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SOCIETATMANRESA

Reparen per segon cop en tres
setmanes el tobogan de plaça
Espanya on es va ferir una nena
Reposen un tauló trencat que havia deixat claus al descobert El mes

passat una menor va rebre 20 punts a la cama perquè s’hi va fer mal


El tobogan de plaça Espanya on
es va ferir una nena ha hagut de
ser reparat per segona vegada en
tres setmanes. La nena va prendre
mal a mitjans octubre (vegeu Re-
gió7del 2 de novembre), quan un
tauló es va desprendre i va deixar
al descobert els claus que el sub-
jectaven. Va haver de rebre 20
punts de sutura. Divendres passat,
però, el joc infantil va tornar a
quedar encerclat de tanques per-
què un altre tauló s'havia partit i
hi tornaven a haver claus a la vis-
ta.

Dilluns el tobogan ja estava
reparat, sense tanques al voltant
i amb nens i nenes enfilant-s’hi.
Havien reposat en el tauló partit,
que en aquest cas era en una de
les plataformes més elevades. A
més a més, havien reforçat el joc
amb un altre tauló a sota per evi-

tar que es torni a trencar.
És la segona vegada, doncs,

que el tobogan s’ha d'arreglar.
La primera va ser després que la
nena quedés ferida amb talls en
una cama. Va haver de ser atesa a
Sant Joan de Déu. La família va ex-

pressar la seva voluntat de de-
nunciar l’Ajuntament de Manre-
sa.

Es dóna la circumstància que
abans de l’accident la Policia Lo-
cal va rebre dos avisos sobre el
mal estat del tobogan. El primer
cop va precintar el joc i va donar
avís als serveis de manteniment.
La cinta, però, s’hauria després. La
segona vegada va fer el mateix,
però no es va poder evitar l’accés
al tobogan i la nena va patir les fe-
rides.

Divendres passat van tornar a
avisar que un tauló s’havia partit
i que hi havia claus al descobert.
En aquesta ocasió la Policia Local
va fer guàrdia al voltant del joc fins
que els equips de manteniment
no el van encerclar amb tanques
lligades amb brides per evitar
que ningú no hi pugés. Dilluns ja
estava arreglat.

REDACCIÓ | MANRESA

El tauló de fusta, ja reparat

MIREIA ARSO

ICV de Manresa farà arribar
una carta a la regidora de Serveis
Socials, Mercè Rosich, i a l’alcalde
Valentí Junyent per fer constar el
seu malestar i demanar l’amplia-
ció de la tarifació social aprovada
en el darrer ple municipal.

Iniciativa recorda que va ser
aquesta formació la que va pro-
posar al ple municipal l’articulació
d’un sistema de tarifació social i
que la iniciativa va ser inicialment
«menystinguda per l’equip de go-
vern de CiU» que, posteriorment,
va rectificar.

El coordinador d’ICV de Man-
resa, Lluís Cano, lamenta que mal-
grat que CiU es va comprometre a
tenir en compte la veu d’ICV com
a partit que ha estat el promotor de
la idea a la ciutat, no ha estat així
i finalment la proposta aprovada

ha estat «retallada».
Segons Cano,  la proposta apro-

vada «se centra en una de les parts
de la tarifació social, les taxes, i des-
cuida l’accés als serveis públics
com ara les piscines municipals,
els controls mèdics per fer esport
o altres serveis de titularitat pública
com l’Escola d’Art o el Conserva-
tori».

Per als ecosocialistes és indes-
triable una idea de l’altra. «Si real-
ment es creu que la tarifació social
és justa i necessària cal aplicar-la
en la totalitat, posant a l’abast de
tothom els serveis públics», diu.

