


La rehabilitació de la torre Llu-
vià avança i, en paral·lel, entitats
vinculades a l’Anella Verda de
Manresa, encapçalades per Mean-
dre, treballen per omplir-la de
contingut i han elaborat un docu-
ment, que ha estat lliurat a l’Ajun-
tament, en el qual fan una pro-
posta d’usos.

N’hi ha de molts tipus, però
tots tenen a veure amb el fet que
l’equipament ocupa un espai pri-
vilegiat de 7 hectàrees al sector del
Suanya i consideren que és un
espai adient per ubicar-hi un parc
de les olors de plantes aromàti-
ques, un molí fariner, observatoris
d’ornitologia i astronomia, botiga
de productes per a l’horta i el
camp, i espai pedagògic i de difu-
sió de les entitats naturistes, per
destacar-ne alguns.

Un ús bàsic per a la torre Lluvià
del futur seria el de punt d’infor-
mació tant de l’espai natural com
de les activitats que s’hi fan i dels
productes que es comercialitzen.
En el document elaborat es plan-
teja una torre Lluvià que funciona
com a espai d’acollida i punt de tro-
bada amb aules i sales d’exposi-
cions on també es podrien fer ac-
tivitats com ara presentacions i
tasts. 

Les sales d’exposicions esta-
rien dedicades al producte agrícola
local i l’agricultura, a banda d’a-
collir exposicions itinerants.  El Re-
bost del Bages, Mengem Bages,
Obaga de l’Agneta, la DO del Pla de
Bages i altres productors locals

interessats podrien fer algun tipus
de conveni per a l’exposició i pro-
moció dels seus productes en
aquest espai.  

Venda i assessoria
El mateix indret podria servir per
a la venda i assessoria de produc-
tes per a la horta i el camp, activi-
tat que a part de generar negoci
ompliria el buit que hi ha actual-
ment a la comarca, segons Mean-
dre. L’associació l’Era en podria ser

la responsable. 
A les aules s’hi podrien fer cur-

sos teòrics i pràctics. Per a la se-
gona  fase d’obres de restauració es 
proposa encabir en el primer pis
un aulari i sala d’exposicions per
impartir  cursos relacionats amb el
medi rural i agrícola, i amb la sos-
tenibilitat ambiental. En aquest 
sentit l’Escola Agrària i l’associació
l’Era serien el prototip d’entitats
usuàries de l’aulari. 

Per altra banda, segons Mean-

dre, els instituts d’ensenyament
mitjà ja han apuntat la possibilitat
de poder-hi impartir un cicle su-
perior de medi rural i paisatge. En
el mateix sentit, petites empreses
d’educació mediambiental com
Mediviu han mostrat un gran in-
terès en l’equipament.  

La Institució Catalana d’Histò-
ria Natural hi podria impartir cur-
sos teòrics i pràctics de botànica;
Merops, cursos teòrics i pràctics
d’ornitologia; el Sindicat de Page-
sos, cursos d’agricultura; el Col·legi
d’Ambientòlegs, cursos relacio-
nats amb la seva professió; Mean-
dre,  cursos teòric i pràctics de fo-
tografia de natura i paisatge,  cur-
sos de pedra seca, cursos de mar-
xa nòrdica i cursos de cuina salu-
dable; l’Escola Superior d’Arqui-
tectura de Barcelona hi podria se-
guir impartint el màster interna-
cional de paisatgisme en les pro-
peres edicions. 
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La torre Lluvià fa volar la imaginació
Entitats fan arribar a l'Ajuntament una proposta d'usos per a l'equipament un cop rehabilitat

La rehabilitació de la torre Lluvià està a punt d’acabar la primera fase
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Pel que fa als centres d’atenció
primària i empreses relacionades
amb la salut, podrien fer servir  l’e-
quipament i l’entorn natural que
l’envolta com un lloc per a  classes
teòriques i  punt de sortida de re-
correguts adients a diferents tipus
de patologies.  

En els coberts del pati emmu-
rallat de la torre, es podrien im-
partir tallers relacionats amb pro-
ducte local, herbes remeieres,  es-
sències aromàtiques, conserves,
banc d’espècies, art de cistelleria i
del cuir. També serien interes-
sants activitats d’obrador de pro-
ductes fets al regadiu, manipula-
ció dels productes obtinguts en
l’activitat agrària (creació de molí
fariner, obtenció d’olis essencials,
obtenció de conserves). Els pro-

ductes podrien ser confeccionats
i venuts  per entitats com Ampans
i Càritas, fet que ajudaria a la sos-
tenibilitat de l’equipament.  

En les 7 hectàrees de camps de
titularitat pública que envolten la
torre es proposa el conreu de vinya
d’algun dels 7 cellers de la DO del
Pla de Bages, el conreu d’olivera
autòctona seguint el model de
l’Obaga de l’Agneta, i el planter d’a-
romàtiques a l’estil del model del
Parc de les Olors. 

Altres idees que han sorgit són
un observatori astronòmic a la
torrassa, un punt d’observació
d’ocells  –amb la creació d’una
bassa al torrent de la rasa al costat
de la torre d’aigua existent–, lloguer
de bicicletes i d’itineraris turís-
tics, i cursos per a persones amb
risc d’exclusió social vinculats a
l’activitat agrícola, pels quals Cà-
ritas i Ampans han mostrat el seu
interès, segons Meandre. També
acolliria actes culturals com ara
concerts de música clàssica i nar-
ració de contes. 
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La sostenibilitat de
l’equipament passaria per
rendibilitzar econòmicament
un espai de camp i de natura



Un espai terapèutic i
també d’economia social

Sobre la taula hi ha la
possibilitat de fer un parc de
les olors i observatoris
astronòmics i ornitològics

La proposta que han fet
arribar a les administracions
combina aules amb espai de
venda de productes 

Entitats vinculades a l’Anella
Verda, encapçalades per
Meandre, treballen per omplir
de contingut la torre Lluvià

El mig centenar d’entitats que
van signar el manifest per dema-
nar una nova revisió cadastral i la
rebaixa de l’Impost de Béns Im-
mobles (IBI) celebraran dijous a les
7 de la tarda una assemblea a la
sala d’actes de la Cambra de Co-
merç i Indústria de Manresa.

El front d’entitats és format per
representants de la Cambra, la
Federació Empresarial de la Ca-
talunya Central,  la Patronal Me-
tal·lúrgica, Pimec, Montepio, Òm-
nium, les associacions empresa-
rials de tots els polígons industrials,
de joves empresaris, de dones em-
presàries, 19 associacions de veïns
i la seva federació, sis col·legis
professionals (advocats, agents
comercials, agents de la propietat,
arquitectes, aparelladors, farma-
cèutics, enginyers industrials i tèc-
nics), la UBIC, la Cambra de la Pro-
pietat, el Cercle Català de Negocis,
el sindicat CCOO i quatre gremis
(constructors, electricitat, hotele-
ria i fusta). 
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La plataforma
per a la rebaixa 
de l’IBI celebra
una assemblea

El filòsof i eurodiputat Josep
Maria Terricabras participarà a
l’acte central al Bages per la cam-
panya del 9-N «Vull ser lliure, vull
un nou país», impulsada per ERC,
el dimarts 4 de novembre a les 8
del vespre al teatre Conservatori de
Manresa.

