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“Com a país 

tenim dret al 

nostre model i a 

equivocar-nos”

SOCIETAT

ARXIU

Josep Maria Recasens, director general de Comerç de la Generalitat, va parlar de la nova llei davant de comerciants del Bages

Redacció
Manresa

CRíTIQUES. Recasens critica durament, en un esmorzar de treball celebrat a la Cambra de Comerç de Manresa, la llei de garantia de la 
unitat de mercat, que qualifi ca de “la LOAPA econòmica feta 30 anys després”

El Director General de Comerç defensa el model  
català en un acte a la Cambra de Manresa

Acte de la Cambra de Comerç per presentar el model de comerç català

El director general de Co-
merç de la Generalitat, Jo-
sep Maria Recasens, va fer 
el passat 28 de març una 

ferma defensa del model català 
de comerç i de la potestat 
de Catalunya per de-
fi nir i regular la se-
va estructura co-
mercial davant 
de les amena-
ces del govern 
de l’estat. Re-
casens, que va 
participar en un 
esmorzar empre-
sarial organitzat per la 
Cambra de Comerç de Manre-
sa, va qualifi car la llei de garantia 
d’unitat comercial com “la LOAPA 
econòmica feta 30 anys després”. 
D’aquesta llei, va dir que envaeix 

competències en àmbits molt di-
versos i permet l’aparició de para-
disos administratius dins de l’estat, 
ja que operadors amb implantació 
a diferents territoris poden esco-
llir la legislació que els és més fa-
vorable.
 Recasens va afi rmar que el govern 

de la Generalitat no té la inten-
ció de revisar cap normati-

va per més que Madrid 
ho demani, ja que les 

lleis catalanes ac-
tuals tenen com a 
marc de referència 
l’Estatut d’Autono-

mia, una llei orgàni-
ca de l’estat espanyol. 

A més, va assegurar que 
la regulació catalana en 

matèria de comerç s’ajusta plena-
ment a la normativa europea. Mal-
grat tot, va deixar la porta oberta a 
introduir millores consensuades 
a la llei catalana després de les in-

tervencions d’alguns alcaldes de 
municipis petits que van expres-
sar el seu malestar pels problemes 
que tenen perquè grans superfíci-
es puguin instal·lar-se al seu terme 
municipal.   
El director general de Comerç va 
vincular el confl icte legal entre go-
vern català i estatal amb el procés 
sobiranista que viu Catalunya. 
Va expressar la voluntat del govern 
de la Generalitat de treballar en una 
nova llei de comerç que esdevin-
gui una estructura d’estat i va vo-
ler convèncer els comerciants de la 
transcendència del procés ja que “si 
ens ajustem a l’estat autonòmic tal 
i com ha estat aquests darrers 30 
anys anem cap a una clara situa-
ció d’involució”. 
I va assenyalar que “com a país te-
nim tot el dret de definir el nos-
tre propi model de comerç i, fi ns 
i tot, tenim el dret de poder-nos 
equivocar”.n
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L’aeròdrom Pujol Muntalà (Sant
Fruitós de Bages) inicia una nova eta-
pa rebatejat com a camp Barcelona-
Bages i amb la idea principal de ser
la base per als salts amb paracaigu-
des de l’empresa SkyDiveBcn. L’ac-
tivitat hauria de començar aquest
proper mes de juliol, però la verita-
ble transformació d’aquest espai si-
tuat al rovell de l’ou del Pla de Bages
s’hauria de produir els propers dos
o tres anys. L’aeròdrom, durant
aquest període, hauria de guanyar
múscul per ser un centre d’activitat
aèria molt plural, en el qual pogues-
sin convergir l’aviació esportiva, els
vols turístics en helicòpter, les em-
preses de drons (petits avions no tri-
pulats), els tallers i , per exemple, una
escola de formació de paracaigu-
distes. L’estructura   del que ha de ser
el complex ja està dibuixada en el
projecte que ha desenvolupat l’estudi

d’arquitectura Ubbu, al capdavant
del qual hi ha Marc Paré i Marcos
Castejón.

En aquests moments, l’empresa
SkyDiveBcn està desenvolupant el
seu projecte propi com a centre de
paraicagudisme, alhora que està
buscant els companys de viatge per
desenvolupar les parts del projecte
que no tenen a veure amb els salts. 

Per al paracaigudisme calen unes
instal·lacions mínimes, que són les
que es preveu que es podran fer de
cara  al proper estiu. Es tractaria d’u-
nes instal·lacions amb caràcter pro-
visional i que tindrien una ocupació
mínima respecte al projecte final.  

Això sí, com destaquen Hernan
Altamore i Jordi Busquets, gerent i di-
rector d’operacions de SkyDiveBcn,
el que busca l’empresa és poder fer
una oferta atractiva per al públic fa-
miliar i per al turista que, fonamen-
talment, fa estada a Barcelona o el

seu entorn més immediat. I per sa-
tisfer aquest públic, el projecte ha
previst aquesta part més  lúdica.
Hernan Altamore explica que, en
aquests moments, el negoci del pa-
racaigudisme no està en el saltador
professional, sinó en el turista o cu-
riós que vol viure una experiència
única i diferent, en els anomenats
tàndems (un salt de dues persones
en el qual el saltador novell va arra-
pat a un monitor, que és qui condu-
eix l’operació de salt, obertura de la
tela i l’aterratge). La persona que sal-
ta, entre els preparatius, l’enlairament
amb l’avioneta i l’experiència que
viurà, ja justifica el matí, però els que
l’acompanyen necessiten alguna ac-
tivitat més. 

