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el nostre sistema econòmic, que això no passava. I la gent (els consumidors, en 
terminologia econòmica) es comencen a mirar això del consum de forma diferent ja 
que arriben a la conclusió de què el consum no fa la felicitat per més que creixi el PIB. I 
comença a brollar per moltes fonts això del consum col·laboratiu i l'economia 
col·laborativa. De fet, s'aplica el mateix principi del "management” d'optimitzar tot 
l'optimitzable, i de convertir un cost fix en un de variable, no fos cas que anessin 
maldades i ens quedéssim sense pis i amb la hipoteca. La qüestió és desfer-se de la 
il·lusió de la propietat i anar cap a l'ús maximitzat del bé en qüestió. Tots els models de 
negoci que van sortint com a bolets van molt per aquest camí. 
 
A tall d'exemple, no hi ha bé durador i de cost considerable més infrautilitzat (i 
amb tota classe d'externalitats més aviat negatives) que un cotxe, que perd ja valor 
econòmic només sortint del concessionari. Si treballa un 5% del temps ja és molt. Amb 
mentalitat de "management” és una bestiesa tan grossa com un AVE. I per això tots els 
models de negoci de compartir, bescanviar, optimitzar l'ús de cotxe, del domicili o de 
qualsevol altra cosa. 
 
Les màquines vénen, ja són aquí. I no crec que es pugui fer l'equivalència amb la 
revolució agrícola i industrial, amb el camperol convertit en operari. Ni que això 
passarà per art de màgia i obra de pensament també màgic, és a dir un "win win" 
perquè sí, perquè sempre ha estat així (en els darrers 400 o 500 anys...). Les mètriques 
que mesuren la producció i el consum deuen començar a mesurar l'ús i l'eficiència. El 
que es mesura és el que es té en compte i potser la producció no és ja un problema. A 
veure si al final hi ha un problema de mesura i com diu un alt càrrec governamental la 
crisi ja s'ha acabat. 
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La directora del SOC parlarà del
programa de garantia juvenil
La conferència tindrà lloc aquest dijous, 18 de desembre, a les 9 del matí, a la seu
de la Cambra

Olga Capmany, directora del Servei d'Ocupació de Catalunya, serà dijous a la Cambra de Comerç
de Manresa per parlar del programa de garantia juvenil a Catalunya. L'acte començarà a les 9 del
matí i és obert. La garantia juvenil és una iniciativa d'àmbit europeu que té per objectiu reduir
l'atur juvenil. S'adreça a joves d'entre 16 i 25 anys, o menors de 30 anys en cas que tinguin un
grau de discapacitat igual o superior al 33%, inscrits o no als serveis d'ocupació i que ni tenen
feina ni estan formant-se.

El projecte vol garantir que aquests joves puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o
un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar en situació d'atur. Entre el
centenar de mesures incloses en aquest programa hi ha la formació professional dual que, a
través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, ha de millorar l'ocupabilitat d'aquests joves.
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Congrés per a que projectes
d'alumnes d'FP arribin a les
empreses
Se celebrarà la primavera del 2015 i és impulsat per la Cambra, la Fundació
Althaia i Ensenyament

Presentació del Congrés Talent+Empresa. Foto: Cambra

Apropar a les empreses del territori els treballs que els alumnes de formació professional
desenvolupen dins l'assignatura d'emprenedoria, i aconseguir que les millors propostes acabin
esdevenint projectes reals. Aquest és l'objectiu del congrés Talent+Empresa, impulsat per la
Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i la Generalitat de Catalunya a través del
Departament d'Ensenyament. Talent+Empresa vol convertir el Bages en un referent en
emprenedoria a la formació professional, aprofitant el pes que aquests estudis tenen a la comarca
i la implicació de les empreses del territori en la formació dels joves estudiants.

Talent+Empresa se celebrarà a Manresa la primavera del 2015 i vol anar més enllà dels concursos
d'idees emprenedores existents a Catalunya. El principal tret diferencial és que hi assistiran
empreses i que els estudiants hauran de defensar els seus projectes davant dels representants
del teixit empresarial de la comarca. Una altra diferència és que la finalitat última del congrés
és aconseguir que els millors projectes que s'hi presentin acabin convertint-se en una realitat
tangible. D'aquesta manera, no hi haurà un premi predefinit sinó que en funció de la proposta s'oferirà
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als estudiants un acompanyament per tal que puguin acabar de desenvolupar el seu projecte.

En aquest sentit, es contempla la possibilitat que una empresa s'interessi per tirar endavant
algun dels projectes o per incorporar els seus autors a la companyia, que entitats com la Cambra
de Comerç gestionin de manera gratuïta per als estudiants els tràmits necessaris per registrar la
idea o constituïr una societat, etc. L'objectiu és posar en contacte el talent existent als centres
d'FP de la comarca amb empreses susceptibles d'incorporar i desenvolupar nous projectes,
contribuint d'aquesta manera a la inserció dels joves al món empresarial i a la innovació a les
empreses.

Selecció de projectes
En aquests moments s'obre el procés de selecció de projectes, d'entre tots els que desenvolupen
els alumnes d'FP a l'assignatura d'emprenedoria al llarg d'aquest curs 2014-2015. Cada escola
pot presentar un màxim de 5 treballs que seran avaluats per un comitè assessor multidisciplinar
que n'escollirà fins a 20, que són els que es presentaran al congrés. El dia del congrés hi haurà un
showroom empresarial en què els estudiants podran defensar els seu projecte i compartir-lo amb
els empresaris, amb la finalitat de donar a conèixer el producte, obtenir assessorament sobre la
seva viabilitat, comercialització o fabricació, valorar l'oportunitat de poder-lo desenvolupar en una
empresa durant un període de pràctiques o en forma de beca, etc.

A banda, els treballs es presentaran davant d'un comitè avaluador que escollirà els 3 millors per
als cicles formatius de grau mitjà i els 3 millors per als cicles formatius de grau superior. Aquests
són els que rebran el suport necessari per portar-se a la pràctica, a més d'altres reconeixements
com participar a la mostra de projectes emprenedors de formació professional a Catalunya,
incorporar-los a Innova FP, Xarxa de centres d'innovació i transferència del coneixement, i
difondre'ls a través de la xarxa d'emprenedoria del Departament d'Ensenyament. 