La campanya «Vull ser lliure, vull
un nou país» té l’objectiu de trans-
metre que la independència és
l’eina que ha de permetre construir
la república catalana des de la
ciutadania i per aconseguir-ho
tothom està cridat a votar el 9-N.
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Terricabras
intervindrà a
l’acte central pel
9-N a Manresa

Fundació Joviat i Plataforma
Editorial presenten avui a les 7 de
la tarda a l’Escola Joviat el llibre Tú
ahorras ¡Ganamos todos!, del doc-
tor Jordi Forés i la Fundació Alícia.
L’acte serà a càrrec de sor Lucía Ca-
ram, Jordi Vilaseca, vicepresident
de la Fundació Joviat; Elies Sala,
gerent de la Fundació Alícia; Ada
Salvia, de la productora audiovi-
sual Making Off; Jordi Nadal, de
Plataforma Editorial, i l’autor del lli-
bre. Els autors donen els beneficis
a la Fundació Rosa Oriol.
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Presentació d’un
llibre solidari a
l’Escola Joviat

NIT ESOTÈRICA AL NIT ESOTÈRICA AL
PARADOR DE CARDONAPARADOR DE CARDONA

NIT ESOTÈRICA AL NIT ESOTÈRICA AL
PARADOR DE CARDONAPARADOR DE CARDONA

Tel 93 869 12 75
cardona@parador.es

DIVENDRES 31
17.15 - 21.15 H INTRODUCCIÓ A LES ARTS ESOTÈRIQUES 
+ CONSULTES ESOTÈRIQUES, Tarot, quiromància, sanació, runes…
21.30 h SOPAR ESPECIAL AL RESTAURANT ABAD
00.00 h ESPECTACLE "LES MANDRAGUES"

DISSABTE 01
08.00 h – 11.00 h ESMORZAR
12.00 h VISITA GUIADA AL CASTELL DE CARDONA

“LA NIT DE LES BRUIXES”“LA NIT DE LES BRUIXES”
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 El grup Mémora, el primer
grup espanyol de serveis
funeraris, que l'any passat va
tancar amb uns ingressos de
165 milions d'euros, preveu
facturar aquest any «entre el 4
i el 6 % més»

6%
LA CIUTATLA XIFRALA TENDÈNCIA

Marcadors
LA PREVISIÓ DE

CREIXEMENT DEL
GRUP MÉMORA

 El Servei Públic d'Ocupació
Estatal (SEPE) gasta una
mitjana de 14.000 euros per
col·locar un demandant
d'ocupació, segons un informe
de la patronal d'agències
privades de col·locació

14.000
DESPESA DEL SEPE
PER COL·LOCAR UN

DEMANDANT

 Barcelona s'ha convertit en la
ciutat del món que atreu més
participants en congressos, amb
un total de 122.877 el 2013,
segons la classificació de
l'Associació Internacional de
Congressos i Convencions 

BCN
LA CIUTAT QUE

ATREU MÉS
CONGRESSISTES

COOPERACIÓ EMPRESARIAL El Consell Comarcal del Bages ha reunit per primera vegada una desena
d’associacions de polígons empresarials bagencs per debatre sobre les inquietuds que comparteixen la majoria
d’aquests espais d’activitat industrial i comercial. Professionalitzar la gestió es perfila com una necessitat comuna

4

La Cambra de Comerç de Man-
resa amplia el termini per ins-
criure’s al programa de suport a l’a-
daptació de les pime a les dis-
rupcions tecnològiques i de la
globalització, un programa gratu-
ït que vol ajudar les pimes a adap-
tar el seu model de negoci a can-
vis presents i futurs relacionats
amb l’entorn econòmic. Es tracta
d’un projecte impulsat per la Cam-
bra i finançat per l’Ajuntament de
Manresa i la Diputació de Barce-
lona, la participació al qual és to-
talment gratuïta per les empreses.
Hi ha un màxim de 10 places. Les
sessions començaran el gener.
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La Cambra
amplia el
termini per al
curs d’adaptació
tecnològica

Una desena d’associacions em-
presarials de polígons d’activitat
comercial del Bages han celebrat
la primera reunió conjunta per
posar damunt la taula les proble-
màtiques que comparteixen i per
dissenyar estratègies conjuntes
per afrontar aquests temps de cri-
si. Promoguda pel Consell Co-
marcal del Bages, la reunió, que va
tenir lloc dijous passat al Palau
Firal de Manresa, era la primera
que posava en comú les inquietuds
que comparteixen aquests espais
d’activitat industrial i comercial, la
majoria, similars, però alhora amb
matisos molt específics. 

L’objectiu de la trobada era do-
ble: d’una banda, compartir les
problemàtiques; de l’altra, fer una
crida general a l’associacionisme
com a mesura de pressió davant les
administracions per afavorir la
negociació de millores en aquests
espais. 

A la reunió, que també va tenir
la presència de representants d’a-
juntaments, el Consell, la Diputa-
ció de Barcelona i la Generalitat,
van assistir membres de les juntes
de les associacions de polígons de
Bufalvent, Pont, Nou, els Trullols,
Dolors i Comtals (Manresa), San-
ta Maria d’Artés, els parcs empre-
sarials de Santpedor, els polígons
de Sant Fruitós i Salelles, a més de
l’Associació d’Empresaris de Car-
dona i empresaris del polígon Pla
del Mas de Sallent. 

Els associats reclamen a les ad-
ministracions millores en conne-
xions viàries i en connectivitat di-
gital, en senyalització, en mante-
niment i també en gestió admi-
nistrativa. Alhora, busquen fór-
mules per fer més atractiva per a
empreses foranes una comarca
que té actius com les bones co-

municacions viàries, la seva cen-
tralitat i l’experiència de la indús-
tria auxiliar. En aquest sentit, re-
clamen una administració local
més accessible i també una gestió
interna dels polígons que faciliti la
crida a empreses externes. En
aquest cas, es considera necessà-
ria la professionalització de la ges-
tió de les associacions, en la línia
del polígon manresà de Bufal-
vent, que ha fet del seu model
d’administració interna un mirall
per al conjunt de polígons del ter-
ritori central.

Els assistents a la reunió, segons

fonts del Consell, van concloure
que un primer pas consisteix a fo-
mentar l’associacionisme entre
les empreses dels polígons co-
marcals. Al Bages, hi ha vuit asso-
ciacions constituïdes (Bufalvent,
Trullols, Pont Nou, Dolors, Artés,
Santpedor, Sant Fruitós i  Salelles),
i hi ha projectes emergents a Sant
Vicenç i Sallent. Amb tot, la majo-
ria de polígons han estat constituïts
del 2088 ençà, i tret del de Bufal-
vent (amb el 70% d’empreses as-
sociades) i el de Salelles (65%), la
resta tenen encara índexs d’afilia-
ció per sota del 40%.

CARLES BLAYA | MANRESA

Els polígons bagencs busquen fórmules
per cooperar i fomentar l’associacionisme

El Consell organitza la primera reunió d’associacions empresarials i administracions de la comarca

El gimnàs Vela de Manresa aco-
llirà dijous, de 7 a 8 del vespre, la
presentació de KDomo, de la ma-
resmenca Infrasauna SL, un ti-
pus de sauna basat en la tradició ja-
ponesa que es fa mitjançant l’e-
missió de rajos infrarojos llunyans.
Segons l’empresa, el calor infraroig
provoca una sudació  3-6 vegades
més grans que una sauna tradi-
cional. KDomo està dissenyada per
ser instal·lada en instituts de be-
llesa, instal·lacions esportives, ho-
tels i espais spa i centres mèdics,
segons fonts de l’empresa de Vi-
lassar de Mar.

REDACCIÓ | MANRESA

Infrasauna
presenta KDomo
al gimnàs Vela 
de Manresa

La Cambra augura un creixement
de l’1,6% el 2014 i del 2,1% el 2015

L'economia catalana tancarà el
2014 amb un creixement de l’1,6%
i el 2015 podria créixer el 2,1%, per
damunt de les previsions per a Es-
panya i la UE, segons les estima-
cions de la Cambra de Comerç de
Barcelona, que ha revisat a l'alça els
seus càlculs inicials d'increment
del PIB de Catalunya. Les estima-
cions de la Cambra, que ahir va fer
públiques en roda de premsa,

apunten a un creixement de l'e-
conomia catalana de l'1,9% inter-
anual en el tercer trimestre d'a-
quest any, la dada més positiva des
que va esclatar la crisi l'any 2008,
i cinc dècimes més que en el segon
trimestre. Amb vista al quart i úl-
tim trimestre, la Cambra assenya-
la que alguns indicadors mostren
un certa alentiment, de manera
que preveu que l'any tanqui amb
un creixement de l'1,6%.

