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L’ExpoBages de Manresa ha es-
tat un èxit de públic i deixa bones
sensacions quant a operacions i
contactes professionals. Però el
circuit d’expositors ha presentat lla-
cunes importants, sobretot al sec-
tor Reforma i Alfons XII, espais fi-
rals que caldrà millorar en la pro-
pera edició. Aquest és el balanç
que fa de la darrera edició de l’Ex-
po Pere Casals, president de la
Cambra de Comerç i de la comis-
sió executiva de Fira Manresa. 

Casals remarca que l’afluència
de públic ha estat molt notable,
més, aparentment, que en l’ante-
rior edició de la fira, quan ja es va
celebrar també al centre de la ciu-
tat, tot i que no hi ha manera de
comptabilitzar el nombre de visi-
tants del certamen. També són
bones les xifres de contactes co-
mercials, com ho demostra, diu
Casals, el fet que s’hagi passat de
50 a 90 butlletes per participar al
sorteig entre els que han tancat
una operació de compravenda de
cotxes aquest cap de setmana.

Amb tot, la combinació d’Ex-
poBages i Ascensió ha generat
també crítiques entre els expositors
que estaven ubicats al sud de Sant
Domènec.  «No crec que hi hagi
hagut una mala gestió dels es-
pais», diu Casals, que creu que «el
que hi ha hagut han estat factors
difícils de preveure» en l’arrel de la
poca afluència de públic en els sec-
tors Reforma i Sant Miquel. Segons

Casals, el fet que no tots els co-
merços del Born obrissin di-
umenge va provocar «disconti-
nuïtat» en el traçat firal. «S’ha de
parlar amb els comerciants», diu
Casals, «per incrementar l’èmfasi
en aquests carrers. No es pot obli-
gar a obrir a ningú, però sí que es
pot buscar, entre tots, que hi hagi
més ambient, ja sigui amb apara-
dors especials o amb l’organitza-
ció d’actes d’animació al carrer».

Per a Casals, un altre factor que
ha restat públic al sector Reforma
respecte de l’anterior edició ha
estat que, l’any passat, «hi havia un

forn que feia pa allà mateix i això
generava que tot el dia hi hagués
una olor molt agradable a tota la
zona, que potser va dur-hi més
gent». «A això potser no s’hi va do-
nar importància en fer balanç de
l’anterior edició», continua Ca-
sals, «i en tenia». Per al president
de la comissió executiva de Fira

Manresa, també cal sumar-hi ar-
guments com que el pàrquing dis-
suasiu del Congost no ha estat
gaire utilitzat. «La gent no hi ha
anat a aparcar, tot i que hi havia un
trenet públic que et deixava al
centre», diu Casals, per a qui, a
més, «el pàrquing de la Reforma no
sembla atractiu i durant la fira ha
estat buit». 

Pere Casals no creu que la nul·la
senyalització d’aquests espais hagi
tingut res a veure amb la poca
afluència de públic. «La majoria de
gent que ve a l’Expo és de la co-
marca i ja ho coneixen. No els
has de dir on han d’anar. A més,
durant la fira, la gent no s’està a lle-
gir rètols, i la megafonia pot ser
molt molesta». «Potser el que s’ha
de fer, en aquest sentit», apunta,
«és millorar la publicitat prèvia, o
jugar amb les noves tecnologies».

Casals tampoc no atribueix la
responsabilitat d’aquestes llacunes
de l’Expo als seus organitzadors di-
rectes, perquè, diu, «no ho hem fet
diferent de l’any passat, però pel
que sigui enguany la gent no hi ha
arribat». «No estava mal pensat,
però no ha funcionat. I s’ha de mi-
llorar», conclou.

Segons Casals, l’ExpoBages no
ha de renunciar a Alfons XII, la Re-
forma i Sant Miquel. Al contrari:
creu que «la fira ha de créixer per
poder arribar a enllaçar amb la
Seu». També s’imposa com a rep-
te aconseguir més complicitat «del
sector turístic i de l’hostaleria».

CARLES BLAYA | MANRESA

Fira Manresa celebra l’èxit de l’Expo
però assumeix que cal millorar espais

L’ens assegura que es buscaran noves fórmules per atraure públic més enllà de Sant Domènec

El sector de la Reforma va tenir molt pocs visitants durant l’ExpoBages

MIREIA ARSO

EL BALANÇ DE L’EXPOBAGES Pere Casals, president de la comissió executiva de Fira Manresa, considera que
la nova edició de l’ExpoBages al centre ha estat un èxit, tant de públic com de contactes comercials, però reconeix
que cal millorar com afavorir l’afluència de públic en zones poc visitades, com la Reforma o Sant Miquel
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«La fira ha de créixer per
poder arribar a enllaçar amb
la Seu», diu el president de la
comissió executiva

La Generalitat preveu recaptar
aquest any 458 milions d'euros
amb l'impost de patrimoni, se-
gons va avançar ahir la directora de
l'Agència Tributària de Catalunya
(ATC), Maria Teresa Ribas, du-
rant la presentació de les dades
avançades de la campanya de la
renda del 2013. Aquesta xifra de re-
captació és la mateixa que la Ge-
neralitat va calcular quan va pre-
sentar els pressupostos per al 2014
el mes de novembre passat, i su-
posa reduir 100 milions el recap-
tat l'any passat, quan la Generali-
tat va ingressar 558,5 milions d'eu-
ros provinents d'aquest impost.
El nombre de contribuents que pa-
guen aquest impost, això no obs-
tant, creixerà aquest any de 4.000
persones, i s’arribarà a un total de
70.000 pagadors, augment que Ri-
bas vincula a l'aflorament de con-
tribuents causat per l'amnistia fis-
cal implantada el 2012 pel minis-
teri d'Hisenda.