Tanmateix, en la constitució de
la comissió que ha de desenvolu-
par la tarifació social no s’ha fet
constar cap entitat de la ciutat. Se-
gons Cano, CiU ha oblidat que
moltes vegades són les entitats
del tercer sector, com Càritas, Creu
Roja i associacions de veïns, les que
realitzen funcions d’atenció a les
persones, per això «no compartim»
que en la comissió no hi siguin pre-
sents, així com la resta de forces
polítiques, sindicats i altres entitats
que ho desitgin.  
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Lluís Cano afirma que
l’Ajuntament no ha tingut
cura de garantir l’accés a
serveis públics



ICV qualifica la tarifació
social dels tributs
municipals d’«insuficient» 

Breus

L’institut Guillem Catà ha iniciat
en format dual el Cicle Formatiu de
Grau Mitjà de Comerç, que fins ara
impartia en format tradicional.
Comparat amb el cicle tradicional,
el cicle de Comerç fet en format
dual permet  a l’empresa que l’a-
lumne s’adapti millor a la seva
organització, a través d’unes pràc-
tiques i un treball que intensifi-
quen el seu caràcter formatiu i
que duren més temps. El nou for-
mat va ser presentat a la seu de la
Cambra de Comerç  a les associa-
cions de comerciants de la ciutat.
Va obrir la sessió Sílvia Gratacós,
regidora responsable de l’àrea de
Comerç, i hi van intervenir Marta
Codina, directora de l’Institut, Jau-
me Barniol, representant del de-
partament d’Ensenyament i, fi-
nalment, Antoni Torné, cap del de-
partament de Comerç i màrque-
ting de l’Institut.
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Cicle formatiu de
Comerç en format dual

GUILLEM CATÀ

El divendres 21 de novembre fi-
nalitza el termini per presentar
les candidatures a la 13a edició del
Premi Simeó Selga organitzat per
Rotary Club Manresa-Bages. Les
entitats bagenques sense ànim de
lucre i amb projectes d’interès so-
cial que hi vulguin participar en-
cara poden enviar el contingut
dels projectes al correu electrònic
info@rotarymanresabages.org per
optar al guardó que concedeix el
club. Els beneficis que es generin
amb la venda d’entrades del Con-
cert de Reis, organitzat, també,
per l’entitat rotària, es donaran al
guanyador del concurs per po-
der executar la seva proposta.
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Últimes setmanes
per participar al
Premi Simeó Selga

CONVOCATÒRIES

La federació de barris obre un ci-
cle de passejades intergeneracio-
nals. El cicle comença aquest dis-
sabte a l’AV de Sant Pau, de 12 del
migdia a 4 de la tarda, i acabarà el
dia 30 a l’AV de Plaça Catalunya.
Consta de set passejades també als
barris de Mion-Puigberenguer,
carretera Santpedor, Valldaura,
Sagrada família i Cal Gravat. La
majoria d’elles aniran guiades per
un coneixedor de l’entorn.
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Cicle de passejades
intergeneracionals

ENTITATS

Demà a 2/4 de 8 del vespre, a la
sala d’actes del Montepio de Con-
ductors, Jaume Farguell parlarà
de «La Guerra dels Segadors 1640-
1659», com a antecedent de la
Guerra de Successió. Jaume Far-
guell va ser ser el primer alcalde es-
collit democràticament a Berga a
les eleccions de 1979 i va ser fins al
1998 al capdavant de la candida-
tura de CiU. Va ser escollit diputat
al Parlament el 1999. Actualment
presideix Òmnium Cultural al Ber-
guedà i del Casal d’Europa del
Berguedà.
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Conferència de Jaume
Farguell, al Montepio

HISTÒRIA

L’Associació de Veïnsa de les
Cots, el Guix i la Pujada Roja in-
augura dissabte a les 6 de la tarda
l’exposició «Un esplai: l’expressió
teatral». Tot seguit tindrà lloc una
mostra de teatre, a càrrec d’alum-
nes del col·legi Mare de Déu del Pi-
lar, cinema i berenar sopar.
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Quinzena cultural a l’AV
Cots, Guix i Pujada Roja

ENTITATS

Avui a les 8 del vespre  el perio-
dista i director general del 9Nou,
Jordi Molet, entrevistarà la políti-
ca i metgessa Montserrat Tura,
dins del cicle Pessics de Vida, al
Centre Cultural del Casino. Tura ha
treballat a l’Hospital Clínic i ha es-
tat directora de l’Hospital de Pa-
lamós, on ara treballa en la direc-
ció assistencial. En política, va ser
consellera d’Interior i de Justícia,
i alcaldessa de Mollet del Vallès.
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Jordi Molet entrevista
Montserrat Tura

PESSICS DE VIDA
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AVUI FELICITEM