EFE | BARCELONA

El conseller d'Economia, An-
dreu Mas-Colell, va valorar ahir
com «un èxit per a la banca» els re-
sultats dels tests de solvència pu-
blicats diumenge pel Banc Central
Europeu (BCE) i demana a aquest
organisme una política monetària
expansiva i que les entitats tornin
a donar crèdit. «Convé que la nova
banca molt sanejada faci la seva

funció, que és la de facilitar la in-
versió, el crèdit i el bon funciona-
ment de l'economia», va assegurar
Mas-Colell, que va remarcar que la
seva opinió «no és una crítica». Per
al conseller, les entitats que han
passat les proves d'estrès són «di-
ferents» a les d'anys anteriors i la
seva situació és «molt sanejada»,
per la qual cosa va felicitar el con-
junt del sistema financer espany-

ol, «tant els bancs amb seu a Ca-
talunya com els de fora». «Ara
toca girar full de la crisi», ha em-
fatitzat Mas-Colell, que va dema-
na una política expansiva del BCE
en l'àmbit monetari i fiscal per part
dels països «que s'ho poden per-
metre».  Mas-Colell va valorar als
mitjans les proves després d'i-
naugurar unes jornades de l'Insti-
tut d'Economia de Barcelona.

EFE | BARCELONA

Mas-Colell demana polítiques
expansives i la recuperació del crèdit 

Paviment en mal estat a Bufalvent. Els polígons volen més manteniment

MIREIA ARSO

La majoria d’associacions 
del Bages es van constituir 
a partir del 2008, i tenen
afiliacions inferiors al 40%

Tenen una superfície total de més
de 1.600 hectàrees, de les quals
250 estan per ocupar.

Són els que tenen un o diversos
polígons. Entre Sant Fruitós, Sallent,
Manresa, i Sant Vicenç sumen 50
dels 131 polígons comarcals.

Les societats del Bages, segons
les dades al web del Consell
Comarcal del Bages

26 MUNICIPIS

5.317 EMPRESES

131POLÍGONS BAGENCS

LES XIFRES
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El transport de mercaderies per
carretera a debat
L'acte tindrà lloc aquest divendres, 31 d'octubre, amb la presència del director
general de Transports i Mobilitat de la Generalitat

La Cambra de Comerç de Manresa i el Cercle d'Infraestructures celebraran aquest divendres una
nova jornada que en aquesta ocasió es dedicarà a parlar del transport de mercaderies per
carretera. La Cambra considera que aquest tipus de transport és molt important i insubstituïble
ara per ara en molts casos al territori i esdevé fonamental per a la competitivitat del teixit
econòmic de la Catalunya Central.  

La jornada comptarà amb la presència del director general de Transports i Mobilitat de la
Generalitat, Pere Padrosa; el vicepresident de la Cambra i president de la comissió
d'Infraestructures, Jordi Torrens, i l'assessor de transports de la CECOT, Joaquim Gil. La
jornada, en format de conferència-col·loqui, tindrà lloc a la sala d'actes de la Cambra a partir de
les nou del matí i és oberta a tothom, sempre i quan s'hagi dut a terme la inscripció a l'adreça de
correu electrònic goviedo@cambramanresa.org o al telèfon 93 872 42 22.

La jornada d'aquest divendres vol posar sobre la taula diferents implicacions del transport de
mercaderies per carretera, donant veu a operadors de transport, indústries que en són usuàries i
administracions encarregades de la seva planificació. La Cambra reitera que es tracta d'un sector
clau per a la competitivitat i el desenvolupament econòmic de la Catalunya Central, que en els
darrers anys ha estat al centre del debat en aspectes com la implantació de l'eurovinyeta que, ara
per ara, no s'ha acabat de concretar. A més, en el marc de la demanda d'unir el territori amb
l'Eix Ferroviari Mediterrani caldrà consolidar el transport per carretera per completar el recorregut
punt a punt.
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El transport de mercaderies per carretera, a la nova jornada
de la Cambra i el Cercle d’Infraestructures

Tindrà lloc aquest divendres, 31 d’octubre, amb la presència del director general de
Transports i Mobilitat de la Generalitat.
De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa i el Cercle d’Infraestructures celebraran aquest divendres
una nova jornada que en aquesta ocasió es dedicarà a parlar del transport de mercaderies
per  carretera.  La  Cambra  considera  que  aquest  tipus de  transport  és molt  important  i
insubstituïble  ara  per  ara  en  molts  casos  al  territori  i  esdevé  fonamental  per  a  la
competitivitat del teixit econòmic de la Catalunya Central.  

La jornada comptarà amb la presència del director general de Transports i Mobilitat de la
Generalitat,  Pere  Padrosa;  el  vicepresident  de  la  Cambra  i  president  de  la  comissió
d’Infraestructures, Jordi  Torrens; i  l’assessor de transports de la CECOT, Joaquim Gil. La
jornada, en format de conferència-col·loqui, tindrà lloc a la sala d’actes de la Cambra a
partir de les 9 del matí i és oberta a tothom, prèvia inscripció a l’adreça de correu electrònic
goviedo@cambramanresa.org o al telèfon 93 872 42 22.

La jornada d’aquest divendres vol posar sobre la taula diferents implicacions del transport
de mercaderies per carretera, donant veu a operadors de transport, indústries que en són
usuàries i administracions encarregades de la seva planificació. La Cambra reitera que es
tracta  d’un  sector  clau  per  a  la  competitivitat  i  el  desenvolupament  econòmic  de  la
Catalunya Central, que en els darrers anys ha estat al centre del debat en aspectes com la
implantació de l’eurovinyeta que, ara per ara, no s’ha acabat de concretar. A més, en el
marc de la demanda d’unir el territori amb l’Eix Ferroviari Mediterrani caldrà consolidar el
transport per carretera per completar el recorregut punt a punt.
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La caiguda del 2013 ha estat del 16% El Bages també experimenta un dels
principals retrocessos del país, el 10% Marc i Martina, els noms preferits 2-3

El Berguedà és la segona
comarca catalana on més
està baixant la natalitat HA PASSAT D’UNA POSICIÓ

MITJANA AL LLOC 23 DE LES
34 POBLACIONS PRINCIPALS
SANT CUGAT RECAPTA EL
DOBLE AMB EL MATEIX
NOMBRE DE REBUTS5

L’IBI de
Manresa es
col·loca en la
banda baixa
del rànquing
de Catalunya

ELÈCTRICS O HÍBRIDS
TINDRAN UN DESCOMPTE
DEL 50% QUAN S’APROVI EL
NOU PRESSUPOST LOCAL12

Solsona només
cobrarà mig
impost de
circulació
als vehicles
ecològics
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L’exconseller Nadal entra al fangar de la
corrupció amb una imputació per estafa

L’ACUSEN DE VOLER AFAVORIR L’EDITOR LARA; ELL APEL·LA AL BÉ PÚBLIC

S.REDÓ

ENTREVISTA GLÒRIA BALLÚS
CAP DE PROTOCOL DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

«Tot es pot fer amb dignitat, d’acord
amb els temps i seguint les normes» 6

La Laia, l’Arnau i 
el Pol reben junts un
suport per tal que la
seva capacitat no es

malbarati 

pneumàtics 
ocasió 

15€

DESGUACES DEL BAGES

Camí de Viladordis, km 1,7 (08272) Sant Fruitós de Bages - Tel. 93 878 87 30 Fax 93 876 03 35

GESTOR AUTORITZAT N.: E-474.98

•  Gran estoc de recanvis d'automoció

• Servei de grua

•  Recollida de tot tipus de vehicles

• Desballestament autoritzat per la DGT. 
Tramitació de baixa IMMEDIATA

•  Repartiment gratuït de material per a 
professionals

comunicacio@catpress.cat - 30/10/2014 08:00 - 178.23.208.155



Regió7 DIJOUS, 30 D’OCTUBRE DEL 2014 5

MANRESA SOCIETAT

QUI PAGA MÉS CONTRIBUCIÓ? El tercer rànquing –elaborat per Regió7– de la quota mitjana de l’IBI de les ciutats catalanes amb més de
28.000 referències cadastrals situa Manresa a la posició número 23 d’un total de 34, amb dades del 2013. L’any 2011, la capital del Bages
ocupava la posició 15 i el 2012 la 20, el que permet observar de quina forma s’ha anat ressituant a la baixa en el context català

4

Si les dades de la quota mitjana
de l’IBI urbà del 2011 van encen-
dre les alarmes perquè mostraven
que Manresa se situava a la fran-
ja alta de les ciutats amb més de
28.000 referències cadastrals, les
del 2012 van apuntar un descens
que les del 2013 han confirmat i
posicionen la ciutat més clara-
ment a la banda baixa.

