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Eficiència energètica per millorar la
competitivitat de les empreses
La tercera edició de la jornada Àmbit Energia tindrà lloc el 21 de novembre al matí

Cambra de Comerç de Manresa i Consell Comarcal del Bages ja tenen a punt el programa de la
tercera edició de la jornada Àmbit Energia, una trobada de marcat caràcter empresarial que té per
objectiu donar a conèixer entre les empreses la importància de gestionar correctament el seu
consum energètic. La jornada, que tindrà lloc el proper 21 de novembre, de 9 a 12.30 del migdia, a
la seu de la Cambra de Comerç de Manresa, s'emmarca dins del programa Bages, Regió Verda.
Aquest programa impulsa les empreses i productes d'economia verda i l'estalvi energètic és un
dels pilars d'aquest programa. En aquesta ocasió, la sessió es dedicarà a analitzar i posar exemples
de com l'eficiència energètica influeix en la competitivitat de les empreses.
 
La primera ponència anirà a càrrec del consultor de l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages,
Antoni J. Hernández, que parlarà de la factura elèctrica a les empreses i com pot optimitzar-se
fent una contractació més eficient. Seguidament, Aniol Ribot, de l'empresa Apliter, explicarà de
quina manera la termografia pot ajudar a detectar fugues importants de calor o fred i aconseguir
estalvis importants en els costos energètics. 
 
La sessió continuarà amb l'exposició d'un cas d'èxit d'aplicació d'eficiència energètica en una
empresa del Bages. Es plantejarà el cas concret de l'empresa Dinàmic Grup, a càrrec de Robert
Martínez, de l'empresa 3Ex4 assessors energètics de Dinàmic Grup. A continuació David Gil,
director tècnic de projectes de l'empresa Sistemexperts, parlarà de la certificació ISO 50000 i, com
aquesta, pot ajudar a les empreses a ser més competitives. Es tracta d'una normativa aplicable
a totes les empreses que estableix els requisits per disposar d'un sistema complert de gestió
energètica.
 
La darrera ponència de la jornada anirà a càrrec de Joan Carles Batanés, delegat del Col·legi
d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona i membre fundador de la
plataforma PIREB per a l'impuls de la rehabilitació energètica al Bages. Batanés explicarà les
utilitats de disposar d'una certificació energètica a l'empresa i quan és necessari tenir-ne.
Finalment, Xavier Codina i Casas, conseller de l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del
Bages, clourà la jornada.
 
Amb aquesta jornada les empreses obtindran una visió integral del que suposa tenir un control de
la despesa energètica, els beneficis d'obtenir una certificació en aquest sentit i, sobretot, els
estalvis econòmics que això els pot suposar.
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Les comarques de la Catalunya
Central van tancar el mes
d’octubre amb 40.227 aturats
registrats, 219 més que el
setembre. En termes re-
latius això és el 0,55%
d’increment. Amb tot,
la puja és molt inferior
a la mitjana catalana
durant el mateix període,
que va ser de l’1,97%, en
incrementar-se d’11.321
persones el registre d’a-
turats a les oficines de Tre-
ball de la Generalitat.
Per comarques, totes van ex-
perimentar puges en el nom-
bre de persones aturades, excep-
te el Solsonès, que va mantenir la
tendència negativa (-1,46%). Els in-
crements més significatius van
donar-se a l’Anoia (1,5%) i, es-
pecialment, a la Cerdanya
(6,28%).

En termes interanuals, l’a-
tur baixa a la Catalunya cen-
tral el 8,55%, en registrar-se
3,761 persones menys a l’atur.
La davallada també és més pro-
nunciada que al conjunt català, on
va retallar-se la xifra d’aturats d’un
octubre a l’altre en 46.699 persones,
el 7,37%.

El secretari d'Ocupació i Rela-
cions Laborals de la Generalitat,
Joan Aregio, va assegurar ahir que
les dades de l'atur a l'octubre cer-
tifiquen el canvi de cicle al mercat
laboral, ja que el 2014 es tancarà

molt probablement amb menys
desocupats que el 2013. «Mes rere
mes veiem amb moderat opti-
misme que l'evolució interanual de
l'atur té un comportament efectiu
i això significa que, sense embuts,
podem dir que ja hem donat un gir
a la situació, tot i que encara que-
da molt per fer», va afirmar Aregio,

en declaracions a la premsa. Are-
gio va destacar que, malgrat
que octubre és un mes en
què l'atur sol pujar, l'incre-
ment aquest any ha estat
inferior als registrats el

2011, 2012 i 2013. En aquesta lí-
nia, va apuntar que, en termes
interanuals, aquest descens del
7,4 % és «el millor descens de l'a-
tur a l'octubre des de l'any 2000».
Aregio va destacar també el bon
comportament del sector indus-
trial, que no aporta nous desocu-
pats, i les dades de contractació,
que revelen un increment dels in-
definits del 20 % mentre que els
temporals augmenten el 12 % res-
pecte a l'any anterior.

Els principals sindicats cata-
lans, CCOO i UGT, per la seva
banda, van denunciar que l'atur
encadena ja tres mesos d'incre-
ments consecutius, a l'hora que un
total de 82.300 persones han per-

dut prestacions o subsidis per des-
ocupació. En un comunicat,
CCOO va alertar que, en relació
amb el 2013, el nombre de perso-
nes beneficiàries d'una prestació
contributiva s'ha reduït el 21,5 %,
i les que reben el subsidi han bai-
xat el 19,1 %. De la seva banda,
UGT va denunciar que la reducció
del nombre de desocupats res-
pecte al 2013 es deu «al desànim de
les persones en situació d'atur
que ja no busquen feina i/o que no
cobren cap prestació per desocu-
pació i deixen d'estar registrades en
les oficines de treball».