El Bages, referent en FP i emprenedoria
La llarga tradició de la formació professional al Bages i la vinculació que existeix entre les escoles i
les empreses de la comarca ha portat els organitzadors a voler fer un pas més enllà per connectar
aquestes dues realitats. El projecte sorgeix de la constatació que molts dels treballs
d'emprenedoria que desenvolupen els alumnes no acaben portant-se a la pràctica tot i que molts
d'ells són susceptibles de ser adoptats per una empresa. Amb Talent+Empresa es vol resoldre
aquesta mancança i posicionar el Bages com a territori emprenedor i innovador.
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MIREIA ARSO

Una de les façanes de Ca la Buresa, la del Born, quedarà dilluns a la vista amb un aspecte molt semblant al que devia tenir quan va ser inaugurada el 1906.
Quatre mesos de restauració i 130.000 euros ho han fet possible. La façana principal també ho necessita, però la comunitat no hi posa més diners. 2-3

Una joia del modernisme manresà mostra l’esplendor original

La plataforma ciutadana que reclama que l’impost de béns immobles torni a
nivells d’abans de la crisi  intervé avui al ple municipal davant tots els partits 5

Mig centenar d’entitats fan
sentir avui a l’Ajuntament
de Manresa el clam per l’IBI

MAS-COLELL DEFENSA LA
CONVENIÈNCIA D’APROVAR
UNS COMPTES QUE MAS VOL
DESVINCULAR DE LES
ELECCIONS I QUE JUNQUERAS
USA PER FER PRESSIÓ19

El pressupost
escenifica
la partida
d’escacs entre
CiU i ERC

ENTRANT
Lasanya de verdures amb rap i llagostins, 

i crema de marisc.

PEIX
Papillota de lluç amb espàrrecs verds, 

tomàquet cherry i bolets de temporada.

CARN
Melós de xai amb timbal de patata 

i bacó i salsa del seu rostit

POSTRES
Mouse de xocolata blanca amb cor de gerds, 

crema anglesa i coulis de fruits vermells

restaurant

MENÚ CAP D'ANY PER EMPORTAR-SE

Plaça Bages, 8 – Manresa
Tel. 93 874 45 08 | stacca@stacca.cat

Recollida: 31 de desembre
de 18 h a 20 h 25 IVA INCLÒS

€

www.stacca.com

Segueix-nos a           Restaurant Pizzeria Stacca              

+ obsequi d'una ampolla de 
cava cada 2 menús

15€

Bar-Restaurant

B A L S A R E N Y

Dissabte, 20 de desembre del 2014

Reserveu la vostra taula: EL JARDINET 
Carrer Carrilet, 95 – Tel. 93 839 65 35 - BALSARENY

DINAR +
BALL

... amb el músic
JOSEP CANDÀLIGA
(A la mitja part del ball hi haurà berenar)

UN TREBALL A TRES MANS  41

El bagenc David Garcia
s’imposa com a «Top Chef»

PLATAFORMA A LA FAMA 10

EL JOVE CUINER DE PALÀ VENÇ AL CONCURS D’ANTENA 3

Berga reedita la bíblia de la Patum
amb una versió actualitzada

EL MONUMENTAL COMPENDI RECULL MÉS FOTOS I NOVES DADES

M.ARSO

D.C.

Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès, 
Anoia, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord

RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%

EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL

www.regio7.catANY: XXXVII NÚMERO: 10.905
DIRECTOR:Marc Marcè i Casaponsa
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Mas i Junqueras al Parlament

A.GARCIA/EFE

El Bàsquet
Manresa va
tancar el 2013-14
amb 3,8 milions
de deute26

El prostíbul
manresà Las
Palomas perd
definitivament
la llicència 4

OBAMA CONCLOU QUE L’EMBARGAMENT ÉS INÚTIL I INICIA
UNA NORMALITZACIÓ DE RELACIONS QUE PERMETRÀ
INTERCANVIS DE PERSONES, DINERS I MERCADERIES22

Cau el mur
entre Cuba i
Estats Units
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El front constituït per mig cen-
tenar d’entitats per aconseguir
que l’Ajuntament de Manresa re-
baixi de forma substancial la re-
captació per l’impost de béns im-
mobles (IBI) intervindrà avui al ple
municipal fent ús del reglament de
participació ciutadana.

Exposarà peticions que, segons
el president de la Cambra de Co-
merç i Indústria, Pere Casals, es
mereixen una resposta «pública»
dels grups polítics municipals.

La primera és una progressiva
rebaixa de la recaptació del 5%
cada any fins a equiparar-la a la del
2007, corregida amb la incorpo-
ració de les noves altes produïdes
durant els 7 darrers anys i de l’in-
crement mitjà de les pensions i
l’impacte de l’IVA acumulats.

El 2007 l’Ajuntament va recap-
tar prop de 16 milions d’euros
amb l’IBI, i actualment aquesta xi-
fra és de 25 milions.

Una altra petició és que el mes
que ve es constitueixi  la comissió
formada per la gerència del Ca-
dastre, l’Ajuntament i les entitats de
la plataforma per tal de corregir els

casos en què els valors cadastrals
quedin per sobre del 50% del va-
lor real de mercat.

Les entitats també demanaran
que la tarifació social de Manresa
referida a l’IBI es faci d'acord amb
el llindar de la pobresa que deter-
mina la UNICEF. Per exemple, a
Manresa suposaria per a l’any
2014 i per a una persona,  passar a
considerar el llindar de la pobre-
sa uns ingressos aproximats de
868 euros al mes, en lloc dels 645
euros al mes actual (equivalents al
salari mínim interprofessional).

Representació àmplia
La plataforma la integren la Fede-
ració Empresarial, la patronal me-
tal·lúrgica, Pimec, Montepio, Òm-
nium, les associacions empresa-
rials dels 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, les cambres de co-
merç i la de la propietat, el Cercle

Català de Negocis, el sindicat
CCOO i quatre gremis (construc-
tors, electricitat, hoteleria i fusta).

Inicialment la intervenció al
ple de la plataforma per la rebai-

xa de l’IBI havia de ser mitjançant
una moció enviada als grups mu-
nicipals. Pere Casals va explicar
ahir que s’havia optat per vincular-
la al debat del pressupost en comp-
tes d’una moció separada, perquè
aquesta s’hauria debatut amb pos-
terioritat i l’interès de les entitats és
que siguin escoltades abans del de-
bat polític del pressupost, de for-
ma que els grups municipals pu-
guin posicionar-se en relació amb

les peticions presentades. En nom
de la plataforma hi intervindrà
Jordi Carreras, secretari-gerent de
la Cambra de la Propietat Urbana
de Manresa i el Bages.

Segons Casals, la plataforma
«no es resigna» que es mantingui
una situació de recaptació de l’I-
BI, «que ha tingut un increment
brutal» després de la revisió ca-
dastral del 2007, just abans que es-
clatés la bombolla immobiliària. 