EL CLUB REGIÓ7 FELICITA TOTS ELS
SEUS SOCIS-SUBSCRIPTORS QUE  AVUI
CELEBREN EL SEU ANIVERSARI

Josep Becerra Finestras, 
de Manresa.
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SERVEIS 

INSTRUCCIONS: Ompliu les files, columnes i
cel·les amb tots els números de l’1 al 9 sense
repeticions. «Fila» és la línia de nou case-
lles que va de dreta a esquerra. «Columna»
és la línia de nou caselles que va de dalt a
baix. «Cel·la» és cadascun dels nou qua-
drats de nou caselles marcats entre les línies
més gruixudes. És important col·locar els nú-
meros fàcils, completant el de la cel·la en la
qual no hi ha  el número que ja figura en les
dues contigües.

SOLUCIÓ D’AHIR

MOTS ENCREUATS PER J. PETIT

SUDOKU PER J. L. BANJO

PASSATEMPS

URGÈNCIES
Tot tipus d’urgències 112
Bombers i Ambulàncies 112
Sanitat Respon 061
Urg. primària Bages 93 875 79 67
Mossos Bages 93 875 98 00
Mossos Berguedà 93 881 57 85
Guàrdia Civil 93 872 66 66
Policia Nacional 93 874 99 10
Policia L. Manresa 93 875 29 99
HOSPITALS
Sant Joan de Déu 93 874 21 12
Centre Hospitalari 93 873 25 50
Clínica Sant Josep 93 874 40 50
Sant Bernabé 93 824 34 00
Puigcerdà 972 88 01 50
Sant Hosp. la Seu 973 35 00 35
Hospital Igualada 93 807 55 00
Hospital Martorell 93 774 20 20

SERVEIS
Informació general 012
Renfe 902 24 02 02
FGC 93 205 15 15
Julià 93 431 11 00
Alsina Graells 902 42 22 42
Castellà 93 874 68 00
Eix Bus 93 874 66 66
Costa Calsina 93 873 84 54
Hispano Igualadina 902 44 77 26
Masats 93 804 12 13
Aeroports (Aena) 902 40 47 04
Ràdio Taxi 93 874 40 00
Taxis Manresa 93 877 08 77
FECSA Endesa 900 77 00 77
Ajunt. Manresa 93 878 23 00
Ajunt. Berga 93 821 43 13
Ajunt. Igualada 93 803 19 50
Ajunt. Solsona 973 48 00 50

TELÈFONS D’INTERÈS

FARMÀCIES NADONS

SANT VICENÇ DE CASTELLET.
Em dic Ibai Jorge Matías.
Vaig néixer el 31 d’octubre a
les 11.45 h i pesava 3,160 kg.
Els meus pares es diuen Alba i
Pablo, i el meu germà, Èric.

NAVARCLES. Em dic Àfrica
Comellas Checa. Vaig néixer
el 5 de novembre a les
15.30 h i pesava 4,260 kg. Els
meus pares es diuen Miriam i
Jordi, i en sóc la primera filla.

SANT SALVADOR DE
GUARDIOLA. Em dic Aniol
Macià Merly. Vaig néixer el 5
de novembre a les 18.25 h i
pesava 2,860 kg. Els meus
pares es diuen Montse i Sergi,
i les meves germanes, Martina
i Bruna.

ENVIEU LA VOSTRA FOTO. Si el fotò-
graf de Regió7no ha passat per la vos-
tra habitació i voleu que el vostre nadó
surti al diarienvieu-nos-en una foto per
correu electrònic a regio7@regio7.cat.
Adjunteu-hi el nom de la criatura, la data de naixement,
l’hora, el pes, el nom dels pares i dels germans, l’adreça, la
població i el telèfon de contacte.