Al conjunt de l’estat, el nombre
d'aturats es va situar en 4.526.804
persones, després de sumar 79.154
aturats més a l'octubre, de mane-
ra que les llistes de l'atur acumu-
len tres mesos consecutius d'in-
crements. No obstant això, es trac-
ta del menor augment registrat
en un octubre des del 2010.

REDACCIÓ/EFE | MANRESA

Regió7DIMECRES, 5 DE NOVEMBRE DEL 201426

ECONOMIA

 Grífols va guanyar 339
milions fins al setembre, un
26,9 % més que en el mateix
període de l'any passat. Els
ingressos van sumar 2.438,1
milions en el tercer trimestre de
l'any, el 19,1 % més.

339
EL BANCLA DECISIÓL’EMPRESA

Marcadors
ELS MILIONS DE

BENEFICI DE GRÍFOLS
FINS AL SETEMBRE

 El fabricant de motors
britànic Rolls-Royce ha anunciat
que eliminarà 2.600 llocs de
treball en els propers 18 mesos
com a part del seu procés de
reestructuració. Rolls-Royce
dóna feina a 55.000 persones 

Rolls
Royce

ELIMINARÀ 2.600
LLOCS DE TREBALL

EN 18 MESOS

 El Grup Santander va obtenir
un benefici net de 822 milions
d'euros a Espanya entre gener i
setembre d'aquest any, cosa
que representa un increment
del 122% respecte al mateix
període de 2013

Santander

INCREMENTA EL SEU
BENEFICI EL 122%

EN UN ANY

EL MERCAT LABORAL En relació amb el mes de setembre, el mes d’octubre passat totes les comarques de la
Catalunya Central van experimentar puges en el nombre de persones aturades, excepte el Solsonès (-1,46%). 
Els increments més significatius van donar-se a l’Anoia (1,5%) i, especialment, a la Cerdanya (6,28%)

4

La Catalunya Central conté l’increment
del nombre d’aturats el mes d’octubre

L’atur registrat creix el 0,55% a les comarques interiors, i a Catalunya augmenta l’1,97%

g LA TAXA D’ATUR, COMARCA PER COMARCA

Font: departament d’Empresa i Ocupació JORDI CIRERA

diferència diferència
Comarca Octubre 14 Setembre 14 Octubre 13 mensual (%) anual (%)

Alt Urgell 1.163 1.162 1.273 0,09 -8,64
Anoia 11.431 11.262 12.162 1,5 -6,01
Bages 14.832 14.797 16.103 0,24 -7,89
Baix Llobregat Nord 8.374 8.303 9.403 0,86 -10,94

Berguedà 2857 2.847 3.366 0,35 -15,12
Cerdanya 762 717 820 6,28 -7,07
Solsonès 808 820 861 -1,46 -6,16
Total Cat Central 40.227 39.908 43.988 0,8 -8,55
Total Catalunya 587.133 575.812 633.832 1,97 -7,37

9,91%
CERDANYA

17,22%
BERGUEDÀ

13,98%
SOLSONÈS

18,09%
BAGES

21,34%
ANOIA

14,45%
ALT URGELL

Pimec Catalunya Central orga-
nitza per a dijous de la setmana
que ve organitza una sessió sobre
el Programa de Certificació i acom-
panyament professional sota la
Norma Referencial Internacional
SGE 900 per a directors i respon-
sables de pimes. La sessió es farà
a partir de 2/4 d’11 del matí a a la
seu manresana de la patronal. El
curs pretén impulsar les compe-
tències i habilitats directives ne-
cessàries perquè les organitza-
cions que encapçalen s’adaptin
als requeriments dels nous mer-
cats en matèria de qualificació.
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Pimec organitza
una jornada
sobre certificació
i qualificació

La Cambra de Comerç de Man-
resa i el Consell Comarcal del Ba-
ges ja tenen a punt el programa de
la tercera edició de la jornada Àm-
bit Energia, una trobada que té per
objectiu donar a conèixer entre les
empreses la importància de ges-
tionar correctament el seu consum
energètic. La jornada, que tindrà
lloc el proper 21 de novembre, de
9 a 12.30 del migdia, a la seu de la
Cambra, comptarà amb les po-
nències d’Antoni J. Hernández,
consultor de l’Agència Comarcal
de l’Energia del Bages; Aniol Ribot,
de l’empresa Apliter; Robert Mar-
tínez, de Dinàmic  Grup; David Gil,
de l’empresa Sistemexperts; i Joan
Carles Batanés, delegat del Col·legi
d’Aparelladors.
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La jornada Àmbit
Energia debat
sobre mesures
d’eficiència
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La Cambra farà un taller per al comerç
d'iniciació a les xarxes socials
Tindrà lloc el dimarts 11 de novembre de 14.30 a 16.30 hores

Tenir o millorar la presència actual a les xarxes socials, amb l'objectiu d'aprofitar-les per projectar
el negoci i millorar la comunicació amb els clients. Aquest és el principal objectiu del taller gratuït
que es farà a la Cambra el proper dimarts, 11 de novembre, i que s'adreça principalment a
empreses del sector del comerç. Es tracta d'una sessió de dues hores de durada en què
s'explicaran els principis bàsics que cal tenir en compte a l'hora de ser presents a les xarxes,
sempre des del punt de vista dels establiments comercials. Per tal de facilitar al màxim
l'assistència, el taller es farà en horari de migdia, quan la majoria de botigues són tancades. Tindrà
lloc de 14.30 a 16.30 hores a la seu de la Cambra a l'edifici de Can Jorba. Per participar-hi cal
inscriure's al 93 872 42 22 o al correu electrònic jmonge@cambramanresa.org.