En relació amb les 34 ciutats del
rànquing elaborat per Regió7, el
2011 Manresa era a la posició nú-
mero 15; el 2012 a la 20 i el 2013 a
la 23. 

El descens és de 8 posicions
en 2 anys. Les dades amb què ha
estat confeccionat són les que ofe-
reix la direcció general del Ca-
dastre del ministeri d’Hisenda i
Administracions públiques.

Segons les darreres dades dis-
ponibles, la capital del Bages té en
aquests moments per sobre 22
ciutats mitjanes i grans de Cata-
lunya que cobren la quota mitja-
na de l’IBI més cara, i per sota 11
en les quals és més barata.

El rànquing dels tres darrers
anys l’encapçala Sant Cugat del Va-
llès amb una quota mitjana que el
2011 superava els 900 euros, el
2012 va baixar per sota dels 800 i
el 2013 se situa per sobre dels 800.
A la cua el 2011 hi havia Granollers
amb una quota mitjana de 158 eu-
ros. El 2012 i el 2013 va ocupar
aquesta posició Santa Coloma de
Gramenet amb 270 i 240 euros, res-
pectivament.

La quota mitjana augmenta
La reculada de Manresa en el ràn-
quing de les ciutats amb l’IBI més
car s’ha fet malgrat que la quota
mitjana no ha descendit sinó que
ha augmentat: el 2011 va ser de
381,54 euros; el 2012, de 387,79 i el
2013, de 396,79. 

Traduït en diners recaptats en
concepte d’Impost de Béns Im-
mobles van ser 21,8 milions d’eu-

ros el 2011; 23,1 milions el 2012 i 24
milions el 2013. Si la recaptació glo-
bal augmenta és perquè també va
amunt el nombre de referències
cadastrals que l’han de pagar.

Això és així perquè encara van
entrant dintre de la roda de la tri-
butació propietats construïdes a les
acaballes del boom immobiliari i
de les quals el departament d’Hi-
senda fa un seguiment. Les lli-
cències de nova construcció es
mantenen en un perfil molt i molt
baix.

Aquesta quantitat s’ha de re-
partir entre 57.142 referències ca-
dastrals el 2011; 59.686 el 2012 i
60.521 el 2013.

Altres IBI pugen més
Això és possible perquè altres ciu-
tats catalanes han incrementat
encara més la recaptació i la con-
següent quota mitjana que Man-
resa. Les ciutats amb més de

28.000 referències cadastrals que
cobren l’Impost de Béns Immobles
més barat que Manresa són Gra-
nollers, Reus, Lloret de Mar, Vic, Vi-
lafranca del Penedès, Sabadell,
Badalona, Mollet del Vallès, Ter-
rassa, Cambrils i Santa Coloma de
Gramenet.

Les que tenen l’IBI més car són
la ja esmentada Sant Cugat del Va-
llès, que encapçala el rànquing, se-
guida de Mataró, Vilanova i la
Geltrú, Sitges, Rubí, Igualada, Cer-
danyola, Tarragona, Calafell, Bar-
celona, Viladecans, Figueres, Sant
Boi de Llobregat, Lleida, Sant Fe-
liu de Llobregat, Castelldefels, el
Vendrell, el Prat de Llobregat, Cor-
nellà i Girona.

A Manresa, des del 2012 el rebut
mitjà de l’impost de béns immo-
bles (IBI) ja no és més car que en
poblacions amb un nivell de ren-
da superior com Sitges o Girona,
cosa que sí que passava el 2011.

La imatge general del rànquing
mostra que es redueixen les dis-
tàncies entre els extrems i és en
aquesta tendència en la qual Man-
resa s’ha ressituat i ha passat de la
banda alta a una de més pronun-
ciada a la banda baixa.

FRANCESC GALINDO | MANRESA

Manresa baixa 8 posicions en 2 anys en
el rànquing de ciutats amb l’IBI més car

Les darreres dades situen la capital del Bages en la posició 23 de les 34 poblacions amb més de 28.000 rebuts

L’Ajuntament de Manresa ha
afirmat que, pel que fa a l’impost
sobre béns immobles (IBI), es pro-
posa mantenir els tipus impositi-
us generals de cara al 2015.

L’equip de govern de CiU ha
sol·licitat l’aplicació de coeficients

reductors del valor cadastral, que
es publicaran a final de desembre,
i ha afegit que el nou tipus impo-
sitiu resultant s’ha d’haver aprovat
i publicat abans del dia 1 de març
del 2015. També ha apuntat que la
categoria rústica canvia el tipus im-
positiu del 0,42% al 0,40%, que

suposa una rebaixa. 
Amb relació a les bonificacions

de l’IBI ha assenyalat que la cor-
responent a famílies nombroses
s’adapta als nous criteris de la ta-
rifació social i que s’amplia l’e-
xempció per a centres sanitaris
de titularitat pública. 

REDACCIÓ | MANRESA

L’Ajuntament proposa mantenir els
tipus impositius de l’impost el 2015

g COMPARATIVA DE CIUTATS AMB DADES DEL 2012

Rànquing de la quota mitjana de l’IBI urbà

Creixement de la contribució a Manresa

Font: direcció general del Cadastre JORDI CIRERA

Ciutat Rebuts Recaptació Quota mitjana
Sant Cugat del Vallès 57.263 47.619.934 831,60
Mataró 88.370 69.600.458 787,60
Vilanova i la Geltrú 51.627 35.911.155 695,59
Sitges 28.467 18.290.826 642,53
Rubí 48.825 28.901.392 591,94
Igualada 31.956 17.799.226 556,99
Cerdanyola 37.158 20.455.847 550,51
Tarragona 90.466 49.533.604 547,54
Calafell 40.321 22.040.507 546,63
Barcelona 1.114.857 592.391.499 531,36
Viladecans 44.146 22.571.568 511,29
Figueres 30.912 15.108.123 488,75
Sant Boi Llobregat 53.690 25.025.513 466,11
Lleida 109.084 50.079.635 459,09
Sant Feliu de Llobregat 30.654 14.009.002 457,00
Castelldefels 42.421 19.028.048 448,55
El Vendrell 48.372 21.638.495 447,34
El Prat de Llobregat 35.929 15.994.931 445,18
Roses 34.428 14.271.191 414,52
L'Hospitalet de Llobregat 155.525 64.229.877 412,99
Cornellà de Llobregat 57.749 23.315.090 403,73
Girona 77.342 30.715.433 397,14
MANRESA 60.521 24.014.171 396,79
Granollers 45.164 16.831.957 372,68
Reus 88.028 32.744.152 371,97
Lloret de Mar 43.057 15.326.692 355,96
Vic 39.223 13.828.430 352,56
Vilafranca del Penedès 32.125 11.189.781 348,32
Sabadell 124.161 42.848.574 345,10
Badalona 136.082 46.564.724 342,18
Mollet del Vallès 33.770 11.083.376 328,20
Terrassa 152.636 48.691.980 319,01
Cambrils 48.995 15.555.223 317,49
Santa Coloma de Gramenet 70.038 16.866.827 240,82

El rànquing de ciutats
elaborat per aquest diari
situava Manresa a la banda
alta el 2011

Vull llogar el pis.
Puc assegurar-ne 
el cobrament?

*La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages actua com a Auxiliar  de la  Mediació de  
Cambrassegur,  corredoria d'assegurances inscrita a la  DGPFA amb el número J300GC. 

