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L’Escola Agrària 
de Manresa fa un 
curs sobre plantes 
aromàtiques i 
medicinals
REDACCIÓ. MANRESA

n L’Escola Agrària de Manresa ofe-
rirà els dijous a la tarda del 13 d’abril 
a l’1 de juny el curs «El cultiu i la re-
col·lecció de plantes aromàtiques i 
medicinals». Marc Talavera, del 
Col·lectiu Eixarcolant; Roser Cris-
tóbal i Eva Morè, del Centre Tecno-
lògic Forestal de Catalunya, i Àstrid 
Van Ginkel, farmacèutica de Fito-
mon, entre d’altres, formaran part 
del professorat expert que donarà 
les classes.  

L’Escola també inicia el dijous 13 
d’abril el curs «Prats i pastures per a 
la ramaderia ecològica», que s’allar-
garà fins a l’11 de maig. En aquesta 
formació es donaran les claus per a 
fer un disseny rendible d’una finca 
ramadera ecològica. Sergi Caballe-
ro, Emma Rojas, Raquel Servitja, Ro-
ger Rabés i Pep Bover seran els pro-
fessionals que s’ocuparan de desen-
volupar el contingut de la formació 
al llarg de les cinc sessions previstes. 

Les inscripcions es poden gesti-
onar a través del web de l’Escola 
Agrària de Manresa xtec.cat/eca-
manresa o bé al telèfon 938749060.

La pujada de sou 
mitjana pactada 
als convenis es 
manté estancada 
en el 3,1% al febrer 
ACN. MADRID

n La pujada de salari que ha estat 
pactada als convenis en els dos 
primers mesos del 2023 encara se 
situa lluny de la inflació. De mit-
jana, els sous acordats en un con-
veni col·lectiu van registrar un 
augment del 3,14% al febrer per a 
428.000 treballadors de 39.601 
empreses a Catalunya, segons 
l'Estadística de convenis col·lec-
tius del Ministeri de Treball i Eco-
nomia Social.  

La xifra és tres dècimes més 
baixa que la del mes anterior 
(3,17%), i pràcticament la matei-
xa que la del desembre (3,13%). 
D'aquesta manera, els salaris dels 
treballadors que han pactat les se-
ves condicions laborals per 
aquest exercici estan dos punts 
per sota de les últimes dades con-
firmades d'inflació, que són del 
gener (5,3%). 

L'increment registrat a Catalu-
nya està per sobre de la mitjana 
estatal (2,89%) però és la vuitena 
en el rànquing d'increments, que 
encapçala Aragó (5,88%), Navar-
ra (4,16%) i el País Basc (3,75%).

Gros Monserrat i Cervera i Gonfaus es 
fusionen en la nova Adbisio ETL Global

n Les consultories manresanes 
Gros Monserrat i Cervera-Gon-
faus han decidit fusionar-se per 
crear una nova empresa del sec-
tor, Adbisio ETL Global, que inte-
gra 58 de professionals i unes re-
novades instal·lacions de més de 
800 metres quadrats al carrer Car-
rió de la capital del Bages. Les 
dues empreses ja treballaven pa-
ret per paret, en dos immobles ad-
jacents en aquesta via, que ara 
queden unificats.  

La societat resultant de la fusió 
forma part del grup d’origen ale-
many ETL Global, que té presèn-
cia internacional en més de cin-
quanta països i que ocupa la cin-
quena posició en els rànquings de 
facturació d’empreses de serveis 
professionals i la novena en el ràn-
quing de serveis legals, segons re-
corden fonts de la nova empresa. 
Les dues assessories manresanes 
ja estaven integrades al grup ale-
many, Cervera-Gonfaus des de fa 
només uns mesos. Ara, la perti-
nença al grup ETL Global, amb 
més de 130 despatxos al conjunt 
de l’Estat, ha de permetre, a més, 
«poder acompanyar les empreses 
en la seva internacionalització i 
en la solució de problemes d’àm-
bit internacional i alhora oferir un 
ventall més ampli de serveis pro-
fessionals», afegeixen les matei-
xes fonts. 

La nova consultora, amb cli-
ents al conjunt de la Catalunya 
central, ja està treballant de ma-
nera integrada des de finals de 
l’any passat, però serà en els pro-
pers mesos quan es completarà la 
integració jurídica. La propera 
setmana, Adbisió enllestirà el 
canvi de retolació amb la imatge 
de la nova societat. 