Al llarg de la sessió es donarà una visió general del context digital actual i de com les xarxes socials
s'han convertit en una eina clau de comunicació que han impulsat la funció de prescriptors que fan
els seus usuaris. Després de fer una breu introducció a les principals xarxes socials, s'aprofundirà
en Facebook, Twitter i Instagram, explicant tot allò que cal tenir en compte a l'hora d'obrir un perfil
i, sobretot, mantenir-lo actualitzat tot interactuant amb la resta d'usuaris de les xarxes.

Aquest taller és fruit d'un conveni entre la Cambra i la Diputació de Barcelona per fomentar la
competitivitat del teixit comercial, que enguany ja arriba a la quarta edició.
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La Jornada d’Urgències en Pediatria d’Althaia arriba als 34 anys           Artur Mas fa una crida “a no
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La jornada Àmbit Energia es dedicarà a les mesures
d’eficiència energètica per millorar la competitivitat de les
empreses

Tindrà lloc el divendres 21 de novembre, de 9 a 12.30 del migdia, a la seu de la Cambra de
Comerç de Manresa. És un acte gratuït i obert a totes les empreses de la comarca.
De: Redacció  

Cambra de Comerç de Manresa i Consell Comarcal del Bages ja tenen a punt el programa de
la tercera edició de la jornada Àmbit Energia, una trobada de marcat caràcter empresarial
que  té  per  objectiu  donar  a  conèixer  entre  les  empreses  la  importància  de  gestionar
correctament  el  seu  consum  energètic.  La  jornada,  que  tindrà  lloc  el  proper  21  de
novembre,  de  9  a  12.30  del  migdia,  a  la  seu  de  la  Cambra  de  Comerç  de  Manresa,
s’emmarca dins del programa Bages, Regió Verda. Aquest programa impulsa les empreses i
productes d’economia verda i  l’estalvi  energètic és un dels pilars d’aquest programa. En
aquesta  ocasió,  la  sessió  es  dedicarà  a  analitzar  i  posar  exemples  de  com l’eficiència
energètica influeix en la competitivitat de les empreses.

La primera ponència anirà a càrrec del  consultor  de l’Agència Comarcal  de l’Energia del
Bages, Antoni J. Hernández, que parlarà de la factura elèctrica a les empreses i com pot
optimitzar-se fent una contractació més eficient. Seguidament, Aniol  Ribot, de l’empresa
Apliter, explicarà de quina manera la termografia pot ajudar a detectar fugues importants
de calor o fred i aconseguir estalvis importants en els costos energètics.

La sessió continuarà amb l’exposició d’un cas d’èxit d’aplicació d’eficiència energètica en una
empresa del Bages. Es plantejarà el cas concret de l’empresa Dinàmic Grup, a càrrec de
Robert Martínez, de l’empresa 3Ex4 assessors energètics de Dinàmic  Grup. A continuació
David Gil, director tècnic de projectes de l’empresa Sistemexperts, parlarà de la certificació
ISO 50000 i, com aquesta, pot ajudar a les empreses a ser més competitives. Es tracta
d’una normativa aplicable a totes les empreses que estableix els requisits per disposar d’un
sistema complert de gestió energètica.

La  darrera  ponència  de  la  jornada  anirà  a  càrrec de  Joan  Carles  Batanés,  delegat  del
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i membre
fundador  de la  plataforma PIREB per  a l’impuls de la rehabilitació energètica al  Bages.
Batanés explicarà les utilitats de disposar d’una certificació energètica a l’empresa i quan és
necessari tenir-ne.

Finalment, el  Sr. Xavier Codina i  Casas, conseller de l’Àrea de Medi Ambient del  Consell
Comarcal del Bages, clourà la jornada.

Amb aquesta jornada les empreses obtindran una visió integral  del  que suposa tenir  un
control de la despesa energètica, els beneficis d’obtenir una certificació en aquest sentit i,
sobretot, els estalvis econòmics que això els pot suposar.
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La recaptació de l’Impost de
Béns Immobles (IBI) a Manresa ha
pujat de forma espectacular durant
els anys de crisi econòmica. El
creixement és del 61% si es com-
para la tributació que hi havia el
2007 amb les darreres dades, les
del 2013, segons la informació
que aporta el portal de la direcció
general del cadastre del ministeri
d’Hisenda i Administracions pú-
bliques.

Si l’any 2007 la recaptació de l’I-
BI era de 14,8 milions d’euros,
l’any passat va ser de 24 milions.
Cada any ha estat superior a l’an-
terior.

En el creixement de la recapta-
ció ha tingut molt a veure l’incre-

ment de rebuts emesos. Segons
consta en l’apartat d’estadística
del cadastre han passat dels 52.963
del 2007 als 60.521 del 2013. Això

vol dir que s’han incorporat 7.558
rebuts –ja siguin de pisos, cases,
pàrquings o terrenys– que suposen
el 14%. Tenint en compte que les

dades de noves construccions du-
rant la crisi han estat molt baixes
cal suposar que aquest engruixi-
ment dels béns immobles ve de la
inèrcia de la bombolla immobi-
liària i de la feina de l’administra-
ció municipal per incorporar-los a
la roda de la tributació.