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13

Passeig de Pere III, 30 – 08241 Manresa Tel. 93 872 13 77
www.cambrapropietatmanresa.cat

ASSESSORIA JURIDICA

ASSESSORAMENT TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

ASSEGURANCES*

ASSESSOREM I GESTIONEM
LA VOSTRA PROPIETAT 

IMMOBILIARIA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

14.891.120

16.716.117

19.076.539

24.014.171

23.146.195

21.802.180

19.540.514
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Representants del mig cente-
nar d’entitats que van signar el
manifest col·lectiu per a la rebai-
xa de l’impost de béns immobles
(IBI) a Manresa es van aplegar
ahir a la seu de la Cambra de Co-
merç i Indústria per consensuar
accions encaminades a pressionar
l’Ajuntament.

La primera serà redactar una
moció que serà enviada als grups
municipals acompanyada d’una
petició d’intervenir al ple fent ús
del reglament de participació ciu-
tadana.

La moció té com a objectiu que
tant el partit de govern com els d’o-
posició fixin de forma pública i cla-
ra quina és la seva posició davant
la petició de les entitats de reduir
la recaptació de l’IBI a Manresa,
que consideren clarament des-
proporcionada. 

El front de mig centenar d’enti-
tats que s’han mobilitzat es va
mostrar ahir disposat a negociar
que la reducció no sigui del 5%
anual fins arribar a valors previs a
la bombolla immobiliària –com
pretenien inicialment– però tam-

bé van plantejar amb tota ferme-
sa que no es conformarien amb la
congelació de la recaptació als ni-
vells actuals, que voreja els 25 mi-
lions d’euros.

En primer terme es van adreçar
als assistents Pere Casals, president
de la Cambra de Comerç i Indús-
tria de Manresa; Abel Pié, degà del
Col·legi d’Advocats de Manresa, i
Lluís Vidal Sixto, secretari general
de CCOO a la Catalunya Central.

‘Pressing’ a govern i oposició
Sixto va afirmar que la situació re-
queria «una acció concertada del
màxim nombre d’entitats possible»
amb uns objectius que perdurin
més enllà de les eleccions del
maig del 2015 i que suposi un ve-
ritable  ‘pressing’ a govern i opo-
sició» de l’Ajuntament.

Després de la presentació de la
moció, el front d’entitats prepara-
rà un conjunt d’accions que anirà
desgranant fins aconseguir l’ob-
jectiu marcat, «perquè no ens po-
dem quedar amb el no per res-
posta», va dir Pere Casals.

L’assemblea va servir també per
consensuar la negativa de les en-

titats a l’oferiment de l’equip de go-
vern a formar part d’una comissió
mixta amb els grups polítics per
definir quines despeses munici-
pals s’haurien de retallar per fer

possible prescindir d’ingressos i fer
així viable la reducció de la recap-
tació de l’IBI. Les entitats van con-
siderar que aquesta no és la seva
responsabilitat atès que no co-
neixen profundament el pressu-
post municipal. Sí que van estar,
però, d’acord a valorar les pro-
postes que pugui fer el govern en
aquest sentit.

Van voler deixar clar que les
mesures que es puguin adoptar, en

cap cas han d’afectar els ajuts so-
cials i que el text de la moció ha de
plantejar una tarifació social sobre
l’IBI que no sigui tan restrictiva
com l’aprovada en el darrer ple
municipal.

Les crítiques fetes durant l’as-
semblea es van adreçar tant a
l’immobilisme, segons el seu punt
de vista, del govern com a la man-
ca de coneixement aprofundit del
pressupost de grups d’oposició.

FRANCESC GALINDO | MANRESA

La plataforma de l’IBI portarà una moció
al ple perquè els grups polítics es mullin

Les entitats posen en marxa una acció concertada per pressionar l’Ajuntament amb l’objectiu de la rebaixa de l’impost

‘PRESSING’ A L’AJUNTAMENT Uns vint-i-cinc representants del mig centenar d’entitats signants del manifest per a la rebaixa de l’IBI a
Manresa es van trobar ahir a la seu de la Cambra de Comerç i Indústria per consensuar accions de resposta a la negativa de l’Ajuntament de
reduir la recaptació de l’impost de cara al 2015. Preparen una moció per presentar al ple i accions paral·leles per pressionar govern i oposició



El principal escull de l’assemblea
celebrada ahir era validar l’opinió
de representants del front d’entitats
que s’havien mostrat conformes a
acceptar renunciar que es faci una
nova revisió cadastral.

Pere Casals, Abel Pié i Lluís Vi-
dal Sixto van defensar la fórmula
de reduccions lineals de valors
del 27% el 2014 i del 29% –si es con-
firma– el 2015 sumades a la revi-
sió parcial de valors especialment
desmarxats ja realitzada i a la
constitució d’una comissió de se-
guiment a tres bandes –cadastre,
Ajuntament i plataforma– que el
2016 analitzi fil per randa els casos
de valors inacceptables. Casals va
fer una crida a recollir i docu-
mentar casos de valors cadastrals
incorrectes.

El president de la federació de
barris, Enric Martí, va ser qui més
clarament va expressar la des-
confiança vers una alternativa que
partia dels mateixos responsables
del «nyap del 2007». Però la ma-
joria va estar d’acord amb un sis-

tema que sembla tenir menys in-
certeses. Centrats en l’IBI, Enric
Masana, delegat dels arquitectes
del Bages-Berguedà, va dir que
caldrà «ser bel·ligerants».

El front d’entitats és format per
representants de la Cambra, la
Federació Empresarial de la Cata-
lunya Central, la patronal
metal·lúrgica, Pimec, Montepio,
Òmnium, les associacions em-
presarials de tots els polígons in-

dustrials, de joves empresaris, de
dones empresàries, 19 associa-
cions de veïns i la seva federació,
sis col·legis professionals (advocats,
agents comercials, agents de la
propietat, arquitectes, aparella-
dors, farmacèutics, enginyers in-
dustrials i tècnics), la UBIC, la
Cambra de la Propietat, el Cercle
Català de Negocis, el sindicat
CCOO i quatre gremis (construc-
tors, electricitat, hoteleria i fus-
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S’accepta amb discrepàncies
renunciar a un nou cadastre

Representants de les entitats, ahir a la Cambra

FRANCESC GALINDO

Negativa a l’oferiment del
govern de participar en una
comissió mixta per analitzar
com reduir despesa

Lluís Vidal Sixto (CCOO), Pere Casals (Cambra) i Abel Pié (Col·legi d’Advocats)

FRANCESC GALINDO
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SOCIETATMANRESA

RESERVES: 93 836 81 26
627 984 229

Horari de dilluns a diumenge 
obert per a esmorzars 

i dinars, i dissabte a la nit
- Dimecres tancat, per descans setmanal, 

però obrim si és festiu.  

* Tots els menús amb IVA inclòs

-  ESMORZARS DE PAGÈS I CARNS A LA BRASA

-  MENÚ DIARI I CARTA

-  MENÚ DISSABTE MIGDIA I NIT 
 16 € TOT INCLÒS  

-  MENÚ PICA DEL MOLÍ DISSABTE MIGDIA 
 I NIT 20 € TOT INCLÒS

-  MENÚ DE DIUMENGE I FESTIUS  
 22,95 € TOT INCLÒS

-  CARTA AMB CUINA TRADICIONAL 
 I DE TEMPORADA

Cra de Calaf, km 8,7 - 08529 FALS
molideboixeda@hotmail.com - web: www.moliboixeda.com
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La plataforma per l'IBI insisteix en
la reducció del 5%
Malestar entre les entitats per l'immobilisme del consistori a les peticions fetes
per la plataforma

Assemblea de la plataforma per la reducció de l'IBI. Foto: Cambra

La plataforma que reuneix més de 50 entitats a favor de la rebaixa de l'IBI a la ciutat de Manresa
ha decidit continuar demanant una reducció de la recaptació d'un 5% ja per l'any vinent, malgrat la
negativa del consistori fins al moment. Les entitats van celebrar ahir una assemblea en què es va
informar de les darreres gestions realitzades i es va debatre sobre les línies de treball a seguir a
partir d'ara en matèria d'IBI i de cadastre. Entre les entitats hi ha malestar per l'immobilisme de
l'Ajuntament a les seves peticions i la poca predisposició a valorar alternatives que permetin reduir
l'IBI. És per aquest motiu que, amb l'objectiu de forçar una resposta, es va decidir presentar una
moció en un proper ple municipal que obligui a tots els grups a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.

