de 1.400 persones voluntàries, el 89% són dones. De la totalitat, el 53% tenen menys de 26 anys
i són estudiants d’institut o universitat i el 12% superen els 60 anys. La
resta són persones que treballen o
estan a l’atur. “És molt més que una
hora de lectura”, apunta la Carme.
En totes les primeres trobades intenta establir un vincle de confiança amb el nen. Explica que és important esbrinar quins són els seus gustos per fer atractiva l’activitat. Com
a anècdota, recorda que el curs passat va tenir un nen a qui no li agrada gens llegir. “La seva passió era el
tenis”, diu. La Carme, que fa dos
anys que és voluntària, va anar a la
biblioteca del seu barri i va localitzar diversos còmics en què els protagonistes eren tenistes.
Tot i que el conveni signat per les
tres entitats impulsores acabava el
curs 2014-2015, el projecte té la
continuïtat garantida. La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau,
que ahir va presentar-ne els resultats, va recordar que des del curs
2011-12 les escoles també fan el
programa d’impuls a la lectura, en
el qual ja participen 733 centres.
“Els dos projectes comparteixen
tres objectius: aprendre a llegir, llegir per aprendre i descobrir el gust
per la lectura”, va defensar.e
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economia
FINANCES

TELECOMUNICACIONS

La digestió de CatalunyaCaixa
frena els resultats del BBVA

Europa investiga
la fusió de la filial
de Telefónica O2

A.V.

BARCELONA

El BBVA va guanyar 1.702 milions
d’euros en el tercer trimestre, cosa
que suposa una caiguda del benefici d’un 11,8% en relació amb el mateix període de l’any passat. Aquesta desacceleració en els beneficis
respon a dues operacions extraordinàries, entre les quals destaca la integració de CatalunyaCaixa, l’entitat que va comprar l’estiu del 2014.
La fusió amb l’entitat catalana va
tenir efecte en l’increment de les
despeses d’explotació de la plataforma bancària, que han registrat un increment d’un 11,1%. Tot i això, la integració de CatalunyaCaixa ha suposat una millora del marge d’interessos de l’entitat a Espanya d’un 5,8%,
quan sense l’operació hauria sigut
només d’un 0,9%. Per la seva banda,
les comissions van créixer un 12,3%
si es té en compte CatalunyaCaixa o
un 5,9% sense tenir-la en compte.
Els resultats presentats ahir,
molt per sota dels del 2014, s’expliquen sobretot per l’impacte de
1.840 milions d’euros que ha suposat la revisió del valor de la participació del 25% que el BBVA tenia en
el banc turc Garanti després d’haver

completat l’adquisició addicional
del 14% d’accions. Sense aquest impacte atípic i sense el cost de la digestió de CatalunyaCaixa, el BBVA
hauria guanyat 2.815 milions, un
45% més que l’any passat.
L’absorció de l’antiga entitat catalana ha suposat que 1.557 treballadors han perdut la feina per la via de
les baixes incentivades i les prejubilacions, després d’un dur conflicte
sindical que va comportar fins i tot
una jornada de vaga a la històrica segona entitat catalana. La retallada,
inicialment, havia de suposar un
impacte de 450 milions.
Sense por a les clàusules terra

El conseller delegat del BBVA, Carlos Torres, va descartar que l’entitat
es pugui veure afectada per la sen-

-3,46%

L’entitat que presideix
Francisco González va patir
ahir la caiguda més important
del dia a l’Íbex-35

ARA

BARCELONA

El banc dirigit
per Carlos
Torres va
retallar la
plantilla de
l’entitat
catalana en
1.557 empleats
per tancar
l’absorció.
J.J. GUILLÉN / EFE

tència que prepara el Tribunal de
Justícia de la UE i que podria
obligar a retornar els diners cobrats per les clàusules terra de
manera retroactiva. Torres va insistir que el banc ja va eliminar
aquest apunt dels seus contractes hipotecaris després d’una
sentència del Tribunal Suprem.
“És una cosa jutjada i qualsevol
eventual revisió no ens afectaria
perquè el nostre cas ja ha sigut
jutjat”, va dir.
L’entitat, que no va voler especificar quant cobrarà als no clients que facin servir els seus caixers, també hi va dir la seva sobre
el procés sobiranista. “La situació actual no beneficia ningú i
s’hauria de resoldre dins de l’estat de dret”, va dir Torres.e