Sigui com sigui la recaptació
de l’IBI ha esdevingut pal de paller
de l’Ajuntament en temps en els
què la crisi ha reduït les aporta-
cions a les arques municipals que
feien altres impostos com el de
construccions i obres. La ciutat,
però, es manté a la banda baixa del
rànquing de ciutats amb l’IBI més
car (vegeu diari de dijous passat)
el que indica un context similar en
altres poblacions.

FRANCESC GALINDO | MANRESA 

La recaptació de l’IBI urbà ha crescut
a Manresa el 61% durant la crisi
Gairebé 8.000 immobles, el 14% més, s’han incorporat a la tributació municipal des del 2007
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Els Tirallongues de Manresa ce-
lebren aquest diumenge la 22a
Diada de Sant Martí, que és la
diada de la colla castellera. Entre
els castells que aixecaran, volen in-
tentar descarregar la torre de set,
una construcció que van carregar
fa dos anys però que no descarre-
guen des d’en fa més de deu. 

La vigília de la diada, dissabte,
actuaran a les 7 del vespre a la pla-
ça de Sant Domènec, al costat
dels Esperxats de l’Estany. L’en-
demà, jornada de la seva diada, es
traslladaran a la plaça de Crist
Rei, on actuaran, a les 12 del mig-
dia, al costat dels Nyerros de la Pla-
na i dels Castellers de Rubí. Els
manresans van guanyar la prime-
ra jornada del 25è Concurs de
Castells, celebrada el 29 de se-
tembre passat a Torredembarra. 

REDACCIÓ | MANRESA

Repte en la diada dels
Tirallongues, diumenge 

TRADICIÓ

Breus

L’Associació de Diabètics de Ca-
talunya amb la col·laboració de
l’Associació de Veïns de la Font dels
Capellans i del CAP Sagrada Fa-
mília muntaran una parada in-
formativa sobre la diabetis on es fa-
ran proves gratuïtes de glucèmia,
amb motiu del Dia Mundial de la
Diabetis. Serà dimarts, de 10 a 12
del matí, al mercat setmanal del
barri.

REDACCIÓ | MANRESA

Proves gratuïtes de
glucèmia, a la Font

SALUT

El restaurant Inèditt, situat a les
Bases de Manresa 43, organitza,
avui, a les 9 del vespre, un sopar
per a les persones de Galícia que
visquin a Manresa i la comarca. A
l’àpat tot serà producte gallec. Més
informació al 622 64 35 82. 

REDACCIÓ | MANRESA

Un restaurant munta
un sopar per a gallecs

GATRONOMIA

La comunitat de Sant Egidi de
Manresa inicia la 15a edició de la
Rejoguina, la campanya de reco-
llida i comercialització de joguines
per a la lluita contra la sida i la mal-
nutrició a l’Àfrica. La recollida de
joguines noves o de segona mà en
bon estat es farà els dissabtes del
mes de novembre a l’Escola de la
Pau de la Balconada, als locals
parroquials, d’11 del matí a 2/4 d’1
del migdia. La comercialització
es farà amb la festa-mercat de la
Rejoguina, el 6 de desembre du-
rant tot el dia a Sant Domènec.

REDACCIÓ | MANRESA

Rejoguina de la
comunitat de Sant Egidi

SOLIDARITAT

Font: direcció general del Cadastre JORDI CIRERA
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16.716.117

19.076.539
23.146.195

21.802.188

19.540.514

El director general de l’Escola Jo-
viat, Josep Codina, i la directora ge-
neral de Transport Sanitari de Ca-
talunya, Maria Lluïsa González,
han presentat el nou acord de
col·laboració entre les dues enti-
tats, que ofereix als treballadors de
TSC la possibilitat d’accedir a mò-
duls de formació reglada a dis-
tància.

En l’acte Codina ha fet públic
que «Joviat passa de ser un centre
de Formació Professional a con-
vertir-se en un centre de serveis
educatius» i esdevé un servei d’as-
sessorament de formació profes-
sional, d’avaluació i acreditació

de competències adquirides en
l’experiència laboral, acreditació de
formació realitzada anteriorment,
formació professional inicial, for-
mació professional de règim es-
pecial tècnics esportius, forma-
ció ocupacional, formació en rè-
gim de no presencialitat o semi-
presencialitat, formació en alter-
nança i dual, formació continua-
da i certificats de professionalitat.

Per la seva banda González ha
destacat el fet que «dues empreses
fortament arrelades a la Catalunya
Central s’ajuntin per aconseguir
que el personal de TSC que enca-
ra no les tenen puguin aconsegu-
ir les titulacions en tècnic en emer-
gències sanitàries».

L’alcalde Valentí Junyent ha sa-
ludat la iniciativa com un «acord
important per refermar actius de
la ciutat», en referència a l’Escola
Joviat, que ha de servir per «pro-
jectar-la cap a fora». 