«Créixer ens farà ser més espe-
cialistes en un sector molt atomit-
zat. Podrem aportar més valor, 

oferir més serveis i més amplis», 
expliquen els socis d’Adbisio, Xa-
vier Gros, Josep Maria Monserrat, 
Santi Cervera, Robert Gonfaus, 
Dolors Póveda, Agustí Puigdellí-
vol, Francesc Costa i Sílvia Cres-
po. A més, també ha de permetre 
«fidelitzar els empleats que reu-
neixen els estàndards necessaris, 
que costa, i ara els podrem oferir 
una millor carrera professional». 
«Més que sumar, la fusió multipli-
ca», apunten: «Pots accedir a cli-
ents més grans, pots disposar 
d’un equip professional més po-
tent i ets una empresa atractiva 
per a joves als quals pots donar 
projecció». 

La nova empresa, que preveu 
facturar a l’entorn dels quatre mi-
lions d’euros, reunirà l’àmplia ex-
periència de les dues societats 
d’origen (Gros Monserrat es va 

constituir el 1982 i Cervera i Gon-
faus el 1996), dedicades a la pres-
tació de serveis professionals d’as-
sessorament a empreses i particu-
lars, tant en serveis comptables 
com fiscals, jurídics i laborals. 

«Teníem una manera de veure 
la professió molt similar, amb un 
mateix nivell de qualitat i compar-
tíem valors», expliquen els socis. 
El desembre del 2021, les dues 
empreses van començar a parlar 

de la possibilitat de la fusió, que es 
va concretar en un acord el juliol 
de l’any passat. A partir del mes 
d’octubre passat les dues empre-
ses va iniciar el seu treball opera-
tiu conjunt. 

Amb la fusió, Adbisio es prepa-
ra per competir en un sector que, 
a escala estatal, està dominat per 
quatre grans empreses però que, 
asseguren els socis, deixa un 
camp obert a un ampli nínxol de 
mercat en l’oferta de serveis a les 
pimes. D’aquesta manera, Adbi-
sio es proposa «una millora con-
tínua de serveis als nostres clients, 
consolidar l’assessoria com a re-
ferent a la Catalunya central, fer 
més i millors inversions en les 
darreres tecnologies al servei dels 
nostres clients, i atraure i retenir 
talent professional», conclouen 
els socis de l’empresa.

u Les dues veteranes assessories manresanes unifiquen espai al carrer Carrió i preveuen amb el 
procés d’integració «accedir a clients més grans i disposar d'un equip professional més potent»
CARLES BLAYA. MANRESA

D’esquerra a dreta, Agustí Puigdellívol, Francesc Costa, Sílvia Crespo, Robert Gonfaus, Xavier Gros, Dolors 
Póveda, Josep Maria Monserrat i Santi Cervera, a les renovades instal·lacions d’Adbisio OSCAR BAYONA

El nou despatx s’integra 
en el grup d’origen 
alemany ETL, amb 
presència a més d’una 
cinquantena de països

n  S’ha constituït la nova Associació 
de Gestors Urbans de l’Aigua 
(AGUA), una nova entitat destinada 
a la promoció, desenvolupament i 
millora dels serveis del cicle integral 
de l’aigua a Espanya. 

Davant l’actual necessitat de re-
forçar el diàleg professional al sector 

de l’aigua, AGUA s’erigeix com un ac-
tor clau en la interlocució amb les di-
ferents administracions i grups d’in-
terès involucrats en el cicle integral 
de l’aigua. Impulsada per AGBAR, 
l’associació agrupa una cinquante-
na de companyies que  donen ser-
vei a 14 milions d’usuaris i que tenen 
amb presència de capital privat en el 

seu accionariat i  que ocupen  més 
de 10.000 professionals. AGUA, in-
tegrada a la CEOE, assegura que «el 
nou escenari hídric és una gran 
oportunitat per generar coneixe-
ment, retenir talent i ocupació de 
qualitat». 

Presidirà l’associació Hilario Al-
barrasí (Portbou, 1960), expresident 

de KPMG a Espanya i membre del 
Registre Oficial d’Auditors de Comp-
tes d’Espanya i de l’Institut de Cen-
sors Jurats de Comptes d’Espanya. 

Segons AGUA, la tecnologia, la 
innovació i el coneixement han de 
ser les principals aliades per acon-
seguir la garantia per als ciutadans 
en termes de disponibilitat d’aigua.

Neix  l’Associació de Gestors Urbans de l’Aigua, amb més 
de 50 empreses que donen servei a 14 milions d’usuaris 
REDACCIÓ. MANRESA