FRANCESC GALINDO | MANRESA

La plataforma de l’IBI defensa avui al ple
que la recaptació torni a nivells del 2007

Les 50 entitats demanen que la tarifació social aplicada a l’impost es faci per als que cobren 868 euros al mes, no 645

‘PRESSING’ A L’AJUNTAMENT Fent ús del reglament de participació ciutadana, la plataforma de mig centenar d’entitats per a la rebaixa
de l’IBI intervindrà avui al ple de l’Ajuntament de Manresa per defensar la incorporació de les seves peticions al pressupost de l’any que ve. El
secretari-gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, Jordi Carreras, serà qui demanarà als polítics que es posicionin 

4

L’equip de govern de CiU defensa
un increment zero en general de
les ordenances fiscals per a l’any vi-
nent amb l’objectiu de facilitar
l’impuls econòmic de la ciutat
sense malmetre la recuperació de
les finances municipals.

Aquesta és la seva posició i
manté el rumb cap al redreça-
ment de la situació econòmica de
l’Ajuntament sense immutar-se
per la proximitat de les eleccions
municipals el maig que ve (vegeu
diari d’ahir).

Ahir, el president de la Cambra
de Comerç i Indústria, Pere Casals,
va dir que la d’avui és una oportu-
nitat d’acostar posicions, que en
aquests moments es troben en
punts «divergents».

El front de mig centenar d’enti-
tats que s’han mobilitzat per a la re-
baixa de l’IBI va fer públic el mes
d’octubre passat que estava dis-
posat a negociar que la reducció no
fos del 5%  anual fins arribar a va-
lors previs a la bombolla immobi-
liària –com pretenien inicialment–,

però també va plantejar amb tota
fermesa que no es conformaria
amb la congelació de la recaptació
als nivells actuals, que voreja els 25
milions d’euros.

Més accions
En l’acte celebrat a la seu de la
Cambra de Comerç i Indústria, a
can Jorba, en primer terme es van
adreçar als assistents Pere Casals,
president de la Cambra de Comerç
i Indústria de Manresa; Abel Pié,
degà del Col·legi d’Advocats de
Manresa, i Lluís Vidal Sixto, se-
cretari general de CCOO a la Ca-
talunya Central.

Sixto va afirmar que la situació
requeria «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  pressinga govern i oposició»
de l’Ajuntament.

Van assegurar que després de la
intervenció al ple municipal, el
front d’entitats prepararà un con-
junt d’accions que anirà desgra-

nant fins aconseguir l’objectiu
marcat, «perquè no ens podem
quedar amb el no per resposta», 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
viable la reducció de la recaptació.

FRANCESC GALINDO | MANRESA

El govern congela la recaptació,
però les entitats volen rebaixes

A la plataforma hi ha entitats
vinculades a la construcció,
associacions de veïns, CCOO i
col·legis professionals

Representants de la plataforma de l’IBI el maig passat davant la seu de la Cambra de Comerç

ARXIU/FRANCESC GALINDO
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MANRESA SOCIETAT

L’equip de govern de CiU
manté com a objectiu
prioritari redreçar la situació
de les finances municipals 

El front d’entitats estava
disposat a negociar que la
rebaixa no fos del 5% anual,
sinó inferior

No hi ha hagut acord en la
negociació i el govern
municipal i les entitats
mantenen les seves posicions

Carrasco 
i Formiguera, 27

MANRESA
Tel. 93 877 20 03

Menú diari 11 €
Menú pica-pica 20 €
Menú empresa 25 €
Menú especial 30 €

Carta

RESTAURANT - CAFETERIA
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La Cambra de Comerç de Man-
resa, la Fundació Althaia i el de-
partament d’Ensenyament han
impulsat un guardó per a estu-
diants de Formació Professional
del Bages, Talent+Empresa, que
tindrà com a premi la realització
empresarial dels projectes que si-
guin seleccionats.

L’objectiu del premi és pro-
moure l’emprenedoria entre els
alumnes de grau mitjà i superior
dels onze centres (públics, pri-
vats i concertats) que imparteixen
cicles formatius. El concurs es
clourà la propera primavera amb
un congrés (una trobada o també
showroom d’idees, segons la no-
menclatura dels organitzadors)
en què els vint finalistes (deu per
cada cicle) presentaran els seus tre-
balls davant un jurat format per
empresaris, que decidiran si donen

sortida professional als projectes
presentats o si incorporen els joves
emprenedors als seus projectes
empresarials. 

El premi vol diferenciar-se d’al-
tres guardons que es convoquen
entre els alumnes dels centres
educatius del territori (com l’I-
dees Joves i La Universitat Emprèn,
ambdós convocats a Manresa) pel
fet que aquest no tindrà cap dota-
ció econòmica, sinó que intenta-

rà «fer realitat un somni», com ho
va definir ahir, durant la presen-
tació de Talent+Empresa, el pre-
sident de la Cambra de Comerç,
Pere Casals. Cada centre hi pot pre-
sentar un màxim de cinc treballs,
que seran avaluats per un comitè
assessor  que és el que triarà els 20
finalistes. D’aquests finalistes en
quedaran sis (tres de cicle mitjà i
tres de cicle superior), que són els
que rebran el suport per portar-se
a la pràctica.

A la presentació celebrada ahir
a la Cambra de Comerç, un acte
que va aplegar alumnes del pro-
jecte Althaia Activa i empresaris,
van assistir, a més de Casals, el di-
rector general de la Fundació Al-
thaia, Manel Jovells; Josep Ramí-
rez, director dels serveis territorials
d’Ensenyament; i Bartomeu Aya-
la, de la Fundació Althaia i gestor
del projecte.

CARLES BLAYA | MANRESA

Neix al Bages un premi per
a emprenedors de la FP

Cambra de Comerç, Althaia i Ensenyament promouen un guardó
que pretén donar una oportunitat professional a joves estudiants


La diputada sallentina d’ICV-
EUiA al Parlament, Laura Massa-
na, va preguntar ahir al conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig,
sobre la situació de la indústria a
la Catalunya Central i sobre els «in-
compliments» del govern. «On
són els plans de reindustrialització
compromesos després del tanca-
ment de Power Controls el 2013  i
de Tradema el 2012?», va demanar
la diputada, que va lamentar la
«manca d’impuls» i de «compro-
mís» del departament que lidera
Puig per dur a terme polítiques in-
dustrials al Bages i al Solsonès. 