REDACCIÓ | MANRESA

Els treballadors de 
TSC tindran la possibilitat
d’accedir a mòduls de
formació reglada a distància



L’Escola Joviat i Transport
Sanitari impulsen junts un
programa de teleformació

Josep Codina, Valentí Junyent i Maria Lluïsa González

JOVIAT

L’Ajuntament de Manresa posa
en marxa dues accions per fo-
mentar la convivència entre les
persones que estan de festa i el
descans dels veïns. Aquestes acti-
vitats, que es portaran a terme
durant els mesos de novembre i
desembre, s’emmarquen dins les
campanyes de prevenció en temes
de salut i de reducció del soroll
nocturn.

La primera acció és una nova
tanda de sortides dels Àngels de
Nit que aniran a diferents locals
d’oci nocturn amb l’objectiu d’in-
formar sobre els riscos associats al
consum de substàncies i les ma-
lalties de transmissió sexual. La
propera sortida es farà durant la nit
del dia 29 de novembre de 2/4 d’1
a les 3 de la matinada.

L’altra acció consisteix en tea-
tralitzacions nocturnes que un
grup de quatre o cinc actors por-

taran a terme pels carrers del cen-
tre de la ciutat i que reflectiran si-
tuacions característiques on caldrà
que convisquin la festa i el descans
dels veïns. 

Les escenificacions tindran lloc
els dies 7, 14 i 22 de novembre i els
dies 13, 19 i 20 de desembre en ho-
rari de 12 a 2 de la matinada.

Simultàniament i de forma
complementària s’estan desen-
volupant durant aquest últim tri-
mestre de l’any un seguit d’activi-
tats preventives als centres d’en-
senyament de secundària de la
ciutat. 

El joc «Game Over. Incivisme
fora de joc» té per objectiu analit-
zar, debatre i reflexionar sobre el ci-
visme i l’incivisme i fomentar els
processos de corresponsabilitza-
ció entre els joves. A més, i de
cara al 2015, es podrà visitar l’ex-
posició itinerant de la Diputació de
Barcelona «Adéu soroll».

REDACCIÓ | MANRESA

L’Ajuntament emprèn
noves accions per reduir
els sorolls nocturns

Actors que promouran el civisme amb la regidora Àuria Caus
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El departament de Territori i
Sostenibilitat manté la proposta,
anunciada fa un any, d’aplicar un
peatge variable en funció dels ni-
vells de trànsit que passin per
aquesta via ràpida al llarg del dia.
Aquesta idea la va llançar el con-
seller Santi Vila el setembre del
2013 en un acte a la Cambra de
Manresa, i ell mateix va expressar
un mes més tard –durant una roda
de premsa en què es va anunciar
la rebaixa de diferents peatges– la
intenció de tancar l’acord amb
l’empresa concessionària en aquell
trimestre per aplicar la mesura al
llarg d’aquest 2014. Fins ara, però,
no se n’ha sabut res més. Tanma-
teix, fonts del departament han as-
segurat a Regió7 que la negocia-
ció amb Autema està oberta i amb
avenços i que, per tant, es manté
intacta la proposta d’acabar apli-
cant, tot i que sense un termini
concret, aquesta modalitat de
peatge.

La proposta que es planteja és
un nou sistema de peatge en què
el preu seria variable en funció de
la situació del trànsit a l’autopista
de Terrassa a Manresa. Seria un sis-
tema nou, que no s’ha experi-
mentat mai a casa nostra, i que el
Govern planteja com una eina
per descongestionar la C-55 al
mateix temps que es potencia la
utilització de la  C-16, que els dar-

rers anys ha registrat una notable
baixada del trànsit.

El nou model de peatge faria
que el preu per poder transitar per
l’autopista variï durant el dia en
funció del trànsit. Sempre, però, de
dilluns a divendres, només en dies
feiners, respectant l’acord actual
que ja preveu la subvenció del
govern en aquestes jornades.  Per
poder fer que els possibles usua-
ris de l’autopista tinguin coneixe-
ment del preu en el moment d’ac-
cedir-hi, la proposta passaria per
instal·lar panells informatius a les
zones properes als accessos, i es

podria estudiar l’ús d’aplicacions
a través de la telefonia. El model de
funcionament, però, és un dels
aspectes que s’hauria d’acabar de
concretar amb l’acord amb Aute-
ma. El conseller Vila va reconèixer
el 13 de setembre de l’any passat,
quan va ser a Manresa com a po-
nent d’un acte de la Cambra, que
la necessitat urgent de trobar me-
sures per solucionar el greu pro-
blema de circulació al sud del Ba-
ges la va detectar clarament el dia
que va sobrevolar la zona sortint de
Barcelona per anar a veure què ha-
via passat en els aiguats de la Vall

d’Aran. En aquell moment va po-
sar de manifest que «es veia cla-
rament: una carretera estreta des-
bordada i una autopista sense
trànsit».    

Vila va donar ordres de revisar
el model de peatge d’Autema, se-
gons va argumentar durant aque-
lla jornada de la Cambra del se-
tembre del 2013, «perquè no n’es-
tem contents, perquè el sistema de
descomptes és clar que no fun-
ciona i perquè per garantir la sos-
tenibilitat del sistema és clar que
hem de portar conductors cap a la
C-16». 

DAVID BRICOLLÉ | MANRESA 

La Generalitat manté la negociació per
aplicar un peatge variable a l’autopista

El Govern vol posar en pràctica el sistema de preus oscil·lant en funció del trànsit de la C-16

Barrera del peatge de l’autopista Terrassa-Manresa situada entre Castellbell i Sant Vicenç

ARXIU/SALVADOR REDÓ

L’Ajuntament de Sant Fruitós
preveure reduir fins a gairebé la
meitat el cost que suposa actual-
ment la climatització de l’edifici
consistorial, amb un canvi en la
instal·lació. Aquesta és l’estimació
que en fa la Diputació de Barce-
lona, que a través de l'Àrea de Ter-
ritori i Sostenibilitat ha redactat i
facilitat a l'Ajuntament fruitosenc
un projecte de reforma d’aquest
sistema.