EFE | BARCELONA

La Generalitat
preveu recaptar
458 milions amb
l’impost de
patrimoni 

El sector de la bellesa de Cata-
lunya aplicarà estratègies conjun-
tes per millorar la competitivitat
empresarial a través del clúster
Beauty Cluster Barcelona, que va
presentar ahir el conseller d'Em-
presa i Ocupació, Felip Puig. El sec-
tor, que té professionals de tots els
subsectors vinculats, representa el
53 % de les empreses de la indús-
tria de la bellesa d'Espanya, país
que se situa com el cinquè pro-
ductor de cosmètica i perfumeria
d'Europa. La indústria agrupa a
Catalunya unes 400 empreses que
facturen 4.500 milions d'euros i
que ocupen unes 18.000 persones.
La junta del clúster la integren les
empreses Eurofragance, Carinsa,
Ainea Perfums, MartiDerm, Ge-
nocosmetics, Bella Aurora,
Fit4Ever, Camacho Cosmètics,
Laurendor, Teknics, Quadpack
Group, CosmeticInMind i Blue-
Mandarine.

EFE | BARCELONA

El sector de la
bellesa de
Catalunya crea
un clúster  

L'economia catalana va créixer
el 0,4 % en el primer trimestre de
l'any amb relació al trimestre an-
terior, segons l'avanç de les dades
d'aquests primers mesos elaborat
pel departament d'Economia i
per l'Idescat. En un comunicat, el
departament d'Economia preci-
sava ahir que, en termes inter-
anuals, l'increment va ser del 0,8 %

del PIB. L'estimació ofereix da-
des del conjunt del PIB català i del
valor afegit brut dels sectors agra-
ri, industrial, de construcció i de
serveis. Per sectors, destaca el
comportament de l'agricultura,
amb un creixement interanual del
5,8 %, encara que «la contribució
més positiva a la dinàmica del
PIB del primer trimestre» corres-
pon al sector serveis, que va re-

gistrar un augment interanual de
l'1,4 %, subratlla la nota. El depar-
tament recorda que ja en el quart
trimestre de l'any passat el sector
serveis va començar a obtenir in-
crements interanuals positius grà-
cies a la millora dels resultats de la
demanda interna. «Els indicadors
conjunturals del primer trimestre
de 2014 suggereixen que la de-
manda interna manté aquesta tra-

jectòria, sobretot en el que fa re-
ferència al consum privat i a la in-
versió en béns d'equip», argu-
menta. D'altra banda, la demanda
turística va seguir fent de motor del
sector, gràcies al turisme estran-
ger, i en aquesta línia el Govern
destaca que la recuperació de l'o-
cupació als serveis és «un dels
principals indicadors de l'evolució
positiva de l'economia».

EFE | BARCELONA

L'economia catalana creix el 0,4 % el primer
trimestre de l'any amb relació al 2013

ECONOMIA

 L'Agència Tributària
espanyola ja ha tornat 241,2
milions d'euros als contribuents
catalans, el 7,49% més que
l'import liquidat en la campanya
de la renda de l'any passat per
les mateixes dates.
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Marcadors
ELS MILIONS

RETORNATS PER
HISENDA A CATALANS

 El Govern català espera
rebre fins a l'any 2020 uns
2.000 milions d'euros en fons
europeus. Segons la
Generalitat, el gruix d'aquests
fons s'usarà en benefici de les
ciutats.

2.000
EL QUE ESPERA

REBRE CATALUNYA
DE FONS EUROPEUS

 OHL no preveu una fusió
amb Abertis, encara que, en les
rotacions d'autopistes que porti
a terme la companyia, Abertis
serà un «possible comprador
preferent», segons el president
del grup, Juan Miguel Villar Mir.

OHL
LA CNMC LI IMPOSA

UNA MULTA
DE 3,1 MILIONS
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Fira Manresa celebra l´èxit de l´ExpoBages però
assumeix que cal millorar espais
L'ens assegura que es buscaran noves fórmules per atraure públic més enllà de Sant Domènec
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CARLES BLAYA | MANRESA L'ExpoBages de
Manresa ha estat un èxit de públic i deixa bones
sensacions quant a operacions i contactes
professionals. Però el circuit d'expositors ha
presentat llacunes importants, sobretot al sector
Reforma i Alfons XII, espais firals que caldrà
millorar en la propera edició. Aquest és el balanç
que fa de la darrera edició de l'Expo Pere Casals,
president de la Cambra de Comerç i de la
comissió executiva de Fira Manresa.