Durant la sessió de control d’a-
hir al Parlament, Massana va re-
cordar que en el cas de Power
Controls es va pactar un pla de re-

industrialització per valor de
500.000 euros per ocupar les per-
sones que no s’havien prejubilat.
D’aquests 500.000 euros, la meitat
els posava el Govern i l’altra mei-
tat l’empresa a raó de 5.000 euros
per contracte indefinit a l’empre-
sa que s’instal·lés o contractes de
forma indefinida. «Avui els treba-
lladors es queixen que no han dut
cap empresa, cap proposta, els
anul·len reunions i si el dia 31 de
desembre no hi ha pla industrial,
es perden els diners i òbviament
no s'ocuparan les persones», va la-
mentar Massana. Pel que fa a Tra-
dema, la diputada ecosocialista va
acusar Puig de no acompanyar
els treballadors que es van quedar
a l’atur. «Expliqui’ns quina és l’al-
ternativa que fa pocs dies va dir a
la premsa que tenia. És real?», va
demanar Massana.

El conseller es va comprometre
que el director general del seu
departament serà la setmana vi-
nent a Solsona per explicar una
proposta  de Tradema.

REDACCIÓ | MANRESA

ICV reclama a la Generalitat
els plans de futur promesos per
a Tradema i Power Controls

El conseller Puig es
compromet a explicar la
setmana que ve una solució
per als treballadors solsonins



Talent+Empresa preveu
seleccionar vint projectes
que seran avaluats per
empresaris, que en triaran sis

Els guanyadors tindran
l’oportunitat de desenvolupar
el seu projecte com a negoci o
incorporar-se al món laboral
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La borsa espanyola va tancar la sessió d'ahir a
la baixa, amb pèrdues del 0,32%, afectada per
la situació financera de Rússia, la caiguda del
preu del cru i Grècia, malgrat va aconseguir man-
tenir el nivell dels 10.000 punts.
En una sessió en què el rendiment del bo es-

panyol cotitza en mínims, el principal selectiu es-
panyol, l'Ibex 35, s’hi va deixar 32,40 punts, el
0,32%, fins als 10.049,50 punts, malgrat que man-
té els guanys anuals, que se situen en l’1,34%.
L'Íbex 35 va començar el dia amb una caiguda

de gairebé l’1%, la qual cosa li feia perdre els
10.000 punts que havia recuperat dimarts, en una
nova jornada marcada per la gran volatilitat, i en
què els inversors mantenien l'atenció sobre el preu

del petroli i l’evolució de Rússia.
Un dia més, el preu del petroli queia, mentre que

a Rússia el govern anunciava que començarà a ven-
dre els seus romanents de divises per donar su-
port al ruble, que dimarts va arribar a perdre el 24
i el 28% davant el dòlar i l'euro. Només anunciar
la mesura, el ruble va començar a recuperar posi-
cions i la borsa russa cotitzava a l'alça.
En concret, en la sessió d'ahir, el mercat de Mos-

cou sumava guanys de més del 14%, animat tam-
bé per més decisions del Banc de Rússia, que, al
costat del govern, posarà en marxa mesures per
recapitalitzar la banca.
Això provocava que l'Íbex 35 reduís les seves

pèrdues, que van arribar a desaparèixer després

de l'obertura en positiu de Wall Street, a l'espera
que s'acabés la reunió de la Reserva Federal sobre
política monetària.
Després de tres jornades consecutives de for-

tes pèrdues, Wall Street es decantava pels guanys
en una jornada en què es va conèixer que l'IPC dels
EUA va caure el novembre el 0,3%, més del pre-
vist pels analistes, el que va situar la inflació inter-
anual en l'1,3%.
Un altre dels focus d'atenció dels inversors va

ser Grècia, ja que el seu Parlament va iniciar el pro-
cés per votar el candidat per presidir la República.
Al final de la sessió, la borsa espanyola, que va

arribar a cotitzar en positiu, no va poder mantenir
els guanys i va tancar a la baixa.
Dels grans valors de l'Íbex 35, BBVA va perdre

el 0,95%; Inditex, el 0,69%; Telefónica, el 0,25%,
mentre que Santander va guanyar el 0,19%.

L’Íbex 35 baixa, però manté els 10.000

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 3.810 0.00 5.800 3.810
B. BILBAINAS 6.020 0.00 7.178 6.020
CARTERA REA 1.950 0.00 2.100 1.450
CEVASA 131.850 0.00 148.000 106.946
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 32.600 0.00 35.530 25.611
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 5.510 -0.54 5.600 4.110
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 0.550 0.00 1.940 0.550
IN.M.BARCINO 1.340 0.00 1.580 1.340
INVERFIATC 0.320 0.00 0.420 0.210
LIBERTAS 7 2.350 0.00 2.350 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 10.000
MOLINS 7.500 0.00 7.961 7.066
U.EUROPEA I. 2.970 -10.00 3.900 2.850
URBAR 0.430 0.00 0.700 0.430

Abengoa B 1,981 0,92 1,998 1,902 18.565.069 4,730 0,900
Abertis 15,685 -1,35 15,900 15,555 34.975.843 17,315 13,447
Acciona 54,600 -1,34 55,270 54,170 14.065.516 67,780 38,165
ACS 27,325 0,83 27,555 26,750 30.038.209 33,791 22,052
Amadeus 31,060 -1,55 31,365 30,815 62.649.712 32,535 25,210
ArcelorMittal 8,814 0,40 8,848 8,450 9.680.937 13,256 8,360
Banco Popular 4,223 -0,78 4,254 4,115 57.642.228 5,923 3,940
Banco Sabadell 2,182 -0,55 2,208 2,128 57.763.308 2,713 1,748
Bankia 1,249 -1,34 1,266 1,229 34.374.881 1,627 1,053
Bankinter 6,818 -1,17 6,909 6,733 28.812.622 7,437 4,653
BBVA 7,781 -0,95 7,829 7,643359.282.974 9,823 7,445
BME 31,940 -1,65 32,290 31,900 7.561.165 35,733 25,437
Caixabank 4,293 -0,12 4,339 4,190 69.650.188 4,940 3,416
Dia 5,211 0,04 5,239 5,110 24.388.576 6,937 4,479
Enagas 25,765 -0,81 26,290 25,680 38.737.608 27,250 17,563
FCC 11,570 -0,98 11,740 11,330 19.964.995 16,056 9,094
Ferrovial 15,680 0,16 15,775 15,485 30.204.622 16,760 12,723
Gamesa 7,644 0,54 7,747 7,229 24.090.179 9,920 6,442