La proposta, segons van con-
cretar fonts de l’ens provincial,
consisteix a substituir les diverses
màquines de producció de fred i
calor de l'edifici, que funcionen
amb un gas refrigerant ja obsolet,
per un nou sistema amb bombes
de calor de volum refrigerant va-
riable, a més de recuperadors de
calor per fer més eficient la xarxa.

L'Ajuntament vol aprofitar l'o-
portunitat que presenta la immi-
nent renovació de les obsoletes
instal·lacions de clima de l'edifici
per fer un pas més cap a la soste-
nibilitat i l’estalvi. Amb aquesta re-
novació s'espera aconseguir una
reducció del consum elèctric i
d'emissions de CO2 del 56%. L'o-
bra, que requereix una inversió
prevista de 294.000 euros, s'ha
desglossat en tres fases per facili-
tar la inversió municipal que, en to-
tal, tindrà un termini d'execució de
set mesos. 

REDACCIÓ | SANT FRUITÓS

Sant Fruitós
preveu reduir a la
meitat la factura
de climatització de
la casa consistorial
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Les filles d’Agustí Soler fent l’ofrena floral en un acte del 2012

ARXIU/M. ARSO

L’Ajuntament de Sant Joan de Vi-
latorrada retrà homenatge aquest
dissabte a Agustí Soler i Fosas, al-
calde republicà del municipi entre
els anys 1936 i 1938, en un acte que
tindrà lloc a les 11 del matí al saló
de plens. Soler va ser afusellat pel
règim franquista al Camp de la
Bota fa justament 75 anys, con-
cretament el 8 de novembre del
1939. 

L’homenatge tindrà la presència
del director del Memorial Demo-
cràtic, Jordi Palou, i de l’historiador
Joaquim Aloy. A l’acte també hi
participaran les filles d’Agustí So-
ler i Fosas, i s’hi farà una lectura de
poemes a càrrec de la il·lustrado-
ra i rondallaire de Sant Joan Roser
Rojas. En el transcurs de l’acte es
col·locarà una placa commemo-
rativa al saló de plens del consis-
tori.

REDACCIÓ | SANT JOAN DE VILATORRADA

Sant Joan homenatjarà Agustí
Soler, alcalde afusellat fa 75 anys
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       Entrevista a Jordi Martínez

FREQÜÈNCIA
Propietari de l’establiment lowing, nou concepte en electrodomèstics

PÀGinA 24

FREQÜÈNCIAFREQÜÈNCIA
La roba solidària és un engany?
Només una petita part del gènere que es diposita als contenidors de roba es destina a persones necessitades

Humana és la Fundació que gestiona bona part de la roba que es lliure. A Sant Joan de Vilatorrada es gestiona la major part de la roba de Manresa i voltants

la recollida de roba usada  i la seva 
gestió no és cosa exclusiva de Càri-
tas, com era abans. És més, a Manre-
sa, aquesta entitat ja se n’ha desen-

tès i en tot cas ofereix als donants 
l’adreça del rober de Sant Joan de 
Vilatorrada al qual acut també quan 
n’hi fa falta. En el reportatge que 

els oferim a les següents pàgines,  
des de la Fundació Humana s’expli-
ca el procés que segueix la roba que 
els arriba per diferents conductes,  

mentre que Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Manresa reconeixen que 
enguany han hagut d facilitar roba 
a 77 persones.                PAGinES 3 i 4

MAnrESA

L’incendi del 1714
apareix en la 
rehabilitació que 
es fa a la Seu
PÀGinA 6

EConoMiA

Una empresa 
coreana inverteix 
7,5 milions i crea 
13 llocs de treball
PÀGinA 21

Canal Taronja 
TV oferirà 
programa
especial amb
motiu del 9-N
PÀGinA 8

SoCiEtAt

La plataforma 
per l’IBI insisteix 
en la reducció del 
5% cada any
PÀGinA 10

BAGES

La Fàbrica Vella 
de Sallent anirà a 
terra per a fer-hi 
una residència
PÀGinA 7

CUltUrA

La màgia de Mago 
Pop omple el 
Kursaal i força 3 
funcions l’abril
PÀGinA 18

Un grup d’antics treballadors de Cai-
xa Manresa que “s’estimaven l’en-
titat” no volen que la data del 8 de 
gener de 2015,  que és quan Caixa 
Manresa compliria el seu 150è ani-

Extreballadors de CaixaManresa ‘ressuciten’ l’entitat

versari,  passi desapercebuda. Per 
això s’han mobilitzat i han organit-
zat un acte “d’afecte” que servirà 
com a comiat de la Caixa de Manresa 
i que es farà al saló de sessions de 

l’Ajuntament de Manresa.
Abans, el 28 de desembre, s’inau-
gurarà una exposició a  la Plana de 
l’om amb fotografi es i material de 
l’entitat.  PÀGinES CEntrAlS

HUMANA
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l’acte es va celebrar a la sala de la Cambra de Manresa amb representants d’una cinquantena d’entitats

noVA PonÈnCiA CADAStrAl.  La plataforma accepta la proposta que ha de facilitar l’adequació dels valors a la realitat del mercat