És per això que s’ha previst una
àmplia àrea d’aterratge paral·lela a la
pista de les avionetes, un camp verd,
de gespa, que ha de ser visible des
d’una zona de restauració/bar que

també està prevista. En el projecte
definitiu s’hi preveu restaurant i pis-
cina per poder passar un matí o
una tarda veient les activitats de
l’aeròdrom. Un espai pensat, fins i tot,
com una possibilitat de sortida fa-
miliar sense haver de fer un salt.

La inversió per posar en marxa
aquestes instal·lacions provisionals
i de mínims rondarà, segons les
previsions actuals, els 350.000 euros.
La inversió per fer la resta del pro-
jecte pot estar sobre els 4 milions
d’euros. 

SkyDiveBcn opera, actualment,
des de l’aeròdrom de la Cerdanya,
però aquelles instal·lacions no li do-
nen la centralitat del de Sant Fruitós
de Bages. En canvi, el projecte del Ba-
ges «gairebé és massa gran per als del
paracaigudisme», segons expliquen
els responsables de l’activitat. 

Marc Parés, un dels arquitectes
responsables del projecte, indica

que l’empresa ja està treballant per
trobar clients en el camp de l’aviació
general que poguessin estar inte-
ressats a omplir parcialment la pis-
ta. S’està treballant amb empreses ca-
talanes com Air Cat Fly o el mateix
aeroport de Sabadell, amb l’aeroclub
de Sabadell i, fins i tot, amb empre-
ses europees. Qui s’hi implanti hau-
rà de pagar un cànon per a l’ús  de les
instal·lacions. 

En la mateixa línia també s’han es-
tablert contactes amb un fabricant de
paracaigudes, per si vol traslladar la
producció al costat del camp, amb
una empresa de drones, amb una
empresa que ha desenvolupat un
centre de simulació de paracaigu-
disme i amb un centre de formació
de drones. També hi ha interès a fer
un taller per a la revisió dels aparells
de vol, els  que es coneix com a taller
per a CAMO, i les aules de l’escola de
paraigudisme.
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Estat actual de la pista de l’aeròdrom Barcelona Bages

MIREIA ARSO ENRIC BADIA

La ubicació de l’aeròdrom del Ba-
ges a 40 minuts de Barcelona és un
atractiu que no es descobreix ara. En
el seu moment, la Generalitat va
estar mirant ubicacions per situar
l’aeroport corporatiu de la Catalunya
Central.  Entre el 2006 i el 2007
aquest va ser un tema que va estar al
damunt de la taula de molts alcaldes
i d’alguns empresaris de la comarca

del Bages. L’empresari Manel Rosell,
que va ser president de la Cambra de
Comerç de Manresa, i Òscar Pujol
(representant de la família Pujol-
Muntalà, que en aquells moments
eren propietaris únics de les ins-
tal·lacions) van estar parlant serio-
sament de desenvolupar un model
d’aeroport per al Bages a partir de les
instal·lacions existents. 

La voluntat de tenir un aeroport al

Bages, el que la Generalitat va aca-
bar definint com a aeroport corpo-
ratiu, també va néixer a la comarca.
El successor de Rosell a la presi-
dència de la Cambra, Pere Casals,
també coneixia els projectes que es
germinaven al despatx d’arquitectura
Ubbu pensats per desenvolupar
l’activitat d’aviació al Bages. Ell ma-
teix va tenir la iniciativa de desen-
volupar una anàlisi amb les possi-

bilitats de negoci i de viabilitat de l’ae-
roport del Bages. Aquest document
i les possibilitats d’invertir es van dis-
cutir al si de la Cambra, on també era
present Òscar Pujol. Però aquells
intents d’implicar els empresaris
manresans en el projecte van fra-
cassar. 

Pujol, urgit ara pels problemes
econòmics de la seva empresa i per
la pressió que exercien els seus cre-

ditors, va veure possible fer un acord
amb Bcn Sky Dive SL (empresa mer-
cantil de SkyDiveBcn) i vendre el 50%
de la titularitat del terreny i dels
drets aeronàutics que té per poder
mantenir la pista operativa. 

El fracàs d’aquelles converses va
fer que la Generalitat, que primer ha-
via fet una aposta clara per la co-
marca  del Bages, redireccionés el seu
punt de mira cap a la comarca de l’A-
noia. Aquí, l’aeròdrom d’Òdena,
amb més limitacions tècniques que
el del Bages, va obrir les portes a po-
der rebre l’anomenat aeroport cor-
poratiu, pensat fonamentalment per
descongestionar l’aeroport del Prat
dels petits jets privats.   
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Els precedents del projecte actual cal buscar-los en
l’etapa de Manel Rosell com a president de la Cambra

Hernan Altamore i Jordi Busquets mostrant el futur projecte

EL PARACAIGUDISME, EN ALÇA Llançar-se des de l’aire ha esdevingut una activitat emocionant, que es pot fer amb un acompanyant que et faci
de pilot,  i que és accessible a molta tipologia de persones. El turisme és un dels sectors on es poden anar a buscar més clients. I la proximitat de Sant
Fruitós amb Barcelona ha de ser un dels principals atractius per a l’empresa SkyDiveBcn, que ara ja opera des de l’aeròdrom de la Cerdanya

4

L’aeròdrom del Bages es prepararà per ser
un centre per a tota mena d’activitat aèria

L’empresa de paracaigudisme SkyDiveBcn serà la gestora d’unes instal·lacions que el primer que tindran són els salts 
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