EL TEMPS

TRAMUNTANA

MIGJORN

GARBÍ XALOC

MESTRAL

LLEVANTPONENT

GREGAL

PER COMARQUES

Sol Núvols Pluja Xàfec Intervals Tempesta Boira Sol-boira Neu

20
MÀX

9
MÍN

17
MÀX

6
MÍN

LA SORTIDA I LA POSTA

Surt: 07.33
Es pon: 17.37

Nova 
22 de novembre

Creixent 
27 de novembre

Plena 
6 de de desembre

Minvant 
17 de novembre

EL SOL

Surt:22.40
Es pon:12.11

LA LLUNA

EL CICLE DE LA LLUNA

METEOIMATGE

Moià. Aquest és el magnífic capvespre que es va poder veure al poble de Moià un dia
de la primera setmana de novembre. FOTOGRAFIA ENVIADA PER: CARLES ILLA

HORITZONTALS: 1. Màscares que es posen per carnaval. Estic
convençut d’alguna cosa. 2. Símbol químic. Acceleraran les eva-
cuacions. Vocal. 3. Gemecs de gata maula. Edicte municipal. Part
d’una part. 4. Lliga amb l’oli. Tre molar. 5. Angle. Vivia a Oceania.
Hora després del migdia. 6. Vivia a Etrúria. Va de més a menys. 7.
Boig. Perfum. Vent. 8. Terreny ple d’eres. Ho és el bonsai. 9.
Mapa sense fronteres. Nupcial. Antimoni. 10. Certi fiquem. Petit
ormeig de pesca. 11. Resi a l’inrevés. Lectora que sempre està a
punt de tirar llenya al foc. 12. També beneïts. Fan de molt bon
agafar. VERTICALS: 1. Persona que canvia de «camisa» molt so-
vint. Que té desigs immoderats. 2. Que té els moviments expe-
dits. Perforarà. 3. Cap de rap. Ensumar. Nebot d’Abraham. 4.
Tercer en discòrdia. Que afecta la pell. Migjorn. 5. Assaboreixes
el plat de mogetes. Pell de xai adobada.
6. Ja no ho és. Anella grossa a l’extrem
d’una vela. Vena en una roca. 7. Estan al
lloro. Treguin un pes de sobre els ceps.
8. Dona que rau el pèl. Juan Carlos Fe-
rrero. 9. Relatiu al gos. Robada. 10.
Reunió sense vocals. Seda de molt
baixa qualitat. Pràcticament rodó. 11.
Llevant. Detenció anormal per avaria del
motor. Pe ríode de zel de la femella. 12.
Bombos giratoris. Abrigalls de plomes.

SOLUCIÓ D’AHIR

TAL DIA COM AVUI VA NÉIXER:
Juan José Ballesta,
actor (1987)
Roger Gual,
director de cinema (1973)
Ann Lee,
cantant (1972)
Nadia Comaneci,
gimnasta (1961)
Neil Young,
cantant (1945)

www.jastglobalsupplies.com

MAMI, m'escalfes
un WARMIE?

MANRESA
Buxó.

Passeig Pere III, 55.
Tel. 93 877 30 80
Ros.

Passeig Pere III, 73.
Tel. 93 873 01 57
Sala.

De 22 a 9 hores. 
Sant Miquel, 10.
Tel. 93 872 17 67
CARDONA
Sala Esteban.

Fins al 14 de novembre.
Tel. 93 869 11 65
MOIÀ
Casajuana.

Fins al 16 de novembre.
Tel. 93 830 02 88











NAVARCLES
Carné.

Fins al 16 de novembre.
De 8 a 20 hores. 
Tel. 93 827 69 83
NAVÀS
Ramon Vall.

Fins al 13 de novembre.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 839 23 23
SALLENT
Franch.

Fins al 16 de novembre.
Tel. 93 837 00 22







SANTPEDOR
Guitó.

Fins al 23 de novembre.
Tel. 659 990 014
SANT FRUITÓS
Martinez.

Fins al 14 de novembre.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 876 00 94
SANT JOAN
Solà.

De 9 h a 22 h.
Tel. 93 876 77 60







SANT VICENÇ
Fíguls.

Fins al 16 de novembre.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 833 14 05
SÚRIA
Massó.

Fins al 19 de novembre.
Tel. 93 868 22 89
IGUALADA
Singla.

Avui.
De 9 a 22 hores.
Tel. 93 803 38 74







BERGA
Cosp. Boixader.

Fins al 14 de novembre.
Tel. 93 821 01 35
PUIG-REIG
Bertran.

Fins al 16 de novembre.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 829 03 85
Cosp. Boixader.

Fins al 14 de novembre.
Tel. 93 821 01 35
GIRONELLA
Raich.

Fins al 14 de novembre.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 822 81 44
Cosp. Boixader.