Gas Natural 20,730 1,39 21,050 20,450 52.305.819 24,445 17,108
Grifols 31,955 -1,07 32,215 31,130 35.519.812 42,224 27,709
IAG 5,597 -3,77 5,792 5,580 27.885.181 6,198 3,850
Iberdrola 5,506 0,25 5,546 5,434176.010.370 5,936 4,246
Inditex 22,285 -0,69 22,560 22,130123.149.030 23,780 19,082
Indra 7,791 0,49 7,836 7,593 10.366.895 14,656 7,460
Jazztel 12,540 0,00 12,545 12,500 29.626.990 12,860 7,715
Mapfre 2,781 1,42 2,788 2,710 29.017.256 3,301 2,349
Mediaset 10,065 -1,76 10,255 10,025 15.102.901 10,380 7,281
OHL 18,305 0,55 18,490 17,890 18.324.878 34,215 17,335
REC 70,800 0,34 70,850 69,860 37.006.842 74,480 43,649
Repsol 15,680 0,26 15,810 15,290237.871.928 19,675 14,965
Sacyr 3,018 -0,30 3,038 2,932 16.428.294 5,389 2,659
Santander 6,833 0,19 6,878 6,672420.692.836 7,791 5,573
T Reunidas 36,250 5,03 36,510 34,030 20.172.193 45,851 33,350
Telefónica 11,965 -0,25 12,010 11,790368.270.682 13,430 10,191
Viscofan 43,710 0,64 43,920 43,185 14.023.194 48,360 35,622

IBEX 35
TÍTOL TANCAM      DIF. (%)      MÀXIM              MÍNIM              VOLUM                 MÀX. 12M       MÍN. 12M TÍTOL TANCAM      DIF. (%)      MÀXIM              MÍNIM              VOLUM                 MÀX. 12M       MÍN. 12M Els més contractats

Santander 6,820 6,833 +0,19 420.692.836

Telefónica 11,995 11,965 -0,25 368.270.682

BBVA 7,856 7,781 -0,95 359.282.974

Repsol 15,640 15,680 +0,26 237.871.928

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

T Reunidas 34,515 36,250 +5,03 20.172.193

Mapfre 2,742 2,781 +1,42 29.017.256

Gas Natural 20,445 20,730 +1,39 52.305.819

Abengoa "B" 1,963 1,981 +0,92 18.565.069

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

IAG 5,816 5,597 -3,77 27.885.181

Mediaset 10,245 10,065 -1,76 15.102.901

BME 32,475 31,940 -1,65 7.561.165

Amadeus 31,550 31,060 -1,55 62.649.712

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,241
0,793

1,201
146,047

Mibor 0,335
Euríbor 0,335

IRS 0,420
IRPH Conjunt Entitats 2,819

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Euros/unça
Or Madrid Manufact. Inv. euro/kg

960,25
34.580

962,36

34.650

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.
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Economia | Pere Fontanals | Actualitzat el 18/12/2014 a les 21:26

La plataforma per la rebaixa de l'IBI
no convenç el Ple
Tots els grups excepte el PP voten la modificació de les ordenances fiscals sense
atendre a les peticions de rebaixa de l'IBI

Jordi Carreras, de la Cambra de la Propietat, durant la seva intervenció al Ple. Foto: Pere Fontanals

Si es rebaixa l'IBI, què es retalla, o quins nous ingressos tindrem per equilibrar el pressupost?
Aquesta és la pregunta que s'han fet tots els grups municipals de l'Ajuntament davant la
demanda de la plataforma per la rebaixa de l'IBI que ha verbalitzar el responsable de la Cambra
de la Propietat, Jordi Carreras, en la seva proposta de rebaixa d'un 5% anual fins a posar-se a
nivell de 2007.

Carreras, en la seva intervenció davant el ple, ha explicat que el volum del pressupost que s'ha
d'aprovar aquest mateix dijous és similar al de 2004, "i llavors es pagaven tots els serveis", ha
conclòs. El representant de la Cambra de la Propietat ha posat sobre la taula el fet que la
ciutadania "necessita veure algun detall per part de l'Ajuntament".

Les intervencions dels representants dels grups municipals han anat tots sobre les mateixes
línies. Per una part "en una situació de crisi com l'actual, si rebaixem els ingressos, quines són les
despeses que rebaixarem?", i per l'altra part "l'IBI ha de ser redistributiu i amb un descompte
lineal no es fa justícia social".
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L'únic punt d'enfrontament en el debat d'aquest dictamen ha estat la intervenció de Xavier
Javaloyes, del PP, quan ha afirmat que es "podria veure el detall i proposar una rebaixa de
l'1,5%", i el regidor de governació i hisenda, Josep M. Sala, l'ha recriminat en l'aspecte que
proposés rebaixes en altres punts.

En tot cas, excepte el PP, tots els grups s'han mostrat contraris a la baixada de l'IBI i el dictamen
ha prosperat per majoria absoluta.
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La Poma d'Eva i Mac Mobles
guanyen el Concurs d'Aparadors
de Nadal

Guanyadaors del Concurs d'Aparadors de Nadal. Foto: Cambra

El Concurs d'Aparadors de Nadal de Manresa ja té guanyadors. Aquesta tarda s'ha fet públic el
veredicte del jurat i el recompte de les votacions del públic, de manera que els establiments
guardonats han estat els següents:

Premi del jurat

- Primer premi: La poma d'Eva
- Segon premi: Les sabatilles vermelles
- Tercer premi: Llibreria Papasseit

Premi del públic

- Primer premi: Mac Mobles Poble Nou
- Segon premi: Nins
- Tercer premi: Visual Òptica
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El concurs ha registrat un nivell de participació similar a l'edició de l'any passat, amb un total de 27
comerços, que són: Inllobsa, Personal i Intransferible, Forn de Cabrianes, Llibreria Papasseit, El
Cigne, La Mainada, Les Sabatilles Vermelles, Terres i Parets, Vins Tomasa, Farrés 39,
Perruqueria Itziar, Visual Òptica, Mengem Bages, Mac Mobles Poble Nou, Setè Cel, Nins,
L'Orquídia, Elde, We love cooking, Joieria Copèrnic, Roqueta, Tenessee, El Taller, Joan Soler,
Carnisseria Teresa Ribalta, La Poma d'Eva i Perruqueria El Serrell.

Els dos establiments guanyadors de cada categoria s'enduen un premi de 250 euros, mentre que
els altres quatre rebran 50 euros. En l'organització del concurs hi col·laboren la UBIC i
l'Ajuntament de Manresa.

Per tercer any consecutiu, s'ha volgut afavorir la participació del públic que podia escollir,
mitjançant votació electrònica, els aparadors guanyadors del premi del públic.
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L’equip de govern de CiU va
aconseguir aprovar el darrer pres-
supost del seu mandat 2011-2015
en minoria a l’Ajuntament de Man-
resa gràcies a l’abstenció dels grups
municipals del PSC i d’Esquerra
Republicana. Plataforma per Ca-
talunya hi va votar a favor. Pel que
fa a l’altre punt calent del ple, la in-
tervenció de la plataforma d’enti-
tats que reclamen la rebaixa de l’I-
BI, en el torn de posicionament
dels portaveus dels grups només
el del Partit Popular, Xavier Java-
loyes, es va mostrar a favor que l’A-
juntament tingués un gest per mi-
norar la recaptació d’aquest im-
post.