Casals remarca que l'afluència de públic ha estat
molt notable, més, aparentment, que en l'anterior
edició de la fira, quan ja es va celebrar també al
centre de la ciutat, tot i que no hi ha manera de
comptabilitzar el nombre de visitants del
certamen. També són bones les xifres de contactes comercials, com ho demostra, diu Casals, el fet que
s'hagi passat de 50 a 90 butlletes per participar al sorteig entre els que han tancat una operació de
compravenda de cotxes aquest cap de setmana.

Amb tot, la combinació d'ExpoBages i Ascensió ha generat també crítiques entre els expositors que
estaven ubicats al sud de Sant Domènec. "No crec que hi hagi hagut una mala gestió dels espais", diu
Casals, que creu que "el que hi ha hagut han estat factors difícils de preveure" en l'arrel de la poca
afluència de públic en els sectors Reforma i Sant Miquel. Segons Casals, el fet que no tots els
comerços del Born obrissin diumenge va provocar "discontinuïtat" en el traçat firal. "S'ha de parlar amb
els comerciants", diu Casals, "per incrementar l'èmfasi en aquests carrers. No es pot obli-gar a obrir a
ningú, però sí que es pot buscar, entre tots, que hi hagi més ambient, ja sigui amb aparadors especials
o amb l'organització d'actes d'animació al carrer".
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Iberpotash té en projecte fer
una segona planta de sal d’alta
qualitat a Sallent, a la vora de l’ac-
tual runam, segons ha pogut saber
Regió7, després de la que ja té pro-
jectada a Súria. Aprofitar el polè-
mic runam sobre el qual hi ha
sentències que condicionen qual-
sevol creixement és l’alternativa
que sempre ha defensat l’empre-
sa minera, però que fins ara no ha-
via tingut mai un projecte indus-
trial que avalés la idea.

La planta estaria dedicada de
manera íntegra a la producció d’a-
quest valorat producte a partir del
que durant anys s’ha considerat un

residu, que fins ara pràcticament
no havia tingut oportunitats al
mercat i era un problema pel seu
impacte visual i, sobretot, me-
diambiental. José Antonio Martí-
nez Álamo, president d’ICL Ibéri-
ca, empresa mare de la minera
Iberpotash, presenta avui els nous
projectes industrials a empresaris
de la comarca.

Fer una planta de sal d’alta qua-
litat i puresa (sal vacuum, amb una
puresa del 99,97%) a Sallent que
s’alimenti de la sal que durant di-
verses dècades s’hi ha acumulat
era la solució més esperada des de
l’administració local i catalana,
pel que suposa d’oportunitat de

negoci i d’oportunitat de comen-
çar a rebaixar la gran muntanya. 

L’empresa minera de fa temps
que està treballant en l’anomenat
projecte Phoenix, que preveu fer
una nou accés a la mina de Súria
per poder treure mineral a 900 m
de profunditat i fer-ho en més
quantitat que ara. Això suposarà,
també, el tancament, segurament
el 2015, de la mina de Sallent-

Balsareny. A més, el mineral que
surti tindrà un tractament que
permetrà continuar aprofitant la
potassa i obrir un nou negoci de sal
d’alta qualitat per a la indústria quí-
mica de tot Europa. El grup confia
fermament en el projecte i les
possibilitats de comercialització
tant de Súria com de Sallent. En
ambdues plantes es preveu poder
produir 750.000 tones de sal.

Quan aquest projecte encara
no s’ha posat en marxa, l’empresa
ja es prepara per afrontar el pas se-
güent. La futura planta de sal de
Sallent aniria ubicada a la zona on
actualment l’empresa té les ins-
tal·lacions per al tractament del mi-

neral que s’extreu pel pou de Vi-
lafruns (Balsareny), a la zona de la
Botjosa (Sallent), segons ha pogut
saber aquest diari.

La direcció de la mina ha pre-
sentat darrerament, en una tro-
bada a Sant Benet de Bages, les se-
ves intencions als alcaldes del Ba-
ges. N’ha informat la Generalitat i
diputats del Bages al Parlament.
Avui, el pla de comunicació passa
per exposar-ho al sector industrial. 

La possibilitat de treballar la
sal de Sallent donaria també més
pes al projecte de fer un tercer rail
al tren de la potassa per poder uti-
litzar vagons d’ample europeu i
més activitat al port de Barcelona.