La Comissió Europea va anunciar
ahir l’obertura d’una investigació
sobre la venda de la filial britànica
de Telefónica, O2, al grup de Hong
Kong Hutchison per 14.000 milions d’euros (10.250 milions de lliures). La UE considera que aquesta
fusió pot posar en risc la competència al sector de la telefonia en el
mercat britànic. “A la Comissió li
preocupa que l’operació comporti
preus més alts, menys elecció i
menys innovació per als consumidors”, va subratllar ahir el comunicat de la Comissió.
L’operació, tancada el març passat, passava per fusionar els negocis d’O2 i Three –la filial de Hutchinson al Regne Unit–, que eren el
segon i el quart operadors més importants de xarxa mòbil al país.
Amb els fons aconseguits amb la
venda, Telefónica volia reduir el
deute per situar-lo per sota dels
43.000 milions d’euros (va tancar
el 2014 amb un deute net de 45.000
milions) i també afrontar amb més
solvència altres adquisicions en
mercats emergents.e
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IMPUTATS PER
LA DISCOTECA
DE BUCAREST

11

internacional

Els tres amos de la discoteca de Bucarest destrossada
per un incendi que va causar 30 morts i 200 ferits han
sigut acusats d’homicidi involuntari. El local no tenia
permís per organitzar concerts.

RÈCORD
DE REFUGIATS
A L’OCTUBRE

Més de 218.000 immigrants i sol·licitants d’asil van
arribar a les costes europees pel Mediterrani durant
l’octubre, una xifra rècord que equival al nombre de
refugiats de nou mesos del 2014, segons l’ACNUR.

ELECCIONS LEGISLATIVES

pau amb els kurds, ja que era una línia vermella de l’MHP. L’altre resultat catastròfic hauria sigut que
l’HDP no entrés al Parlament. Segurament s’hauria disparat la violència. No estem en el pitjor dels escenaris, però s’han fet passos enrere. Ara caldrà restablir la confiança i buscar el moment oportú. A
Erdogan li interessa la pau.

Eduard Soler
COORDINADOR DE RECERCA DEL CIDOB

“Els turcs han votat un govern
fort, però obligat al diàleg”
GERARD DE JOSEP
BARCELONA

L’investigador del think tank barceloní expert en Turquia analitza les
implicacions de la victòria per majoria absoluta del partit islamista
AKP en les eleccions legislatives
turques d’aquest diumenge.
Quines són les claus de la majoria
absoluta de l’AKP?
El discurs de la por o, dit en positiu,
l’afany d’estabilitat ha fet canviar
les preferències de molts ciutadans
turcs. Es resumeix en dues notícies: l’alta participació i la capitalització de vots de l’AKP. De fet,
l’AKP ha superat els resultats d’Erdogan a les presidencials. Molta
gent ha preferit un govern sòlid i
amb majoria, encara que no fos la
seva primera opció.

D’on ha vingut aquest suport?
De partits més petits de to conservador i religiós. També aquest cop
s’han simplificat les paperetes i hi ha
hagut menys vot nul. I després és curiós com ha arreplegat vot dels extrems, tant de la dreta nacionalista
com de l’esquerra prokurda.
Quina valoració global en fa vostè?
El govern té una majoria còmoda
per governar. És un excel·lent resultat per a Erdogan, una gran derrota per a l’MHP i una derrota moderada de l’HDP, que s’han deixat pel
camí un milió de vots i poden estar
contents de ser al Parlament.
¿Erdogan podrà tirar endavant el
seu projecte de canviar la Constitució per aconseguir més poder?
No ho descartarà com a projecte de
legislatura, però no serà el primer
que farà. Consolidarà el lideratge i

Prudència
“El discurs de
la por ha fet
canviar les
preferències
de molts
ciutadans”

Trobarà aliats entre els partits?
No cal que siguin partits. En té prou
amb diputats trànsfugues. Per
exemple de l’MHP, pel descontentament amb el lideratge del partit, ja
que molts d’ells volien tocar poder,
i això en pot ser una conseqüència.