Els representants de les entitats presents a l'assemblea van coincidir en considerar l'IBI la qüestió
principal en la seva reivindicació. En aquest sentit, volen un compromís a llarg termini i per això
apel·len a tots els grups, tant del govern com de l'oposició, tenint en compte que l'any 2015 hi ha
eleccions municipals. La plataforma, a més, va rebutjar formar part d'una comissió a proposta de
l'Ajuntament per valorar en quines partides del pressupost municipal es pot retallar en benefici de
reduir l'IBI. Des de les entitats consideren que aquesta és una responsabilitat dels polítics tot i
que accepten que se'ls consulti.
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Pel que fa a demanar una nova ponència cadastral, la plataforma accepta la proposta feta per la
gerència del cadastre i que ha de donar com a resultat una adequació dels valors a la realitat del
mercat. La proposta de la gerència consisteix en acollir-se a una rebaixa linial del 27% aquest
2014, que hauria de ser del 29% el 2015, i en participar en una comissió de seguiment per tal de
detectar desajustaments dels valors cadastrals amb els de mercat i resoldre'ls pel 2016. Les
entitats consideren que si es compleixen aquestes condicions s'obtindran resultats més
ràpidament que si es fa una nova ponència. La plataforma, a més, considera positiu poder formar
part del grup de treball que faci seguiment de l'evolució dels valors i de la seva adequació a la
realitat del mercat.
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El transport de mercaderies per
carretera es reivindica

Una mesa de la jornada sobre transport de mercaderies per carretera. Foto: Cambra

La indústria no té futur sense un bon transport ni una bona logística. Aquesta ha estat una de les
principals conclusions de la jornada sobre transport de mercaderies per carretera que s'ha
celebrat aquest matí a la Cambra de Comerç de Manresa i que ha estat organitzada conjuntament
amb el Cercle d'Infraestructures. Hi han participat empresaris del sector del transport,
representants de l'administració i altres representants del teixit empresarial del territori i ha servit
per posar sobre la taula la situació del sector del transport, molt tocat per la crisi però a l'hora clau
per a la bona marxa de l'economia de la comarca, tenint en compte el pes que hi té la indústria.
Les diferents persones que han intervingut a la jornada han coincidit en destacar el potencial
logístic de la comarca del Bages i com aquest pot arrossegar a la indústria, si es combina la
voluntat privada amb facilitats per part de l'administració per afavorir el reequilibri territorial.

Joaquim Gil, assessor de transport de la CECOT, ha exposat la situació que viu el sector del
transport a Catalunya. Una situació marcada per una forta destrucció d'empreses per la crisi i una
guerra de preus. Gil ha apel·lat a la formació i la professionalització del sector, a la cooperació
empresarial per guanyar competitivitat i a la necessitat d'incorporar una visió empresarial a la feina
del dia a dia.

Jordi Torrens, empresari del sector del transport, vicepresident de la Cambra i president de la
comissió d'infraestructures, ha fet una anàlisi del sector del transport al Bages, que té un pes
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específic petit si se'l compara amb la mitjana de Catalunya i que està format per empreses també
de dimensions petites. Torrens ha afirmat que la incertesa respecte els futurs projectes
d'Iberpotash preocupa al sector. També tot el que fa referència a l'aplicació de l'Eurovinyeta, i ha
demanat que les empreses del Bages no hagin de pagar el peatge del túnel del Cadí, com
tampoc ho fan les del Berguedà i la Cerdanya. Pel que fa a les infraestructures, Torrens ha dit que
"no són les adequades i les carreteres estan col·lapsades".

El darrer a intervenir ha estat Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya, que ha apostat per la intermodalitat, la formació i la internacionalització
com alguns dels factors clau per al futur del sector, el bon funcionament del qual ha de repercutir
necessàriament en el conjunt del teixit econòmic i molt especialment de la indústria. En resposta a
la petició del Bages per tenir unes millors infraestructures, ha dit que les que queden per fer s'han
de pensar bé des del punt de vista de la demanda, i s'ha mostrat disposat a col·laborar amb
entitats com la Cambra per analitzar i discutir quines són aquestes necessitats.
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El transport de mercaderies per carretera es reivindica com a
necessari i insubstituïble

La indústria no té futur sense un bon transport ni una bona logística. Aquesta ha estat una
de les principals conclusions de la jornada sobre transport de mercaderies per carretera que
s’ha celebrat aquest matí a la Cambra de Comerç de Manresa i que ha estat organitzada
conjuntament amb el Cercle d’Infraestructures.
De: Redacció  

A la jornada sobre el transport de mercaderies per carretera, celebrat aquest matí. Foto: Cambra de Comerç

La indústria no té futur sense un bon transport ni una bona logística. Aquesta ha estat una
de les principals conclusions de la jornada sobre transport de mercaderies per carretera que
s’ha celebrat aquest matí a la Cambra de Comerç de Manresa i que ha estat organitzada
conjuntament amb el Cercle d’Infraestructures. Hi han participat empresaris del sector del
transport, representants de l’administració i altres representants del teixit empresarial del
territori i ha servit per posar sobre la taula la situació del sector del transport, molt tocat
per la crisi però a l’hora clau per a la bona marxa de l’economia de la comarca, tenint en
compte el pes que hi té la indústria. Les diferents persones que han intervingut a la jornada
han coincidit en destacar el  potencial  logístic de la comarca del  Bages i  com aquest pot
arrossegar  a  la  indústria,  si  es  combina  la  voluntat  privada  amb facilitats  per  part  de
l’administració per afavorir el reequilibri territorial.

Joaquim Gil, assessor de transport de la CECOT, ha exposat la situació que viu el sector del
transport a Catalunya. Una situació marcada per una forta destrucció d’empreses per la crisi
i una guerra de preus. Gil ha apel·lat a la formació i la professionalització del sector, a la
cooperació empresarial  per guanyar competitivitat i  a la necessitat d’incorporar una visió
empresarial a la feina del dia a dia.

Jordi Torrens, empresari del sector del transport, vicepresident de la Cambra i president de
la comissió d’infraestructures, ha fet una anàlisi del sector del transport al Bages, que té un
pes específic  petit  si  se’l  compara  amb la  mitjana de  Catalunya i  que està  format  per
empreses també de dimensions petites. Torrens ha afirmat que la incertesa respecte els
futurs projectes d’Iberpotash preocupa al sector. També tot el que fa referència a l’aplicació
de l’Eurovinyeta, i ha demanat que les empreses del Bages no hagin de pagar el peatge del
túnel  del  Cadí,  com tampoc ho  fan  les  del  Berguedà  i  la  Cerdanya.  Pel  que  fa  a  les
infraestructures,  Torrens  ha  dit  que  “no  són  les  adequades  i  les  carreteres  estan
col·lapsades”.

El darrer a intervenir ha estat Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat de la
Generalitat  de  Catalunya,  que  ha  apostat  per  la  intermodalitat,  la  formació  i  la
internacionalització com alguns dels factors clau per al futur del sector, el bon funcionament
del  qual  ha  de  repercutir  necessàriament  en  el  conjunt  del  teixit  econòmic  i  molt
especialment  de la  indústria.  En  resposta a la  petició  del  Bages per  tenir  unes millors
infraestructures, ha dit que les que queden per fer s’han de pensar bé des del punt de vista
de  la  demanda,  i  s’ha  mostrat  disposat  a  col·laborar  amb entitats  com la  Cambra  per
analitzar i discutir quines són aquestes necessitats.
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 La balança per compte
corrent dels 8 primers mesos de
l'any va acumular un dèficit de
4.600 milions d'euros, davant
del superàvit de 8.700 milions
del mateix període del 2013,
segons el Banc d’Espanya

4.600
EL PROTAGONISTALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
DÈFICIT DE LA

BALANÇA DE
PAGAMENTS

 La taxa d'atur al setembre a
la zona de l'euro va seguir en
l’11,5%, en comparació amb el
mes precedent, en la mateixa
línia que en el conjunt de la UE,
on es va mantenir estable en el
10, 1%, segons va informar ahir
Eurostat

11,5%
ES MANTÉ LA TAXA
D’ATUR A LA ZONA

DE L’EURO

 El president de la CEOE, Joan
Rosell, ha informat per carta als
presidents de les diferents
organitzacions de la patronal
que aspirarà a la reelecció per a
un segon mandat a les
eleccions del 17 de desembre.