La plataforma d’entitats per la rebaixa de 
l’IBI insistirà en la reducció del 5 per cent

reunió dels representants de la cinquantena d’entitats que impulsen una solució der l’iBi basat en un cadastre obsolet

Redacció
Manresa

La plataforma que reuneix 
més de 50 entitats a favor de 
la rebaixa de l’IBI a la ciu-
tat de Manresa ha decidit 

continuar demanant una reducció 
de la recaptació d’un 5% ja per l’any 
vinent, malgrat la negativa del con-
sistori fins al moment. 
Les entitats van celebrar  una as-
semblea 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 petici-
ons 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 obli-
gui a tots els grups a pronunciar-se 
sobre aquesta qüestió.
Els representants de les entitats 
presents a l’assemblea van coin-
cidir en considerar l’IBI la qüestió 
principal en la seva reivindicació. 
En aquest sentit, volen un compro-
mís 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 mu-
nicipals.
 La plataforma, a més, va rebutjar 
formar part d’una comissió a pro-
posta de l’Ajuntament per valorar 
en quines partides del pressupost 
municipal es pot retallar en bene-
fici 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 po-
nència cadastral, la plataforma ac-
cepta la proposta feta per la gerèn-
cia 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 va-
lors cadastrals amb els de mercat i 
resoldre’ls pel 2016. n
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El Guillem Catà mostra la seva
formació dual a la Cambra

Presentació a la Cambra de la formació dual del Guillem Catà. Foto: IESGC

Aquest curs l'Institut Guillem Catà ha iniciat en format dual el CFGM de Comerç, que fins ara
impartia en format tradicional.

Per això, el dimecres 5 de novembre, a la sala d'actes de la Cambra de Comerç, i amb la
convocatòria feta des de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament,  es va fer la presentació d'aquest
cicle a les associacions de comerciants de la nostra ciutat.

Va obrir la sessió Sílvia Gratacós, regidora responsable de l'àrea de Comerç, i hi van intervenir Marta
Codina, directora de l'Institut, Jaume Barniol, representant del Departament d'Ensenyament i,
finalment, Antoni Torné, cap del departament de Comerç i màrqueting de l'Institut, que va donar els
detalls del nou cicle formatiu i va informar dels avantatges que aporta a l'empresa del  comerç.

Comparat amb el cicle tradicional, el cicle de Comerç fet en format dual permet  a l'empresa que
l'alumne s'adapti millor a la seva organització, a través d'unes pràctiques i un treball que
intensifiquen el seu caràcter formatiu i que duren més temps.

La relació que s'estableix entre alumne i empresa és més intensa, i es pot materialitzar a través
d'una beca formativa o d'un contracte laboral. A més, l'alumne adquireix determinats
coneixements directament de l'empresa i no des de l'aula del centre educatiu, amb la qual cosa
la seva adaptació a la feina és més gran i el seu aprenentatge és més real ja que està
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contextualitzat en una empresa en concret.

A partir del proper mes d'abril, l'alumnat que reuneixi els requisits per començar les pràctiques en
format dual iniciarà el seu treball a l'empresa, que s'intensificarà al llarg del segon curs del cicle
formatiu.
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ls aeroports de l’estat, així com
la gran majoria de la resta
d’aeroports europeus, han pas-
sat de ser uns simples ports per

on les persones i les mercaderies accedien
al transport aeri a convertir-se en centres
de negocis i turisme, especialment en els
casos en què es troben lligats a les grans ca-
pitals europees, com és el cas de Barcelo-
na.

Des que Margaret atcher va obrir la
porta a la privatització dels aeroports cap
a mitjan anys 80 al Regne Unit, tímides ini-
ciatives s’han anat escampant pel conti-
nent, però sense gaire efecte. Avui, més del
70% dels aeroports de la Unió Europea en-
cara estan en mans públiques en la seva to-
talitat, fet que ha propiciat que economistes
d’arreu del món definissin aquest model
com a antic i ineficient. 

Aquesta crítica ha proliferat especial-
ment en els últims anys, en què s’ha evi-
denciat que el negoci dels aeroports va
molt més enllà del transport i, en aquest
context, una estratègia basada en la ini-
ciativa privada pot conduir a millors re-
sultats econòmics, derivats de les sinergies

entre els diferents negocis lligats a l’es-
tructura dels aeroports i tot allò que els en-
volta, des de complexos hotelers a centres
comercials, equipaments per al món dels
negocis, etc. 

No cal ser gaire liberal per adonar-se
que, en aquest marc de pluralitat econò-
mica, el paper del sector públic esdevé di-
fícil de justificar, en no estar en condicions
d’exercir un control agregat sobre totes
aquestes activitats. No obstant això, val a
dir que, si les condicions de l’entorn acom-
panyen, algunes iniciatives públiques po-
den dur a resultats francament bons, com
en el cas de l’aeroport d’Amsterdam, i al-
gunes de privades poden dur a resultats ne-
gatius (o inexistents), com en el cas del fa-
mós aeroport de Castelló. 

Mentre que al Regne Unit l’estat es va
despendre de la totalitat dels principals ae-
roports, venent-los al sector privat, el cas
espanyol pretén emular el francès, on el go-
vern central manté una quantitat que li per-
meti la majoria absoluta (un pèl per sobre
del 50% de les accions), venent la resta a
entitats privades, les quals es caracteritzen
normalment per buscar rendibilitats es-
tables a llarg termini.