Soler és un investigador del Cidob
expert en el món àrab. ARA

acumularà poder per a la pràctica,
de manera que sigui més fàcil argumentar llavors que el canvi constitucional no és altra cosa que posar
en paper el que ja s’està fent.
Com pot afectar aquesta victòria al
conflicte kurd?
Aquest no és el pitjor dels resultats.
N’hi ha dos que haurien sigut pitjor.
El primer si l’AKP depengués de
l’MHP per formar govern. Llavors
seria molt més difícil el procés de

¿Farà canviar el paper internacional de Turquia?
En principi permet a Turquia actuar d’una manera més ràpida i assertiva; imposar les seves prioritats i
posicions i ser un actor a tenir en
compte en relació amb la guerra de
Síria. També crec que veurem gestos
a la recerca de legitimitat europea.
I en la crisi dels refugiats?
Turquia és el país que els ha tractat millor i tenien por que això canviés, però no ho ha fet. Continuarem veient una política d’acollida i
una conversa d’igual a igual amb la
Unió Europea perquè el continent
assumeixi part de la càrrega.e
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La cara oculta de l’excap de la policia local de Lleida
En un mes se l’ha detingut per intercanviar pornografia infantil i se l’ha acusat d’inventar-se una agressió
SELENA SORO
BARCELONA

Rafael Candamo Fernández, excap
de la unitat d’investigació de la
Guàrdia Urbana de Lleida, va ser detingut la setmana passada per haver-se descarregat i haver intercanviat pornografia infantil “d’extrema
duresa” a través de xarxes P2P a internet, segons recull l’agència ACN.
En el moment de la detenció, l’ordinador de Candamo estava descarregant 17 vídeos sexuals protagonitzats per menors. Les investigacions
es van iniciar arran d’una denúncia
d’una ONG nord-americana, que va
alertar de l’existència de diversos
canals en què s’intercanviava pornografia infantil. Un d’ells va portar
fins a una IP d’Espanya, que corresponia a l’ordinador del policia.
Cinc dies després de ser detingut
per aquests fets, la Fiscalia de Lleida
ha afegit una altra taca a la cara oculta de l’excap de la unitat d’investigació de la policia local de Lleida. El
ministeri públic l’acusa a ell i a tres
policies més del municipi d’haver
denunciat falsament un pare i un fill
per una agressió que mai va tenir
lloc, segons va saber-se ahir. Els fets
van tenir lloc el 20 d’abril del 2012,

quan es va muntar un dispositiu de
control de drogues de la policia local
a l’altura del número 2 de l’avinguda
de l’Exèrcit de la ciutat, que ocupava
part de les instal·lacions de la benzinera Repsol Colomé, de la qual les
víctimes –el pare i el fill– són propietaris. Segons la Fiscalia, els agents
van redactar un informe policial
“faltant a la veritat” en el qual recollien que el fill havia agredit dos
agents agafant-los pel coll. Les gravacions de les càmeres de seguretat
de la benzinera, però, van desmuntar la mentida dels tres policies. Les
imatges mostraven com un dels
agents arrabassava el mòbil al fill
perquè no gravés i els altres dos
s’abraonaven sobre ell, el tiraven a
terra i l’emmanillaven.
Tot va començar arran d’una discussió entre els tres policies i els
propietaris de la benzinera, que no
havien sigut avisats del control. El
dispositiu policial, format per 6
agents uniformats i 4 d’incògnit,
desviava tots els vehicles que volien
entrar a la benzinera. Quan pare i
fill es van acostar al responsable del
dispositiu per demanar-li explicacions, l’agent els va increpar. Pare i fill
van dirigir-se aleshores a la zona de
la botiga per apuntar el número
d’identificació dels policies. En

aquell moment, però, van arribar els
altres dos agents, que van llançar-se
sobre el fill i el van emmanillar. Per
justificar aquesta “intervenció irregular”, recull la Fiscalia, tots tres
van redactar un informe policial en
el qual, “faltant a la veritat”, denunciaven el fill per un delicte d’atemptat a l’autoritat perquè, deien, el noi
havia “agafat pel coll” dos agents.
Cap de llista del PP a Rosselló

Els investigadors seguien la pista a diversos canals
d’intercanvi de pornografia infantil. GETTY

El jutjat d’instrucció 4 de Lleida, tot
i la denúncia dels tres policies, va ordenar-ne l’arxivament el 7 de juliol
del 2012, després de veure les gravacions de les càmeres de seguretat de
l’establiment. Ara la Fiscalia de
Lleida demana quatre anys i mig de
presó i 18.000 euros de multa per a
cadascun dels tres agents de la
Guàrdia Urbana de Lleida acusats
d’haver-se inventat la falsa agressió.
Rafael Candamo Fernández va
presentar-se com a candidat a la
llista del Partit Popular a Rosselló
(Segrià) en les últimes eleccions
municipals, tot i que la candidatura no va tirar endavant. Al marge
d’encapçalar l’àrea d’investigació de
la Guàrdia Urbana, és responsable
de la policia administrativa i delegat
de la UGT a la Paeria. Havia rebut
la Creu del Mèrit Policial.e
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Comunicació