El volum del pressupost serà de 
73,9 milions d’euros, als quals cal-
drà afegir el mes de gener 913.000
euros aportats pel programa com-
plementari de foment de l’ocupa-
ció local que va aprovar ahir la jun-
ta de govern de la Diputació de
Barcelona per contribuir a la ge-
neració d’ocupació a la demarca-
ció.

El debat del pressupost va tenir
la participació prèvia, fent ús del re-
glament de participació ciutadana,
d’un representant de la plataforma
de mig centenar d’entitats que re-
clamen una rebaixa de la recap-
tació de l’IBI. Jordi Carreras, se-
cretari-gerent de la Cambra de la
Propietat Urbana de Manresa i el
Bages, va dir que «és hora d’aflui-
xar» en l’esforç econòmic que es
demana als contribuents a través
d’aquest impost.

Carreras va defensar que els
ciutadans haurien d’estar pagant
menys IBI que el 2007, tenint en
compte que els ingressos de les fa-
mílies són ara més baixos que fa 7
anys, i que l’augment de la pressió
impositiva és fruit d’una revisió ca-
dastral feta «inoportunament i
fora de temps».

Durant el debat, totes les for-
macions excepte el PP van recri-
minar al front d’entitats per a la re-
baixa de l’IBI que en cap cas con-
cretés d’on es podia retallar el
pressupost per fer-lo quadrar, ja
que el 5 % de rebaixa que demanen

per a l’any vinent suposa una
quantitat d’1,2 milions d’euros.

Per la seva banda la plataforma
va rebutjar que se li carregui la res-
ponsabilitat de decidir què s’ha de
retallar del pressupost per poder
així rebaixar la recaptació de l’IBI
perquè són els grups polítics els

que han estat triats pels ciuta-
dans els qui han d’elaborar el pres-
supost.

Josep Lluís Irujo, president del
Grup Municipal del PSC, va de-
fensar un conjunt d’esmenes pun-
tuals que sumaven 59.000 euros
per ajudar entitats com Mosaic,
l’Associació Contra el Càncer, Fa-
miliars de Malalts d’Alzheimer, i
per a l’endreça i millora de la Bal-
conada. 

Les esmenes presentades van
ser aprovades amb el suport de
CiU, el PP i PxC, a més a més del
PSC. Esquerra Republicana i la
CUP hi van votar en contra.

FRANCESC GALINDO | MANRESA

CiU aprova el pressupost i només el
PP dóna suport a la plataforma de l’IBI
El govern escolta els arguments del front per a la rebaixa de l’impost però no accedeix a reduir-lo

Breus

L’Associació de Veïns del Poble
Nou ha comunicat el robatori d’u-
nes butlletes de loteria dels ge-
ganters del barri, que ja han estat
anul·lades. Són 16 butlletes com-
preses entre els números 2.485 i
2.500  de 3 euros cadascuna, dels
quals es juguen 2,5 euros i  el do-
natiu és de 50 cèntims, al número
54.336 del sorteig de Nadal que se
celebrarà dilluns que ve.

REDACCIÓ | MANRESA

Robatori de loteria dels
geganters del Poble Nou

BUTLLETES

Regió7DIVENDRES, 19 DE DESEMBRE DEL 20146
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El volum del pressupost serà
de 73,9 milions, als quals
s’afegiran 913.000 euros de la
Diputació per crear ocupació

La Plataforma de l’IBI va
defensar davant el ple que
actualment s’hauria de pagar
menys que l’any 2007 

L’Ateneu les Bases celebra demà
de 9 del matí a 2 del migdia una
jornada festiva amb el nou Club de
Rítmica Manresa, que farà una
exhibició amb altres grups de hip
hop, dansa contemporània i el de
trampolí d’Egiba. També hi haurà
manualitats a la biblioteca, reco-
llida de joguines, i el patge Eliseu
rebrà els nens i nenes, que podran
gaudir d'inflables gegants, cara-
mels i música.

REDACCIÓ | MANRESA

Jornada festiva a
l’Ateneu les Bases

EQUIPAMENTS

Les nostres botigues estaran obertes en un Guimerà sense trànsit, els dies: 20, 21, 27, 28 de desembre i 3 i 4 de gener

Aquestes Festes, vine al carrer Guimerà, serà tot teu 

L’Associació de Veïns de les Cots,
Guix i Pujada Roja celebrarà demà
a les 6 de la tarda la festa de Nadal
amb una trobada amb berenar
que vol comptar amb els col·la-
boradors de l’entitat, les bibliote-
càries, els membres de la junta i els
participants en els tallers de llen-
gua, gimnàstica, informàtica i al-
tres. També es col·laborarà en la re-
collida de joguines.
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Festa de l’AV les Cots,
Guix i Pujada Roja

ENTITATS

Jordi Carreras

FRANCESC GALINDO

Plaguicida al Puigberenguer
contra la processionària

La unitat de Parcs i Jardins de l’A-
juntament ruixarà amb plaguicida
pins situats al turó del Puigbe-
renguer i al barri de  la Balconada
aquesta nit i matinada. 

Aquest control fitoparasitari és
una mesura necessària per a la sa-
lut dels pins i permet combatre la
processionària, un insecte lepi-
dòpter que ataca totes les espècies

de pins. L’actuació començarà a les
10 de la nit d’avui, divendres, i
acabarà a les 6 del matí de demà,
dissabte.

La processionària té pèls urti-
cants que poden danyar persones
(especialment nens) quan prolifera
en espais situats a prop d’àrees de
lleure o llocs freqüentats per cam-
pistes. És un problema de salut pú-
blica. 

REDACCIÓ | MANRESA

L’Ajuntament fa una rotonda a
La Salle per evitar accidents

La secció d’Obra Pública de l’A-
juntament ha iniciat les obres d’e-
xecució d’una rotonda a la cruïlla
dels carrers de la Pau i de Santa
Joaquima, a prop de La Salle.

Aquesta nova rotonda té per
objecte millorar la mobilitat i la se-
guretat de la cruïlla, atès que en es-
tablir la regulació en sentit girato-
ri s’eliminen girs a l’esquerra i es re-

dueix la velocitat a la cruïlla. Els tre-
balls inclouen també la senyalit-
zació d’un nou pas de vianants al
carrer de la Pau i la instal·lació de
reductors de velocitat a l’avinguda
dels Dolors per millorar la segu-
retat de l’itinerari dels escolars als
centres d’ensenyament propers. 