Fins al 14 de novembre.
Tel. 93 821 01 35











MARTORELL
Massaneda.

Fins al 14 de novembre.
Tel. 93774 19 54
ESPARREGUERA
Alert.

Avui.
De 8 a 24 hores. 
Tel. 93 777 14 35
OLESA
Vendranes.

Avui.
De 8 a 24 hores.
Tel. 93 778 40 48
SOLSONA
Boix.

Fins al 20 de novembre.
Tel.627 562 555









PUIGCERDÀ
Cofan.

Fins al 16 de novembre.
Tel. 972 88 01 60
LA SEU D’URGELL
Guilanyà.

Fins al 13 de novembre.
Tel. 973 355 891





FA 10 ANYS REGIÓ7 PUBLICAVA...

El príncep Felip i Letícia Ortiz durant el
lliurament d’un dels premis 

ARXIU/ANDREU OLIVÉ

 UNA GENTADA A LA PORTA I
UNA MANIFESTACIÓ AL PASSEIG
VAN REBRE FELIP I LETÍCIA
 UN SOBRI TOC DE GALA VA
PRESIDIR L’ACTE DE LA CAMBRA
DE MANRESA 

Els Premis
Cambra, nit de
prínceps
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Cardona rebaixa l'IBI de la majoria dels rebuts pel 2015          La Cambra vol impulsar la
internacionalització amb un curs que abraça tots els aspectes relacionats amb l’estratègia i la

gestió del comerç exterior          Fira Nuvis comptarà amb dues desfilades de moda nupcial a càrrec
de la dissenyadora Montse Caballero          Sant Salvador de Guardiola finalitza el pla de millores del
pavelló esportiu municipal          L'Ajuntament de Sallent rebutjarà qualsevol patrocini de l'empresa

minera Iberpotash          El mercat de Puigmercadal acull un tast de cafè de comerç just aquest
dissabte          Territori i Sostenibilitat licita les obres d'una rotonda a la C-16c a Sant Fruitós de

Bages           Presenten un sistema de telegestió del reg implantat a Manresa que permetrà estalviar
més d'un 40% d'aigua          Carles Bivià es desvincula de La Bruixa d’Or Manresa          Laura Massana

demana al Govern que alliberi la C16 com a mesura per reduir la sinistralitat a la C55          
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La Cambra vol impulsar la internacionalització amb un curs
que abraça tots els aspectes relacionats amb l’estratègia i la
gestió del comerç exterior

El curs començarà el gener del 2015 i abordarà tot allò que implica emprendre una
estratègia d’internacionalització a l’empresa.
De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa fa un pas més per impulsar la internacionalització de les
empreses del Bages amb el llançament d’una nova proposta formativa que comprèn tot allò
que implica tirar endavant una estratègia internacional a l’empresa. El curs, que començarà
al  gener del  2015, va molt més enllà dels seminaris sobre aspectes puntuals relacionats
amb la internacionalització que la Cambra fa de manera habitual, i compta amb un extens
programa que abraça aspectes com la propietat industrial, la fiscalitat, els règims duaners,
les formes de pagament, els mètodes de finançament, les assegurances, la  logística, el
màrqueting o la geoestratègia.

L’objectiu del  curs és oferir  una visió general  sobre el  procés d’internacionalització, a la
vegada que s’aprofundeix en aspectes pràctics i  de gestió del dia a dia. En total, són 95
hores de formació que s’impartiran en una sessió de cinc hores setmanals, els dimarts de 3
de la tarda a 8 del  vespre. El  curs s’allargarà fins el  26 de maig del  2015. En aquests
moments  a  la  comarca  no  hi  ha  cap  oferta  formativa  similar  que  abraci  el  comerç
internacional des d’un punt de vista estratègic i de gestió.