Joan
Rosell

ES PRESENTARÀ A
LA REELECCIÓ A

PRESIDIR LA CEOE

LES INFRAESTRUCTURES A DEBAT El director general de Transports de la Generalitat va assistir ahir a
Manresa a una jornada del Cercle d’Infraestructures. I en va marxar amb deures: «potenciar el Bages com a zona
logística, com una zona clau de país», segons li va demanar la Cambra de Comerç, que va acollir la trobada

4

La Cambra de Comerç va apro-
fitar ahir la visita del director ge-
neral de Transports i Mobilitat de
la Generalitat, Pere Padrosa, en
una jornada del Cercle d’Infraes-
tructures celebrada ahir a Manre-
sa, per reclamar a l’administració
catalana que «suavitzi» les càrre-
gues del transport de mercaderies
per carretera al Bages. 

«Ens costa fer-hi arribar els
grans operadors i això dificulta la
sortida internacional dels béns
produïts aquí i hem de fer etapes
intermèdies amb sobrecost», va dir
el president de la Cambra, Pere Ca-
sals, qui tanmateix va afegir que
«tenim l’oportunitat geogràfica i de
comunicacions per ser un centre
logístic». Per això l’organisme de-
mana «un factor que ens ho com-
plementi». Casals va posar com a
exemple que un transportista del
Berguedà no paga per travessar el
túnel del Cadí, però sí que ho fa un
del Bages. També es va referir al
peatge de l’autopista de Terrassa o
el «peatge amb temps de la c55».
«La infraestructura hi és però no li
traiem tot el partit», va insistir Ca-
sals. Per això demana a la Gene-
ralitat que «suavitzi» la càrrega
econòmica a la comarca en aquest
sector. 

«El sector del transport passa di-
ficultats, el que és una paradoxa
quan el sector industrial necessi-
ta fer arribar els seus productes.
S'ha de treballar el futur», va apun-

tar Casals. En aquest sentit va de-
manar l’«oportunitat de poten-
ciar el Bages com a zona logística,
com una zona clau de país. Hi ha
factors en mà de l’administració
que poden canviar: hi ha la ne-
cessitat de reequilibrar el país i es
pot fer un tracte preferent a la co-
marca perquè aquestes potencia-
litats siguin realitat», va conclou-
re Casals.

Pere Padrosa va «recollir el
guant». «Si un objectiu tenim en-
tre molts d’altres», va dir el direc-
tor general, «és el reequilibri ter-
ritorial. Si la demanda hi és, i sa-
bem que existeix, s'ha de fer». Pa-
drosa creu que «quan no ens po-
dem permetre nous projectes hem

de potenciar les infraestructures
que ja hi ha. Hem de trobar el punt
mitjà de quilòmetre recorregut,
que sigui el més fàcil d'entendre
perquè sigui igual». En aquest
sentit va assegurar que la Gene-
ralitat està «fent els estudis neces-
saris» per avançar en aquest camí.

Quins estudis? «De demanda i
de mobilitat», va dir Padrosa, que
va recordar els de mobilitat del
transport públic, «un primer indi-
cador, a partir del qual hem d’anar
desgranant altres sectors; a la in-
dústria encara no hi hem arribat.
En dos anys, no hem tingut
temps», va concloure el director
general. Sobre això, Casals va re-
clamar «estudis de possibilitats

futures, més enllà dels estudis que
es fan de present». «Hauríem de
valorar», va continuar, «quant
més podria créixer la indústria
amb una reducció de costos de la
logística, i si així seria possible un
centre logístic i si pot ser inter-
modal a la comarca».

Cambra i Generalitat es van ci-
tar per continuar mantenint con-
verses sobre la qüestió.

Durant la jornada, Joaquim Gil,
assessor de transport de la CECOT,
va exposar la situació que viu el
sector del transport a Catalunya,
una situació marcada per una for-
ta destrucció d’empreses per la cri-
si i una guerra de preus. Gil va
apel·lar a la formació i la profes-
sionalització del sector, a la co-
operació empresarial per guany-
ar competitivitat i a la necessitat
d’incorporar una visió empresarial
a la feina del dia a dia.

Jordi Torrens, empresari del
sector del transport i vicepresident
de la Cambra, va insistir que el sec-
tor del transport al Bages té un pes
específic petit si se’l compara amb
la mitjana de Catalunya i que és
format per empreses també de
dimensions petites. Torrens va
afirmar que la incertesa respecte
als futurs projectes d’Iberpotash
preocupa el sector. També tot el
que fa a l’aplicació de l’eurovinye-
ta, i va demanar que les empreses
del Bages no hagin de pagar el
peatge del túnel del Cadí, com no
ho fan les del Berguedà i Cerdanya. 

CARLES BLAYA | MANRESA

D’esquerra a dreta, Pere Macias (Cercle d’Infraestructures), Jordi
Torrens, Pere Padrosa, Pere Casals i Joaquim Gil

C. B.

La Cambra demana suavitzar els costos
del transport de mercaderies al Bages

L’ens manresà insta la Generalitat a trobar fórmules per afavorir el trànsit comercial a la comarca

El risc de pobresa afecta a Cata-
lunya el 19,8 % de la població,
cinc dècimes més que l'any ante-
rior, segons les últimes dades ofi-
cials del 2013 fetes públiques ahir
per l'Institut d'Estadística de Ca-
talunya (Idescat), que constata
que la renda mitjana anual dels ca-
talans ha descendit l’1,4 %.

Aquesta dada indica que gaire-
bé 40.000 persones s'han incor-
porat a la població que està en risc
d'exclusió social a Catalunya, que
presenta una taxa de pobresa sis
dècimes per sota de l'espanyola,
que és del 20,4 %, però molt su-
perior, 3,1 punts, a la mitjana eu-
ropea, que és del 16,7%.

La pobresa infantil i la que afec-
ta a les persones en edat laboral
són les que més van créixer el
2013, de manera que la que afec-
ta als menors de 16 anys ja s'ha si-
tuat en el 27,3 %, sis dècimes més
que el 2012, i la de la població d'en-
tre 16 i 64 anys ha crescut 1,2
punts fins a arribar al 19,8 % de la
població d'aquesta edat.

Per calcular el risc de pobresa,
l'Idescat ha calculat els ingressos
de la llar travessant informació
proporcionada pels informants
amb la dels registres administra-
tius. El llindar d'ingressos anuals
sota el qual una persona entra en
l'àmbit de risc de pobresa es va si-
tuar en l'any 2013 en 9.423 euros
nets anuals per a les llars d'una per-
sona, el 0,5 % menys que l'any an-
terior, i en 19.788 euros per a una
llar format per dos adults amb
dos nens. Per edats, l'Idescat con-
firma que el risc de pobresa té més
incidència entre els menors de 16
anys (27,3 %), que han incremen-
tat 0,6 punts el risc respecte de
l'any anterior.