Sobre els efectes que això pot compor-
tar sobre els usuaris habituals dels aero-
ports hi ha poc a dir. La privatització par-
cial d’AENA (Aeroports Espanyols i Nave-
gació Aèria), empresa gestora dels aero-
ports estatals, dóna lloc a l’entrada d’in-
versors privats que previsiblement voldran
instaurar un model més competitiu, amb
l’objectiu de reduir els costos i incremen-
tar els beneficis en el curt i el mitjà termi-

ni, però aquests interessos toparan en
molts casos amb el planificador social, l’es-
tat, que es reserva, amb accions suficients,
la potestat de ser l’últim decisor.

Es preveu una solució intermèdia, on
una millora marginal per al passatger mit-
jà, derivada possiblement d’un augment

(limitat) de la competència, és plausible,
però és ingenu imaginar grans canvis en el
sector aeroportuari, derivat de la relativa
inelasticitat de la demanda i les fortes
restriccions en l’oferta, actuant en gran part
com a monopoli, i els biaixos competitius
que això comporta.

quests darrers dies hem com-
memorat els 30 anys de la in-
auguració del túnel del Cadí,
sense més glòria que algun re-

cordatori a la premsa, amb glossa del que
se n’esperava i els avantatges i efectes que
ha tingut sobre les comarques properes.
Però sense destacar-ne gaire la rellevàn-
cia de formar part d’un gran eix europeu,
projectat fa molts anys per unir Barcelona
amb París passant pel centre de França:
l’anomenat E9.

Aquest mateix any hem recordat un al-
tre aniversari que ens toca de prop, quasi
sense esmentar que és un altre element
significatiu de l’E9: els 25 anys de l’auto-

pista de Terrassa a Manresa. Però encara
hauríem d’haver commemorat una altra
efemèride del mateix eix que gairebé ha
passat desapercebuda: els 20 anys del tú-
nel de Pimorent, que uneix els departa-
ments francesos dels Pirineus Orientals i
l’Arieja, salvant l’obstacle més important
entre la Cerdanya i Toulouse (Tolosa de
Llenguadoc).

Certament no sé si els francesos inver-
tiran gaire més a potenciar la connexió
directa de Toulouse a París, que va per
l’A66, atès que la potència dels eixos del
Roine i del viaducte de Millau els deuen
considerar suficients. Però certament
nosaltres hem de seguir pressionant per
arribar a Toulouse en condicions; potser
a París no cal, perquè la Jonquera se’ns ha
apropat molt via l’eix Transversal. Per això
no és sobrer recordar les promeses de
desdoblament entre Bagà i la boca sud, el
poc interès francès en el tram Puigcerdà-
Pimorent, i les obres que fa temps tenen
tallat aquest darrer durant diversos mesos
l’any.

Tornant al túnel del Cadí, hem llegit
força sobre les repercussions per al Ber-
guedà i la Cerdanya, i el seu efecte catalit-

zador del turisme. Però potser no ens
hem adonat que, unit a la C16, ha canviat
molt la percepció de la població de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona respecte a
Manresa i comarca, malgrat que encara
no s’hi aturi la gran massa turística i de
cap de setmana. Ara ens veuen molt més
propers que fa 30 anys, i ha facilitat coses
tan bàsiques com l’atracció de talent per a
les nostres empreses, que abans es nega-
va a venir per la distància.

A nivell empresarial també ha provocat
canvis notables, sobretot en el moviment
de mercaderies amb Toulouse, ja que és
una regió on pesa la indústria aeronàuti-
ca, la química (vinguda a menys) i el ce-
real, amb els quals tenim abundants rela-
cions. I per això és un eix molt utilitzat
pels nostres camions malgrat no ser prou
competitiu. Per una banda l’orografia in-
crementa el consum de combustible,
però sobretot hi ha una notable discrimi-
nació en els peatges, bàsicament el del
Cadí, que els camioners de les comarques
veïnes no paguen, però els del Bages sí.

Les cambres de comerç de l’eix E9 hem
treballat força per millorar-ne les condi-
cions, i hem desenvolupat uns quants

projectes de cooperació interregional.
Però les administracions locals i regionals
sovint se’n despisten, i les estatals conti-
nuen fent l’orni. Aprofitem aquesta acu-
mulació d’aniversaris per tornar a posar-
lo sobre la taula. Si no pressionem per no-
ves passes del projecte, no serà mai una
realitat completa.

A

PRESIDENT DE LA CAMBRA
DE COMERÇ DE MANRESA

Pere Casals

LLETRES DE CANVI

ELS GRANS EIXOS ES FAN A PETITES PASSES
«El túnel del Cadí forma part d’un gran eix europeu, projectat fa anys per unir Barcelona amb París passant pel centre de França»

«Des que Thatcher va obrir la porta a la privatització dels aeroports els anys 80, tímides iniciatives s’han anat escampant
pel continent, però sense gaire efecte. Avui, més del 70% dels aeroports de la UE encara estan en mans públiques»

PRIVATITZANT LA TERRA DE L’AIRE

E
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ECONOMIA EL CAMP

Passatgers a la terminal T1 de l’aeroport del Prat de Barcelona

AENA

PROFESSOR COL·LABORADOR DELS ESTUDIS
D’EMPRESA DE LA FUB

Ricard Esparza

LLETRES DE CANVI

Seu del Tribunal Constitucional

ACN
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