ENRIC BADIA | MANRESA

L’empresa minera preveu fer
una segona planta de sal
d’alta qualitat al Bages per
‘menjar-se’ el runam de Sallent 
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El president del grup ICL a l’estat presenta avui a empresaris dels Bages els plans de futur de l’empresa a Sallent

Iberpotash comença a planificar una
planta de sal que reduirà el Cogulló

Miquel Riera, Glòria Torner i Josep Quitet, ahir, en l’estrena de la nova seu

MIREIA ARSO

Creu Roja disposa des d’ahir
d’una seu permanent a Sant Vi-
cenç, mitjançant la qual l’entitat vol
potenciar la captació de volunta-
riat en aquesta població i apropar-
hi i estendre-hi els serveis que
ofereix, actualment sobretot en el
camp de la lluita contra la pobre-
sa i en formació i prevenció. La po-
sada en servei d’aquest «punt de
presència» suposa de fet un «re-
torn», tal com recordava ahir el
president de Creu Roja Manresa,
Miquel Riera, «ja que durant molts
anys hi vam tenir a peu de carre-
tera un punt de socors». En aquest
sentit, el president de Creu Roja
Barcelona, Josep Quitet, destaca-
va que «des de llavors ens hem ha-
gut de reinventar molt, però con-
tinuem sent molt necessaris i per
això veiem que és important tenir

punt de presència com aquest
que ens apropin als ciutadans».
Aquesta seu és al complex Tèxtil
Montserrat i estarà obert tots els di-
marts al matí.  

Miquel Riera va subratllar que
«no volem duplicar tasques que ja
s’estan fent per altres vies» i va
apuntar que, per exemple, a Sant
Vicenç el servei de banc d’ali-
ments està ben cobert i que s’ex-
plorarà amb entitats i voluntaris
quines són les necessitats que re-
quereixen més cobertura. La regi-
dora de Benestar Social, Glòria
Torner, va apuntar que els que
ara mateix es es veuen més ne-
cessaris són els de «tasques de
suport a les persones grans, pen-
sem també a impulsar una aula so-
cioeducativa per als infants i ens
plantegem crear un punt estable
per arreglar roba de segona mà». 

DAVID BRICOLLÉ | SANT VICENÇ

Creu Roja torna a tenir seu a
Sant Vicenç per fomentar-hi
el voluntariat i dur-hi serveis  
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Iberpotash vol un enllaç al Bages del
Corredor Mediterrani
La companyia també preveu transformar l'àrea de Sallent amb nous projectes en
l'àmbit econòmic, social i mediambiental

Jornada sobre el futur d'Iberpotash celebrada aquest dimecres a la Cambra. Foto: Cambra

	Iberpotash continua apostant per la comarca del Bages tal com s'ha posat de manifest en una
jornada celebrada a la Cambra i en la qual l'empresa ha donat a conèixer els seus principals
projectes de futur. La sessió ha estat en bona part centrada en la transformació de l'àrea de Sallent,
amb propostes que inclouen des del desenvolupament de noves zones industrials fins a la creació
de zones logístiques o l'explotació turística de la mina i la muntanya de sal. La companyia també
ha explicat els seus plans per explotar el Cogulló amb una nova planta de tractament de la sal que
permetria comercialitzar-la i, amb el temps, anar-la reduint. Els aspectes mediambientals, amb
una inversió que supera els 5 milions d'euros anuals, són una altra de les prioritats de l'empresa.

	 

	Les necessitats d'Iberpotash en matèria d'infraestructures i molt especialment la connexió amb el
Corredor del Mediterrani ha estat un dels temes que ha generat més interès per la repercussió
positiva que això pot tenir en tot el teixit econòmic de la comarca. En aquest sentit, els
representants de l'empresa han expressat la seva confiança en què la connexió entre el Bages i el
Corredor del Mediterrani acabarà essent una realitat.

	 

	A la jornada d'avui hi han assistit representants d'empreses i administracions del territori. Per part
d'Iberpotash, hi han participat el seu conseller delegat, José Antonio Martínez, el director de medi
ambient, Lluís Fàbrega, i el tècnic de l'Institut Cerdà Lluís Inglada, que col·labora amb l'empresa en
el desenvolupament d'aquests projectes. Durant la sessió s'ha projectat el documental "Una gran

Pàgina 1 de 2
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muntanya, una gran oportunitat", que explica els aspectes mediambientals de l'activitat
d'Iberpotash i que serà presentat al públic el proper mes de juny.
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Es convoquen més d'una desena de llocs de treball temporals per al pròxim estiu          La 25a Mostra
de Teatre als Instituts torna aquest divendres al teatre Conservatori          ICV Manresa celebra els
resultats de la consulta sobre l'enderrocament del Teatre Conservatori          Detenen un home per
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essent una realitat          
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Iberpotash confia que l’enllaç del Bages amb el Corredor
Mediterrani acabarà essent una realitat

Les necessitats d’Iberpotash en matèria d’infraestructures i molt especialment la connexió
amb el Corredor del Mediterrani ha estat un dels temes que ha generat més interès per la
repercussió positiva que això pot tenir en tot el teixit econòmic de la comarca.
De: Redacció  

La sessió celebrada avui a la Cambra. Foto: CatPress

Iberpotash continua apostant per la comarca del Bages tal com s’ha posat de manifest en
una jornada celebrada a la Cambra i  en la qual  l’empresa ha donat a conèixer els seus
principals projectes de futur. La sessió ha estat en bona part centrada en la transformació
de l’àrea de Sallent, amb propostes que inclouen des del desenvolupament de noves zones
industrials fins a la  creació de zones logístiques o l’explotació turística de la  mina i  la
muntanya de sal. La companyia també ha explicat els seus plans per explotar el Cogulló
amb una nova planta de tractament de la sal  que permetria comercialitzar-la i, amb el
temps, anar-la reduint. Els aspectes mediambientals, amb una inversió que supera els 5
milions d’euros anuals, són una altra de les prioritats de l’empresa.