El  curs s’adreça a professionals que ja tinguin uns coneixements o experiència bàsics en
comerç  exterior  i  que  vulguin  ampliar  i  actualitzar  els  seus  coneixements.  Totes  les
empreses que siguin membres del Club Cambra tindran un 10% de descompte en el preu
del curs. A més, la Cambra s’ofereix per gestionar gratuïtament la bonificació de l’import
d’aquesta formació davant la Seguretat Social i la Fundación Tripartita.
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Curs per impulsar la
internacionalització de l'empresa
La Cambra impulsa un curs que abraça tots els aspectes relacionats amb
l'estratègia i la gestió del comerç exterior

La Cambra de Comerç de Manresa fa un pas més per impulsar la internacionalització de les
empreses del Bages amb el llançament d'una nova proposta formativa que comprèn tot allò que
implica tirar endavant una estratègia internacional a l'empresa. El curs, que començarà al gener del
2015, va molt més enllà dels seminaris sobre aspectes puntuals relacionats amb la
internacionalització que la Cambra fa de manera habitual, i compta amb un extens programa que
abraça aspectes com la propietat industrial, la fiscalitat, els règims duaners, les formes de
pagament, els mètodes de finançament, les assegurances, la logística, el màrqueting o la
geoestratègia.

L'objectiu del curs és oferir una visió general sobre el procés d'internacionalització, a la vegada
que s'aprofundeix en aspectes pràctics i de gestió del dia a dia. En total, són 95 hores de formació
que s'impartiran en una sessió de cinc hores setmanals, els dimarts de 3 de la tarda a 8 del
vespre. El curs s'allargarà fins el 26 de maig del 2015. En aquests moments a la comarca no hi ha
cap oferta formativa similar que abraci el comerç internacional des d'un punt de vista estratègic i
de gestió.

El curs s'adreça a professionals que ja tinguin uns coneixements o experiència bàsics en comerç
exterior i que vulguin ampliar i actualitzar els seus coneixements. Totes les empreses que siguin
membres del Club Cambra tindran un 10% de descompte en el preu del curs. A més, la Cambra
s'ofereix per gestionar gratuïtament la bonificació de l'import d'aquesta formació davant la Seguretat
Social i la Fundación Tripartita.
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Ara fa 10 anys
crònica setmanal de com es va inflar la bombolla. 2004-2014

l 10 novembre de fa
deu anys aquest diari
publicava que a Giro-
nella l’equip de go-

vern –format aleshores per ERC i
PSC– havia aprovat apujar les or-
denances fiscals entre el 10 i el 15
% el 2005. Només CiU, a l’oposició,
hi havia votat en contra. Dos dies
després, Sant Fruitós de Bages
aprovava, gràcies aquesta vegada
als vots dels convergents, les noves
ordenances fiscals per a l’any se-
güent, en les quals destacava i
molt l’augment del 60 % de la taxa
d’escombraries. En aquest muni-

cipi, els partits ERC i PSC –a l’o-
posició– hi havien votat en contra.

El govern de Sant Fruitós va
justificar l’augment de les taxes
assegurant que aniria acompany-
at d’una millora dels serveis i que,
en concret, en el cas de les deixa-
lles, l’any 2005 es posaria en mar-

xa la recollida de brossa orgànica.
Per la seva banda, l’alcalde de

Gironella, Ramon Costa, deia que
la puja de les taxes estava motiva-
da per «millorar els serveis», «do-
nar solució a les demandes dels vi-
latans» i «finançar el dèficit deixat
pel govern anterior».

E
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Imatge del ple de Gironella del novembre de fa deu anys

ARXIU/A. G.

o recorden? Fa exacta-
ment 10 anys, Manre-
sa es preparava per re-
bre una allau d’obres

públiques –sí, ho han sentit bé: una
allau d’obres!– que havien de du-
rar dos anys i que afectarien de tal
manera la ciutat que fins i tot l’A-
juntament havia hagut d’elaborar
un pla de xoc per evitar, tal com es
publicava en l’edició del dijous 11
de novembre del 2004, «el caos cir-
culatori». 

L’expressió «allau d’obres», im-
possible de sentir en cap racó de
Catalunya des de fa almenys un
lustre, es referia en aquell feliç
novembre del 2004 als treballs
que s’havien d’executar entre els
anys 2005 i 2007 i que afectaven
punts tan destacats com la Fàbri-
ca Nova –la intervenció de la qual,
recordem, va quedar aturada ara
fa sis anys–, la plaça Major, la Via
de Sant Ignasi, l’entorn del carrer
Barreres i la plaça de la Reforma,
una obra que va acabar com el ro-
sari de l’aurora tant per la critica-
da estètica final com pel sobrefi-
nançament que va comportar.