Comunicats
Data: 1 de juny de 2015 | Enviat a 10.909 correus electrònics

Data: 29 de juny de 2015 | Enviat a 10.685 correus electrònics

Data: 24 de setembre de 2015| Enviat a 11.952 correus electrònics

Data: 19 d’octubre de 2015| Enviat a 10.510 correus electrònics

Data: 14 de setembre de 2015| Enviat a 10.616 correus electrònics

Data: 6 de novembre de 2015| Enviat a 10.516 correus electrònics

Facebook (http://www.facebook.com/patronalcecot)

Twitter (https://twitter.com/patronalcecot)

Flickr (https://www.flickr.com/patronalcecot)

Instagram (https://www.instagram.com/patronalcecot/)

Hastag #NitCecot
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qüestionari de valoració
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Elements de visualització
ORGANITZACIÓ PATROCINADOR PATROCINADOR COL·LABORADOR
D’UN PREMI RECONEIXEMENT		

Organització premi
Distribució de les bases de participació del premi
promogut per la companyia entre les empreses
associades directament a la Cecot.
Integració de les bases de participació del premi
promogut pel patrocinador al web de
www.nitdelempresari.com.

Signatura de convenis
Acte de signatura individual amb presència del President
de la Cecot i un representant de la companyia, amb
fotografia.
Nota de premsa informativa de la col·laboració de la
companyia en l’esdeveniment.
Acte de signatura conjunta amb presència del President
de la Cecot i un representant de la companyia, amb
fotografia de grup.

Reconeixements al Progrés Empresarial
Inserció del logotip de la companyia en les Bases de
participació dels Reconeixement al Progrés Empresarial
Inserció del logotip de la companyia en la Candidatura
promoguda dels Reconeixement al Progrés Empresarial
Dossier per als membres del Jurat dels Reconeixement
al Progrés Empresarial amb totes les Candidatures
presentades amb inserció del logotip de la companyia
Participació d’un representant de la companyia en el
Jurat dels Reconeixements al Progrés Empresarial
Fotografia conjunta dels membres del Jurat i posterior
nota de premsa als mitjans de comunicació per informar
dels guardonat dels Reconeixements.
Possibilitat de patrocinar el càtering servit en la reunió
de deliberació del Jurat.
Inserció del logotip de la companyia en el guardó
lliurat a les empreses durant la celebració de la Nit de
l’Empresari

Xarxes socials
Difusió de la participació i accions programades de la
companyia en Twitter
Difusió de la participació i accions programades de la
companyia en Facebook
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Web
Inserció de la fotografia de l’acte de signatura en el web
de la Nit de l’empresari
Inserció del logotip de la companyia a la Home del web
de la Nit de l’Empresari.
Apartat propi de la companyia al web de la Nit de
l’Empresari on el patrocinador pot descriure l’activitat,
incloure una imatge, enllaçar amb el seu lloc web i oferir
algun dels seus serveis.
Inserció del logotip de la companyia al web de la
Nit de l’Empresari, apartat “Patrocinador”, amb la
incorporació d’un link dirigit a la seva pàgina web.
Inserció del logotip de la companyia al web de la Nit de
l’Empresari, apartat “Col·laborador” amb la incorporació
d’un link dirigit a la seva pàgina web.
Inserció del logotip de la companyia al web de la Nit de
l’Empresari, apartat genèric “Amb el suport de”, amb la
incorporació d’un link dirigit a la seva pàgina web.
Accés on-line, amb posterioritat a l’acte, del recull de
premsa i fotografies de l’esdeveniment.

Material gràfic
Inserció del logotip de la companyia en el tiquet d’accés
al recinte de la Nit de l’Empresari que tenen tots els
assistents per accedir-hi (online).
Inserció del logotip de la companyia a les banderoles
distribuïdes pel recinte on es desenvolupa l’acte.

L

M

S

Inserció del logotip de la companyia al llibret que es
lliura a tots els assistents i que recull una breu presentació
de les empreses guardonades.