Les necessitats d’Iberpotash en matèria d’infraestructures i molt especialment la connexió
amb el Corredor del Mediterrani ha estat un dels temes que ha generat més interès per la
repercussió positiva que això pot tenir en tot el teixit econòmic de la comarca. En aquest
sentit, els representants de l’empresa han expressat la seva confiança en què la connexió
entre el Bages i el Corredor del Mediterrani acabarà essent una realitat.

A la jornada d’avui hi han assistit representants d’empreses i administracions del territori.
Per part d’Iberpotash, hi han participat el seu conseller delegat, José Antonio Martínez, el
director de medi ambient, Lluís Fàbrega, i  el  tècnic de l’Institut Cerdà Lluís Inglada, que
col·labora amb l’empresa en el desenvolupament d’aquests projectes. Durant la sessió s’ha
projectat  el  documental  “Una  gran  muntanya,  una  gran  oportunitat”,  que  explica  els
aspectes mediambientals de l’activitat d’Iberpotash i que serà presentat al públic el proper
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«Podem donar a les dones
respecte, amistat... i fills, si cal»
SOLTERS PIRINENCS FAN UNA CRIDA PER TROBAR PARELLA 

A.RODRÍGUEZ

ENTREVISTA JOSÉ LUIS CORREA
PRESIDENT DEL CENTRE D’ESPORTS MANRESA

«Creiem que podem aspirar a ser a Tercera» 26

LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ
TERRITORIAL DE LA
GENERALITAT HO APROVA
PER UNANIMITAT
ELS DOS MUNICIPIS SUMEN
1.500 HABITANTS13

El projecte en què es comença a treballar preveu fabricar1,5 milions de tones
l’any com a la planta de Súria  La inversió crea sòl industrial a tocar del tren2-3

La producció de sal prevista
per Iberpotash a Sallent
elimina el runam en 25 anys

Biosca i Torà
fan un pas
decisiu per
passar de
la Segarra
al Solsonès

Els defensors del
Conservatori
demanen un pla
per al teatre i el
seu entorn 5

EL SUPORT INTERIOR SERIA
COLLAT AL TRONC10

Estudien
reparar el Pi
inserint una
barra de ferro al
braç amputat

SUSANA PAZ

El nou talent
musical de
Manresa surt
a escena
ELS 15 MILLORS
ALUMNES DEL
CONSERVATORI DE
MÚSICA MOSTREN 
LES SEVES APTITUDS
AL KURSAAL 41

Nil Boira i Gil Sisquella, dos dels
seleccionats, amb el director del
centre, Francesc Guillen

Una operació a Manresa és
en l’origen del gran cop al
frau a la Seguretat Social

Una petita investigació de la Po-
licia Nacional de Manresa que va
produir set detinguts per un pre-
sumpte frau a la Seguretat Social és
un dels precedents de la gran ba-

tuda que pel mateix assumpte ha
generat 750 detinguts a tot l’estat.
El mes passat hi va haver tres de-
tencions més a Manresa pel mateix
tipus de delicte. 4

AGENTS MANRESANS VAN DETENIR 7 PERSONES EL 2012 I
VAN PASSAR EL CAS A MADRID ACCIONS A TOT L’ESTAT HAN
PRODUÏT 750 DETENCIONS EN TOTAL, 200 A CATALUNYA

C. Verge de Joncadella, 1
Tel. i fax 93 832 16 25

08251 Santpedor

r e s t a u r a n t

Menú dies
laborables
19,40 € 
tot inclòs

 

 

    

 

Pl. Bages, 8 Manresa Tel. 93 874 45 08
stacca

APERITIU DE BENVINGUDA A TAULA!

ENTRANTS: Amanida de favetes baby amb pernil ibèric i vinagreta de menta. Coca tèbia d'albergínia amb 
camembert i textures de ceba. Amanida d'endívies amb poma, nous i formatge de cabra fresc. Amanida de 
pollastre en escabetx i les seves verduretes. Espaguetis negres a la flama amb saltat de llagostins i rap. Espàrrecs 
verds a la planxa amb salsa romesco. Espaguetis a la bolonyesa o carbonara. Brandada de bacallà amb oli de 
tòfona (acompanyat amb torradetes).

PLATS PRINCIPALS: Calamarsets a la planxa amb picada d'all i julivert. Carpaccio de vedella amb parmesà, 
encenalls de foie i salsa tàrtara. Entrecot de bou (200 grams) amb salsa de cabrales i arròs salvatge. Llom de 

tonyina a la planxa amb tempura de verdures i oli de soja. Melós de xai rostit amb puré d'api i cebetes. Suprema 
de lluç amb oli d'alls i romaní amb llit de patata confitada. Presa de porc ral amb salsa al pebre verd i nyoquis 

de patata. Pizza (tomàquet, mozzarella i un ingredient a triar)

15,90 € (IVA INCLÒS, BEGUDA A PART)

22,00 € (TOT INCLÒS, BEGUDA: VI, SANGRIA, LAMBRUSCO O GERRA DE CERVESA, 1 AMPOLLA CADA 
4 PERSONES, COPA DE CAVA MÉS CAFÈ) IDEAL PER A GRUPS! (A PARTIR DE 8 PERSONES)

DISSABTES (MIGDIA), DIUMENGES I FESTIUS MIGDIA MENÚ DE 22,00 €

MENÚ DE
PRIMAVERA
A LA CARTA!