EFE | BARCELONA

El risc de pobresa
ha crescut mig
punt a Catalunya
l’últim any 
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La plataforma d’entitats per la rebaixa de l’IBI insistirà en
què la recaptació per aquest impost es redueixi un 5% l’any
vinent i posteriors

En l’assemblea celebrada aquest dijous les entitats decideixen presentar una moció al
proper ple municipal per conèixer la posició de l’equip de govern i dels grups de l’oposició.
Malestar entre les entitats per l’immobilisme del consistori a les peticions fetes per la
plataforma sobre l’IBI.
De: Redacció  

En l'assemblea celebrada aquest dijous. Foto: CatPress

La plataforma que reuneix més de 50 entitats a favor de la rebaixa de l’IBI a la ciutat de
Manresa ha decidit continuar demanant una reducció de la recaptació d’un 5% ja per l’any
vinent, malgrat la negativa del consistori fins al moment. Les entitats van celebrar aquest
dijous una assemblea en què es va informar de les darreres gestions realitzades i  es va
debatre sobre les línies de treball  a seguir a partir  d’ara en matèria d’IBI i  de cadastre.
Entre les entitats hi ha malestar per l’immobilisme de l’Ajuntament a les seves peticions i la
poca predisposició a valorar alternatives que permetin reduir l’IBI. És per aquest motiu que,
amb l’objectiu de forçar una resposta, es va decidir presentar una moció en un proper ple
municipal que obligui a tots els grups a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.

Els representants de les entitats presents a l’assemblea van coincidir en considerar l’IBI la
qüestió principal  en la seva reivindicació. En aquest  sentit, volen un compromís a llarg
termini i  per això apel·len a tots els grups, tant del  govern com de l’oposició, tenint en
compte que l’any 2015 hi ha eleccions municipals. La plataforma, a més, va rebutjar formar
part  d’una  comissió  a  proposta  de  l’Ajuntament  per  valorar  en  quines  partides  del
pressupost  municipal  es  pot  retallar  en  benefici  de  reduir  l’IBI.  Des  de  les  entitats
consideren que aquesta és una responsabilitat  dels polítics tot  i  que accepten que se’ls
consulti.

Pel que fa a demanar una nova ponència cadastral, la plataforma accepta la proposta feta
per la gerència del cadastre i que ha de donar com a resultat una adequació dels valors a la
realitat del mercat. La proposta de la gerència consisteix en acollir-se a una rebaixa linial
del 27% aquest 2014, que hauria de ser del 29% el 2015, i en participar en una comissió
de seguiment per tal de detectar desajustaments dels valors cadastrals amb els de mercat i
resoldre’ls  pel  2016.  Les entitats  consideren  que  si  es  compleixen  aquestes condicions
s’obtindran resultats més ràpidament que si es fa una nova ponència. La plataforma, a més,
considera positiu poder formar part del grup de treball que faci seguiment de l’evolució dels
valors i de la seva adequació a la realitat del mercat.
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LA PUGNA DE L’IBI
Manresa l’impost de béns immobles (IBI) és motiu
de controvèrsia. Un front de mig centenar d’entitats
considera que l’Ajuntament ha centrat excessiva-
ment la seva estructura de finançament en l’IBI i

que això resulta injust per als ciutadans i perjudicial per a la
competitivitat de la ciutat. El govern municipal es mostra prag-
màtic i vincula la reducció de l’impost a l’obtenció d’altres
fonts de finançament o al consens per prescindir de serveis
que s’ofereixen. Un rànquing elaborat per aquest diari sobre
les ciutats amb l’IBI més car mostra com en els anys 2012 i 2013
Manresa ha perdut vuit posicions en la llista de quota mitjana
de l’impost. Això en espera de veure quin és el comportament
en relació amb la resta de ciutats el 2014.

A

LA TALAIA

TERÀPIA DE XOC PER MANEL PUYAL

CONSELL ASSESSOR: Gonçal Mazcuñán i Boix, Valentí Martínez i Espinosa,
Jaume Torras i Rodergas, Pere Fons i Vilardell, Àngels Freixanet i Picañol, Antoni Dalmau i
Ribalta, Josep Maria Descals i Vilarmau, Albert Rumbo i Soler, Ramon Segués i Coromines, Jordi
Vilaseca i  Brugueras, Aitor Moll i Sarasola, Ainhoa Moll i Sarasola, Marc Marcè i Casaponsa.
EDITA: EDICIONS INTERCOMARCALS (EISA)
Administrador: Fèlix Noguera i Carrillo

mERCAT PuIgmERCADAL
L’estrena divendres de la fira-mercat a la plaça de Puigmercadal
afegeix parades a les ja tradicionals i a les situades a l’interior del
mercat municipal. Gent crida gent, i la iniciativa de l’Ajuntament
de Manresa i els paradistes es repetirà cada divendres.

ESTRELLA

bEquES DE mENJADOR AL bAgES
Com no ho aclareixi de veritat la Generalitat o el Consell
Comarcal, ningú entendrà que al Bages només el 3% de les
beques de menjador siguin del 100%, mentre que a Osona
siguin del 22,5% i al Gironès, del 38,4%.

ESTRELLAT

PERE-JOAN CARDONA
L’investigador manresà lidera la Unitat
de Tuberculosi Experimental que ha creat
un suplement dietètic que ha estat provat
amb èxit per prevenir la malaltia.

ESTRELLA

rran de la petició de disculpes
de Rajoy pels casos de corrup-
ció del PP, ha proliferat un ti-
pus de comentaris que ja es va

sentir quan Joan Carles va dir allò de «em
sap molt greu». En síntesi, el comentari
és: «els catòlics ho tenen molt fàcil, es
confessen i se'ls esborren els pecats». Tot
seguit s'atribueix a aquesta regla la ten-
dència de l'Europa del sud a la corrupció i
a la peresa, en contrast amb la laboriosa i
estricta Europa luterana. 

Per una simple qüestió de rigor, i al
marge de creences, convé aclarir un mal-
entès: no és veritat que els catòlics quedin

nets de pecats només per confessar-se. El
sagrament de la penitència exigeix molt
més que agenollar-se al confessionari i re-
bre l'absolució. La regla té diverses nor-
mes, però la filosofia és senzilla: no hi ha
perdó (reconciliació amb Déu, per ser
precisos) sense sinceritat.

El catecisme tradicional ensenya als fi-
dels que el sagrament, per produir els
seus efectes reparadors, demana complir
cinc passos i no oblidar-ne cap. Primer:
examen de consciència. Segon: «dolor
dels pecats», que podem traduir per pe-
nediment intens. Tercer: propòsit d'esme-
na. Quart: dir els pecats al confessor. Cin-

què: complir la penitència. Per tant, res
de confessar-se i ja està. Sense una com-
pleta exploració d'un mateix, sense pene-
diment pel que s'ha fet mal fet, i sense el
propòsit sincer de no tornar-hi, no serveix
de res dir els pecats al confessor i complir
la penitència. Segons la doctrina catòlica,
es pot enganyar el capellà, però no Déu. 

La idea que els catòlics ho tenen fàcil

ve de lluny, de la venda de perdons (in-
dulgències) a la baixa edat mitjana, que
va ser un desencadenant de la reforma lu-
terana. Les indulgències actuals, lligades
a pelegrinatges i jubileus, només són
efectives si es compleixen els requisits de
sinceritat abans esmentats.

Si volem persistir en la metàfora catòli-
ca per analitzar l'actualitat política –tenim
la cultura i la història que tenim, i això
pesa– cal fer-ho amb rigor i dir, per exem-
ple, que si Rajoy vol ser perdonat, no n'hi
ha prou que ho demani. Ha d'explicar tots
els pecats i ha de complir una penitència,
però, sobretot, ha de mirar a fons el seu
partit per trobar-hi totes les porqueries, i
ens ha de convèncer que li dolen perquè
són ofenses als ciutadans (i no només
perquè li poden fer perdre vots), i que
s'encamina seriosament cap a prendre to-
tes les mesures necessàries per no tornar-
hi: propòsit d'esmena. Li hem vist tot
això? 

A

Si Rajoy vol ser perdonat pels casos de
corrupció, no n'hi ha prou que es disculpi
al Senat. Ha de demostrar dolor dels
pecats i propòsit d'esmena

LES CONDICIONS DE L’ABSOLUCIÓ
Sense un penediment sincer i sense la ferma determinació de no tornar-hi, no serveix de res dir els pecats al
confessor i complir la penitència. Segons la doctrina catòlica, es pot enganyar el capellà, però no Déu

ESTRELLES I ESTRELLATS
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