Tots aquests maldecaps futurs ni
s’ensumaven pel llavors govern li-
derat per Jordi Valls (PSC), i la
màxima  preocupació de l’equip de
govern manresà era evitar el
col·lapse circulatori fruit de les
obres. El Consell Municipal de
Mobilitat de Manresa va elaborar
un pla que, d’una banda, vetllava

per evitar que les intervencions co-
incidissin en el temps; i d’altra
banda, marcava itineraris alter-
natius tant per als vehicles privats
com per als públics –bus urbà,
interurbà–; i per mirar de facilitar
els desplaçaments de vianants i de
la resta d’usuaris de la via pública.

Volien incentivar l’ús del bus
Aquest pla de mobilitat per mini-
mitzar l’impacte de les obres pre-
vistes entre els anys 2005 i 2007 for-
mava part del paquet d’actuacions

incloses en el que es va anomenar
Pacte de la Mobilitat. Aquest am-
biciós projecte ja tenia un objectiu
que avui dia no s’ha assolit ni de
lluny: es deia que un dels acords
que es van prendre entre totes les
entitats que l’impulsaven era que
«la mobilitat basada en l’ús del ve-
hicle privat no és sostenible i s’han
de buscar altres fórmules, com
incentivar l’ús del transport urbà».
En el mateix article s’assenyalava
que el pacte proposava atendre «la
demanda creixent dels desplaça-

ments de persones i mercaderies
i limitar la presència del cotxe pri-
vat».

Llavors es preveia que les ac-
tuacions del Pacte de Mobilitat
incloguessin, en l’àmbit dels espais
per a vianants, la reurbanització de
la plaça Major i el pla de mante-
niment de voreres; en l’àmbit del
transport col·lectiu, amb un estu-
di per reordenar la xarxa de trans-
port públic, la instal·lació de pa-
nells informatius, la integració ta-
rifària i una millora de la coordi-

nació entre el transport públic
urbà i l’interurbà. Quant al trans-
port privat, es volia fer la conces-
sió per al manteniment de la se-
nyalització horitzontal, l’execució
del pla de renovació de paviments
i la construcció dels aparcaments
del carrer Barreres i plaça de la Re-
forma (avui els pàrquings Quatre
Cantons i el batejat aquesta set-
mana amb el nom de La Seu –
Centre). El pla preveia, a més, re-
distribuir l’oferta de zones de càr-
rega i descàrrega i aprovar la nova
ordenança de circulació, que pro-
posava accentuar la protecció d’a-
quells espais urbans en què el
vianant té preferència respecte al
vehicle privat i millorar les condi-
cions del transport públic, com
també un estudi per a l’ús de bio-
dièsel en el transport públic.  
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L’allau d’obres prevista a Manresa per als dos
anys següents obligava a prendre mesures
El gran volum de reformes previstes va portar l’Ajuntament a elaborar un pla de xoc per evitar el caos circulatori

Un operari treballava en unes obres de reforç del paviment en un carrer de Manresa, l’any 2004 

ARXIU/JOSEP ROJAS

Sant Fruitós augmentava
la taxa d’escombraries
el  60 %, i Gironella feia una
puja global del 10 %



Els impostos pujaven arreu

L’expressió «allau d’obres» es
referia, en aquell feliç
novembre, als treballs
previstos entre el 2005 i 2007 

Les obres afectaven punts tan
destacats com la Fàbrica
Nova, la plaça Major, la Via de
Sant Ignasi i la Reforma

El pla de xoc elaborat pel
Consell de Mobilitat marcava
itineraris alternatius per a
vehicles privats i públics

ARXIU/ANDREU OLIVÉ

Ni la situació econòmica ni tampoc la politicosocial que viu Catalunya en
aquests moments permetria, segurament, una estampa com la que es va
recollir el dia 11 de novembre del 2004 a Manresa. Els llavors prínceps
d’Astúries, Felip i Letícia, van ser a Manresa en el lliurament dels premis de la
Cambra de Comerç i Indústria. El Museu de la Tècnica es va omplir de glamur i
més de 400 persones van assistir a l’acte amb sopar inclòs. Centenars de
persones van concentrar-se al carrer per veure de prop els futurs reis.



Els reis d’avui rebuts ahir amb tots els ets i uts
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