L

M

S

Inserció del logotip de la companyia al photocall de la
recepció.

L

M

S

Inserció del logotip de la companyia a les banderoles de
l’escenari on s’atorguen els premis i Reconeixements.

L

M

S

Inserció del logotip de la companyia en el fulletó
informatiu repartit entre els assistents amb les activitats
programades.

L

M

S

Dossier amb les accions realitzades per part de la
companyia.
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e-mailing
Distribució online de les Bases de participació dels
Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial a la base
de dades de la Cecot, amb la incorporació del logotip de
la companyia.
Distribució online de les Candidatures dels
Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial a la base
de dades de la Cecot, amb la incorporació del logotip de
la companyia.
Distribució online individual de cada una de les
Candidatures dels Reconeixements Cecot al Progrés
Empresarial a la base de dades de la Cecot, amb la
incorporació del logotip de la companyia.

Mitjans de comunicació
Campanya de comunicació corporativa a mitjans abans,
durant i després de l’esdeveniment (premsa online i web
dels Gremis i Associacions de la Cecot).
Nota de premsa als mitjans de comunicació per
promocionar l’edició d’enguany (maig - juny) amb inserció
del logotip de la companyia.
Presència d’un representant de la companyia en l’acte de
presentació de la nova edició als mitjans de comunicació
per promocionar la nova edició.
Anunci en premsa escrita amb la difusió dels guardonat
de l’edició d’enguany amb inserció del logotip de la
companyia.

L

M

S

L

M

S

Anunci en premsa escrita per agrair a tots els
assistents la seva participació a la Nit de l’Empresari, amb
inserció del logotip de la companyia.

L

M

S

Dossier de premsa dels guardonats dels premis
i Reconeixements amb inserció del logotip de la
companyia.

L

M

S

Anunci en premsa escrita amb la difusió de l’acte de
lliurament dels Reconeixements (Nit de l’Empresari) amb
inserció del logotip de la companyia.

Possibilitat de patrocinar el Dossier de premsa lliurat
als mitjans acreditats, dels guardonats dels premis i
Reconeixements amb inserció de material publicitari de
la companyia.
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Acte de lliurament
Presència a l’escenari del president de la companyia per
lliurar el Premi promogut.
Presència a l’escenari del president de la companyia per
lliurar el Reconeixement promogut.
Nomenclatura de les diferents zones de la platea amb el
nom del patrocinador.
Ubicació del màxim representant en la trobada prèvia
amb les autoritats i a la fila zero durant l’acte de
lliurament de premis i Reconeixements.
Menció pública de la companyia per part del
presentador, a l’inici de l’esdeveniment.
Possibilitat de patrocinar el faristol en l’escenari on
s’atorguen els premis i Reconeixements.
Invitacions per assistir a l’edició de la Nit de l’Empresari.

10 + 4 VIP

6 + 2 VIP

4 + 2 VIP

2

2

Zona expositors
Possibilitat de patrocinar el càtering servit als assistents
de la Nit de l’Empresari.
Possibilitat de sortejar algun element/servei entre les
persones assistents, gestionat per l’organització.
Espai a la zona del còctel per organitzar accions
comercials abans i/o després de l’acte de lliurament.

L

M

S

Possibilitat de realitzar un regal promocional amb el
logotip de la companyia als assistents, amb lliurament
a través d’un punt de recollida gestionat per la pròpia
companyia.
Possibilitat d’obsequiar als assistents amb bosses
corporatives amb informació pròpia de la companyia i
dels diferents patrocinadors de l’esdeveniment.
Possibilitat d’incorporar material propi de la companyia
en les bosses corporatives distribuïdes als assistents pel
patrocinador principal.
Pantalles informatives amb presència de la companyia.

Altres accions
Inserció del logotip de la companyia en els enviaments
institucionals del butlletí Cecotimpulsa (mensual).

1 any

6 mesos

3 mesos

Anunci en el Club de Descomptes de la Cecot per
promocionar els productes i/o serveis de la companyia.
www.descomptescecot.com

1 any

6 mesos

3 mesos

Distribució online de l’oferta promoguda per la
companyia en el Club de Descomptes de la Cecot, a la
base de dades de la Cecot
Cessió d’una sala gratuïta per a poder fer reunions,
sessions informatives, conferències, etc. a les
instal·lacions de la Cecot (Terrassa i/o Barcelona)
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1 mes

1 mes
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