GRAN VARIETAT
DE POSTRES

Ferran Cusidó
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UN PLA INVERSOR QUE NO S’ATURA El Bages interessa a Iberpotash i al grup del qual penja l’empresa bagenca, els israelians d’ICL. És un sector
en un moment econòmic bo, que té perspectives de creixement del negoci, tant per a l’aprofitament del que ha estat el seu principal valor fins ara, la
potassa, com d’un element que encara avui no s’aprofita prou, la sal. La inversió prevista per l’empresa se situa entre els 700 i els 800 milions d’euros

4

Al runam del Cogulló de Sallent
s’hi acumulen actualment 38 milions
de tones del sal. Iberpotash va con-
firmar ahir el compromís que avan-
çava aquest diari de fer una segona
planta de sal vacuum (d’alta qualitat
i puresa al Bages) per produir 1,5 mi-
lions de tones anuals de sal a la part
Llobregat de l’explotació. Una simple
divisió ens indica que el que s’ha acu-
mulat en els darrers 40 anys pot
desaparèixer en 25. A Sallent, en
principi, és previst que l’activitat mi-
nera es tanqui sense expectatives de
reobrir perquè l’empresa defensa
que hi ha una esgotament dels jaci-
ments. Per tant, si no hi ha noves
aportacions s’hauria de pensar que
el Bages hauria d’arribar cap al 2040
amb aquest conflicte resolt.

José Antonio Martínez Álamo,
president d’ICL Ibérica i conseller de-
legat d’Iberpotash, va explicar ahir a
una quarantena d’empresaris re-
units a la Cambra de Manresa que
després del pla Phoenix I, hi haurà
una pla Phoenix II, que ja es dibui-
xa,  i encara un tercer. I que el que en
el seu moment van dir que seria
una inversió d’un 600 milions d’eu-
ros, ara ja estava en condicions d’a-
firmar que en seran entre 700 i 800.

Martínez Álamo va defensar l’apos-
ta decidida del grup per a l’estructura
empresarial del Bages i els plans de
futur dibuixats i es va mostrar entu-
siasta a l’hora d’analitzar les pers-
pectives de creixement dels propers
anys. 

Fins ara se sabia que Iberpotash
havia fet un cop de cap per centrar
l’activitat extractiva a Súria i per des-
envolupar-hi un ambiciós projecte
que suposa construir una rampa
d’accés a la zona de galeries (amb
una profunditat de 900 metres), am-
pliar el doble la zona de producció de
la potassa i fer una planta de sal nova,
que ha de ser una revolució tant
per a l’extracció de la potassa com per
al sector de les salineres, que avui
aporten la sal al sector químic.  Amb
aquesta planta de sal, que ha de ser
una novetat en aquesta indústria,
Iberpotash posarà al mercat tota la

sal que produeix i que ara acumula
als  polèmics runams del Fusteret (a
Súria) i del Cogulló (a Sallent), que
a més a més són cars de mantenir. 

La irrupció en el mercat de la sal
d’Iberpotash ha posat en alerta el
sector. I encara més i tot, perquè Mar-
tínez Álamo els veu com els res-
ponsables de bona part de la judi-
cialització de tot el nou projecte de
Súria. 

Però si els competidors ja es van
esverar quan van saber que Iberpo-
tash volia posar 1,5 milions de tones
de sal d’altíssima qualitat i puresa
(99.97%) al mercat europeu què pas-
sarà a partir d’ara: Iberpotash ha
destapat les seves cartes i anuncia
que farà una segona planta, de la ma-
teixa capacitat que la de Súria, a Sa-
llent. 

No es tracta només de resoldre el
problema social i mediambiental
que ha generat i genera aquest ru-
nam, tot i que aquest és un argument
de pes per a l’empresa, sinó que
produir sal a Sallent introdueix ele-
ments que acaben de potenciar el
projecte. Iberpotash no veu mai sola
cadascuna de les seves activitats o ac-
tuacions. Així, Martínez Álamo de-
fensa  que produir sal a Sallent tam-
bé atorga més massa crítica a la ne-
cessitat de tenir un tren de merca-
deries al Bages amb ample de via eu-

ropeu per poder connectar amb els
altres països sense aturades. 

Més massa crítica per defensar un
projecte de tren integrat en el Cor-
redor del Mediterrani. Això és una va-
lor afegit que aporta el projecte de Sa-
llent. Per a Iberpotash, la connexió
del tren amb ample de via europea
fins al port de Barcelona és fona-
mental. 