L’actuació pretén solucionar
provisionalment un punt amb un
alt índex d’accidentalitat.

REDACCIÓ | MANRESA
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INQUIETUD A VALLDAURA
’activitat de l’empresa Pymsaforest al barri manresà
de Valldaura ha generat durant 36 anys queixes dels
veïns pel soroll i la pudor que generen els seus trac-
taments químics de la fusta. Amb el pas del temps,

però, les molèsties han passat a ser una justificada inquietud sa-
nitària. La creosota que utilitza l’empresa ha estat considerada
cancerígena i ha estat prohibida per una directiva de la Unió
Europea per a usos que comportin contacte amb la pell. Que el
contacte sigui cancerigen fa pensar que la inhalació prolongada
durant anys dels pestilents efluvis d’aquesta combinació de qui-
trà, zotal i naftalina no pot ser gens saludable. Per empitjorar-
ho, l’empresa no en vol donar explicacions. L’Ajuntament està
obligat a prendre-s’ho molt seriosament, a exigir i donar infor-
mació solvent i a prendre decisions sense esperar més.

L

LA TALAIA

L’ADREÇADOR  PER GALDRIC SALA 

CONSELL ASSESSOR: Gonçal Mazcuñán i Boix, Valentí Martínez i Espinosa,
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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.
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SALVADOR VINYES
Creador del mural de Patum. Ell i els
seus col·laboradors han fet realitat un
projecte per promocionar el web de la
festa a la plaça. Una bona aportació.

ESTRELLA

CONSELL INTERUNIVERSITARI
L’òrgan de coordinació del sistema universitari i de consulta de la
Generalitat en la matèria va optar per no tractar en la seva
darrera reunió la possibilitat d’obrir una facultat de Medicina
privada per a la UVic-UCC a la qual Manresa i Vic aspiren.

ESTRELLAT

DAVID GARCIA
Guanyador del programa «Top Chef». El
jove restaurador de Palà de Torroella ha
demostrat una gran empatia televisiva i,
sobretot, molta tècnica i passió als fogons.

ESTRELLA

s cosa sabuda que l’eslògan
«Estimo Nova York» (I [cor]
NY) afirmava el contrari de la
realitat amb el propòsit de

modificar-la. En aquella època la gran
poma tenia mala imatge entre els seus ha-
bitants, i per això van aplicar la tècnica de
les afirmacions: si afirmes un desig mol-
tes vegades seguides (en veu alta o per es-
crit), s’acaba fent realitat. 

El problema d’aquesta tècnica és que,
segons com, acaba fent riure. Als anys vui-
tanta, l’Ajuntament Maragall va posar en
circulació l’eslògan «Barcelona més que
mai», i els barcelonins, amb murrieria

mediterrània, no van trigar ni tres segons
a reconvertir-lo: «Barcelona, més bruta
que mai», «més obres que mai», «més so-
roll que mai», «més desigual que mai»,
«més insegura que mai», etcètera.

Ara, la Renfe ens felicita per les festes
(suposo) amb l’eslògan «la vida és plena
d’estacions a les quals no pots arribar
tard», davant del qual l’usuari ja no sap si
riure o indignar-se. Especialment l’usuari
habitual. Aquest usuari sap que la proba-
bilitat més alta d’arribar tard a una estació
s’assoleix justament quan s’utilitzen els
trens de la Renfe. A la resta de ciutadans,
no hi ha matí que la ràdio no ens informi

de retards superiors als quinze minuts en
una o diverses línies de Rodalies i de Re-
gionals a Catalunya. Dels retards menors
ja ni en parla. De vegades l’incompliment
dels horaris comença a la mateixa estació
d’origen, i fa realitat els versos de la cançó
humorística sobre el desaparegut carrilet
de la Garrotxa: «el tren d’Olot surt quan
vol i arriba quan pot».

Tornant als eslògans de cors i ciutats, el
recuperat Cor de Catalunya ha establert
un enllaç directe amb el de Nova York. En
els cartells de l’Ajuntament apareix un se-
gon eslògan, rematant el missatge: «Esti-
mem Manresa!». No queda clar si és una
afirmació, un prec, una recomanació, una
ordre o una súplica desesperada, però
sembla respondre a les mateixes raons del
«I [cor] NY»: la convicció que Manresa no
s’estima a si mateixa, i que això es pot can-
viar a cops d’eslògan.

Tanqui els ulls i repeteixi cinquanta ve-
gades en veu alta: «Estimo Manresa!».
Faci-ho cada tarda a la mateixa hora al
centre de la ciutat (sigui on sigui) i al cap
d’un mes haurà aconseguit una d’aques-
tes tres coses: que s’hi hagi afegit un cen-
tenar de persones; que el prenguin per
boig; o totes dues alhora. I no pateixi pels
seus sentiments: la seva preocupació in-
dica que vostè ja estima Manresa. Una al-
tra cosa és que li agradi.

É

Renfe saluda per les festes dient que
«la vida és plena d’estacions a les quals
no pots arribar tard», i davant d’això
l’usuari ja no sap si riure o indignar-se

ESTIMEM MANRESA, VAAA...
No queda clar si és una afirmació, un prec, una ordre o una súplica desesperada, però l’«Estimem Manresa»
sembla respondre a les mateixes raons del mític «I (cor) NY»: la convicció que la ciutat no s’estima a si mateixa

ESTRELLES I ESTRELLATS
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ECONOMIA

 Fira de Barcelona tancarà
2014 amb els millors resultats
de la seva història, després de
facturar 151,4 milions d'euros,
un rècord sustentat en l'aposta
que va fer la institució per
buscar negoci a l'estranger

151
EL SECTORLA XIFRALA TENDÈNCIA

Marcadors
ELS MILIONS DE

FACTURACIÓ DE FIRA
DE BARCELONA

 Els espanyols han gastat una
mitjana de 1.330 euros en
compres per Internet els últims
dotze mesos, segons el primer
informe sobre comerç electrònic
de Cetelem. El més comprat són
els viatges (57%) 

1.330
ELS EUROS GASTATS

EN COMPRES PER
INTERNET

 La morositat del crèdit
concedit per les diferents
entitats del sector financer
espanyol sembla haver tocat
sostre, ja que a l'octubre va
baixar per segon mes
consecutiu, al 12,92%

Banca
BAIXA LA

MOROSITAT DEL
CRÈDIT

LA CAMBRA LLIURA ELS
PREMIS DEL CONCURS
D’APARADORS La Poma d’Eva
(premi del jurat) i Mac Mobles Poble
Nou (premi popular) són els
guanyadors del concurs d’aparadors
de Manresa. La resta de premis del
jurat ha estat per a Les sabatilles
vermelles i Llibreria Papasseit, i Nins
i Visual Òptica (premi del públic).