El cap de l’empresa minera al Ba-
ges no va voler concretar ahir quines
són les perspectives de creixement  i
de comercialització que pot tenir
l’empresa, però va recordar l’interès
del grup israelià ICL a escala mun-
dial per la potassa i la sal catalanes,

els interessos comercials que té el
grup a diferents països asiàtics i va as-
segurar que en aquests moments ja
està treballant amb partners per po-
der consolidar el projecte de Súria i
Sallent dels propers anys. 

Martínez Álamo ja pot parlar ara
de projectes que s’estan duent a ter-
me de realitats que molt aviat s’han
de poder veure. A Súria s’està perfo-
rant el túnel de 4,7 quilòmetres que
serà el nou accés i s’han fet els treballs
en cota 0 (els preparatius) per poder
fer l’ampliació de la zona de tracta-
ment del mineral extret i de la futu-
ra planta de sal. La maquinària prò-
piament dita ja està construïda i
guardada en unes naus de la co-
marca esperant el moment per po-
der ser muntada. Un dia que està per
caure, perquè només depèn de la re-
solució final de l’autorització am-
biental, una documentació que ja ha
passat totes les aprovacions admi-
nistratives i que a més ha de tancar
el darrer període d’exposició públi-
ca. És per això que quan parla del que
es farà a la comarca del Bages asse-
gura que es tracta d’un projecte de
país. Que té el vistiplau de la Gene-
ralitat. El cap d’Iberpotash va mos-
trar ahir el seu disgust pels que po-
sen pals a les rodes al seu projecte,
per la interpretació que han fet di-
ferents jutges i per alguns dels pro-

cessos administratius. 

ENRIC BADIA | MANRESA 

El runam de Sallent acumula sal per ser
explotat durant un període de 25 anys 

La voluntat d’Iberpotash és que el dipòsit ja no creixi més i que s’iniciï un procés d’aprofitament del residu en pocs anys

Temps de materialització del 
projecte Phoenix en totes les seves
etapes. Primer Súria, després tancar la
mina de Sallent, i a continuació pensar
en el futur per aquesta zona. Fer la
planta de sal de Sallent i continuar crei-
xent buscant més producció de potas-
sa, perquè l’empresa es veu amb capa-
citat de doblar o triplicar les xifres

10 ANYS

LA XIFRA

Instal·lacions actuals de la fàbrica
d’Iberpotash a Sallent
SALVADOR REDÓ

El president del grup ICL a la
península augura un futur de
creixement per al sector de la
potassa i el de la sal 

Martínez Álamo defensa que
produir sal a Sallent donarà més
massa crítica al tren i el pot fer
ser més rendible
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El tren. És una de les principals ob-
sessions d’Iberpotash. Tenir un tren
amb ample de via europeu, que con-
necti la zona del Bages amb el port de
Barcelona i amb el futur Corredor del
Mediterrani. Aproven el sistema de
fer un tercer carril a la via actual per
fer compatible aquest projecte, que
és l’alternativa que planteja Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya.
L’empresa ferroviària pública va plan-
tejar a Iberpotash que li  calia mas-
sa crítica, més volum del que apor-
ta, per poder fer la línia i la inversió
rendible, que per altra banda aquest
és un objectiu que persegueix el seu
president, Enric Ticó, per a cadascun
dels negocis que pengen de FGC. 

Iberpotash li ofereix ara més vo-
lum. L’actual ja estava incrementat pel
projecte d’Iberpotash amb la sal de
Súria. Ara, produir sal a Sallent de-
fensa la inversió en la branca del Llo-
bregat. I, encara més: l’empresa vol
fer un polígon industrial on ara té les
instal·lacions de fàbrica de Sallent,
que han de suposar l’arribada d’al-
guna empresa que també en vulgui
fer ús. 

El conseller delegat d’Iberpotash,
José Antonio Martínez Álamo, de-
fensa de totes totes que al Bages hi ha
d’haver un tren amb possibilitats de
ser d’ample europeu. Ho defensa
amb tant d’entusiasme que ahir va ar-
ribar a afirmar que de la zona del Ba-
ges sortiran 10 vegades més expedi-
cions en tren que de la planta de la
Seat. 

Medi Ambient
Enmig de totes les novetats de pro-
jectes d’Iberpotash, ahir també es van
presentar als industrials del Bages les
actuacions de responsabilitat me-
diambiental. El director de Medi
Ambient d’Iberpotash, el surienc
Lluís Fàbrega, va insistir en la ne-
cessitat de millorar el col·lector de sal-
morres, que és una instal·lació que
depèn de l’ACA. I també es va mos-
trar disposat a col·laborar amb l’ad-
ministració financerament per poder
afrontar projectes de controls d’aigües
que han quedat aturats arran de la
crisi.