Premis per a
La Poma d’Eva
i Mac Mobles

Mac Mobles Poble Nou s’ha endut el premi que vota el públic

SALVADOR REDÓ

La Poma d’Eva ha guanyat el premi del jurat

SALVADOR REDÓ

EL FUTUR D’UN PROJECTE ESTRATÈGIC El 2005 se signava el conveni que havia de regular els usos del Parc Central. Preveia que les
empreses que s’hi volguessin implantar haurien de dedicar la majoria de l’espai de treball a la R+D. Eren temps molt optimistes: una dècada
després, al parc no s’hi ha implantat ningú. Avui, es busca acomodar els condicionants del parc a la nova (i més trista) realitat econòmica

4

L’Ajuntament de Manresa està
treballant en la redefinició dels re-
quisits tecnològics del Parc Central
de Manresa, a petició de la Junta de
Compensació del parc (la propie-
tat dels terrenys), que integren
l’Incasòl, el PTB, Aigües de Man-
resa i el mateix Ajuntament; i el
Consorci del parc, del qual formen
part Projectes Territorials del Ba-
ges, la Cambra de Comerç i tam-
bé l’Ajuntament.

L’objectiu de la revisió és ade-
quar a l’entorn empresarial d’avui
les elevades exigències en recerca
i desenvolupament que feia el
conveni inicial a les empreses po-
tencialment interessades en el
parc. Aquell conveni es va signar
el juny del 2005, en plena expan-
sió econòmica i quan al territori
existien unes expectatives molt
altes sobre la capacitat d’atracció
del naixent parc tecnològic man-
resà. El 2014, amb el parc encara
per urbanitzar i sense cap client
que hagi demostrat un interès real
pels terrenys (els que ho van fer, el
2008, se’n van desdir), el paisatge
és molt diferent.

El conveni signat el 2005 preveia
que les empreses que volguessin
implantar-se al parc havien de te-
nir molta activitat en R+D. És a dir,
havien de dedicar més de la mei-
tat de la superfície de les seves ins-
tal·lacions a aquesta finalitat. «Ara
no cometrem el mateix error»,

diu la regidora de Promoció Eco-
nòmica, Sílvia Gratacós. Aquest
model, confessa la regidora, «ha
tingut poc èxit». Vist aquest resul-
tat, es replanteja el projecte.

Així, no es posaran quotes de-
dicades a la R+D, però Gratacós as-
segura que es mantindrà l’exigèn-
cia que les empreses interessades
en el parc «demostrin que en els
seus processos tenen R+D i que
desenvolupen producte propi».
A tall d’exemple, diu Gratacós, «al
parc no s’hi podria ubicar un taller
mecànic». Una comissió valorarà
l’activitat R+D del client poten-
cial del parc. «No podem perdre de
vista que, malgrat tot, continuarà
sent un parc tecnològic», insis-
teix Gratacós.

La revisió dels usos comporta-
rà també altres modificacions, ja
que caldrà adequar la superfície a
la renúncia a construir el que ori-
ginalment s’anomenaven edificis
aparadors, a la part posterior del
parc, que havien de contenir els
serveis complementaris a l’activi-
tat empresarial (com per exemple
la restauració). Ara aquests es-
pais, que suposaven poc més del
20% del parc, s’hauran de reubicar.
Aquesta revisió dels usos com-
portarà una modificació del pla
parcial urbanístic. Un dibuix nou
del parc, en definitiva.

Per a Sílvia Gratacós, la situació
es pot resumir afirmant que «tin-
drem un altre punt de partida del

parc, amb usos no tan restrictius».
Una decisió que s’hauria pogut
prendre molt abans? «Difícil de dir-
ho», assegura la regidora, «perquè
la crisi ha fet mal tant als polígons
tecnològics com als que no ho
són. La prova és que en tots
aquests anys no hi ha hagut a
Manresa grans implantacions em-
presarials». «Tampoc no serà el pri-
mer parc tecnològic que es rede-
fineixi», conclou Gratacós.

El cert és que el preu del metre
quadrat en un parc considerat
tecnològic és més elevat que en un
polígon convencional. «I les em-
preses s’ho rumien molt, ara», diu

la regidora, que afegeix que «quan
es va dissenyar el parc semblava
que la corona metropolitana estava
saturada i que nosaltres érem l’o-
ferta següent; avui aquesta satu-
ració no existeix enlloc». 

L’espai destinat a equipaments
empresarials del Parc Central és,
nou anys després de la seva defi-
nició, un gran solar. Havia d’in-
cloure diversos edificis tecnològics,
formats per una planta baixa de 7
metres d’alçada i 2 plantes pis de
3 metres cadascuna, adaptables a
les necessitats de cada implanta-
ció. El 2008 encara es confiava
poder trobar-hi clients. L’anunci,

aquell mateix any, de les empreses
bagenques Macsa, Tecnical i Ray-
mond A. Tecniacero d’implantar-
se al parc, i de Tous (que té la seva
seu a tocar del parc) d’ampliar-hi
instal·lacions donava moltes pers-
pectives d’èxit al projecte. Amb l’a-
greujament de la crisi, les quatre
empreses van desdir-se d’aquell
propòsit inicial. Amb tot, segons
Gratacós, tant Macsa com Tous
haurien manifestat indirectament
que mantenen l’interès pel parc.

Així, només l’anomenat espai
motor ha cobert etapes i està avui
a gairebé ple rendiment. Es tracta
de les parcel·les ocupades pel nou
CTM i l’edifici Impuls, en funcio-
nament des de l’any passat. Amb
tot, tampoc tot l’espai motor està
acabat: falta un segon bloc de l’e-
difici Impuls, una operació que
està pendent de trobar el finança-
ment municipal per dur-la a terme.
L’Ajuntament ha d’aportar-hi
250.000 euros (del milió que cos-
ta la seva edificació; la resta va a
càrrec del fons FEDER i de la Di-
putació de Barcelona). Hi ha de ter-
mini fins al 31 de desembre del
2015 per iniciar aquestes obres
per garantir l’aportació europea,
però l’Ajuntament no hi destina
cap partida als seus pressupostos.
L’equip de govern confia trobar in-
gressos extraordinaris (amb ven-
da patrimonial) per fer front a
aquesta operació, segons explica
Sílvia Gratacós.

CARLES BLAYA | MANRESA

L’Ajuntament de Manresa rebaixa els requisits
tecnològics del Parc Central per trobar clients

La falta de demanda d’empreses obliga a retirar la quota de R+D que s’exigia a les societats per implantar-se al polígon

Simulació d’un dels edificis que hauria d’incloure el Parc Central

PTB
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