E. B. | MANRESA 

Iberpotash pot
posar a la via 10
vegades més de
trens que la Seat 
a Martorell

Zona de càrrega del tren a Sallent

ENRIC BADIA

El futur de la mina de Sallent té, si
no els dies, els mesos comptats. La
decisió de tancar-la és ferma i és pre-
vista per als propers mesos, potser un
any, però, en principi, l’adéu no ha
d’anar més enllà d’aquesta data.
L’empresa Iberpotash manté el com-
promís que va prendre amb els seus
treballadors de recol·locar tot el per-
sonal de Sallent en el projecte de  Sú-
ria. A la zona minera del Llobregat,
entre Sallent i Vilafruns, hi treballen
unes 500 persones, segons les dades
que va aportar ahir el conseller de-
legat d’Iberpotash, José Antonio
Martínez Álamo. 

Ara, però, les perspectives que té
l’empresa obren noves possibilitats.
Iberpotash planteja que el seu futur
a Sallent s’ha de moure sobre tres po-
tes: un projecte per produir sal va-
cuum (d’alta qualitat) de caracterís-
tiques molt similar al que hi ha pre-
vist a Súria; un projecte de polígon in-
dustrial allà on ara hi ha les instal·la-
cions de fàbrica i un projecte turís-
tic. Tres potes que marquen el futur
de l’empresa en aquesta població i
que tenen un disseny en fase de tre-
ball que desenvolupa l’Institut Cer-
dà. Ahir, Lluís Inglada, d’aquest cen-
tre, va explicar les línies bàsiques del
projecte. 

A part de la planta de sal ja expli-
cada, que inicialment sembla que

hauria d’ocupar part de les actuals
instal·lacions a la Botjosa, Inglada
també va desenvolupar part de les
idees sobre el polígon industrial que
hi podria haver. Si en un primer
moment el polígon industrial es va
plantejar pràcticament com una pla-
taforma logística, Inglada insistia
ahir que hauria de tenir una visió
oberta i poder quedar urbanitzat en
funció de les necessitats de l’empre-
sa que hi pugui estar interessada. El
moment econòmic, segons Inglada,
també ha  canviat i avui és més pos-
sible pensar que puguin venir em-
preses industrials a Catalunya.

El futur polígon d’Iberpotash té
com a principal atractiu el fet de dis-
posar d’una correcta connexió per
carretera i de tenir un tren, un ele-
ment d’un gran valor estratègic en
aquests moments. 

Aquest projecte de polígon in-
dustrial s’ha de desenvolupar d’acord
amb el territori, especialment l’A-
juntament de Sallent, que està al
cas de les intencions de l’empresa mi-
nera. I un element clau per al des-
envolupament és fer un pla director

urbanístic per poder desenvolupar la
zona. 

Aquest polígon té 50 hectàrees,
però el Bages disposa de 200 ha més
per poder desenvolupar projectes  in-
dustrials que s’hi vinculin. 

I la tercera pota és el projecte tu-
rístic, que al seu temps es basa en
dues accions: l’aprofitament turístic
que pugui tenir la mateixa muntanya
de sal seguint models d’èxit ale-
manys, i l’aprofitament que es pugui

fer de les galeries que s’han d’aban-
donar a la mina de Vilafruns. Aquí el
pou i les galeries hi juguen un paper
determinant. 

El projecte turístic encara no està
desenvolupat. De totes maneres, sí
que és clar que s’ha de centrar en
aquestes dues zones. Actualment,
aquesta mina té un accés a través
d’una rampa a Sallent i un pou en
desús a la zona del Guix, també de
Sallent.

E. B. | MANRESA 

Un futur polígon i
un projecte turístic
prendrien el relleu
a la mina de Sallent

L’empresa manté que el personal de la mina
que s’ha de tancar podrà traslladar-se a Súria,
però pensa crear noves oportunitats



Actual pou de Vilafruns, l’accés que es manté actiu per als miners

ARXIU/MIREIA ARSO

El futur polígon de 50 hectàrees
ha de poder acollir logística o
noves empreses que busquin
tenir un tren a prop

El futur de les explotacions de les
empreses mineres sempre és un
dels secrets que es guarden els seus
equips directius. Ahir, Martínez Ála-
mo va trencar lleugerament aquest
hàbit. A preguntes dels empresaris va
reconèixer que estan fent més son-
dejos a la comarca, amb l’interès de
poder tenir alternatives d’explotació
de potassa. I que, en aquests mo-
ments, les previsions apunten que  la
principal riquesa és a Súria. Però, i en
el futur? El màxim responsable de
l’empresa minera considera que pels
estudis que tenen fins ara una bona
zona pot ser fer creixements que
apropin les galeries cap a la zona de

del municipi de Callús. De moment,
però, tot està en un nivell d’estudis
geològics, de sondejos i dades que
després hauran d’elaborar el tèc-
nics. 

Es pot produir molt més
La reserva de mineral que hi ha al Ba-
ges, segons el mateix Martínez Ála-
mo, no s’esgota. I aquesta, segura-
ment que és la millor notícia per als
treballadors i per a la comarca que  té
en aquesta empresa un dels princi-
pals referents industrials. El mineral
no s’esgota i la capacitat de produc-
ció pot créixer. Encara més, l’empresa
té la voluntat de fer-ho. A hores d’a-
ra, el gran productor de potassa a Eu-

ropa és Alemanya, que en posa uns
6 milions de tones anualment al
mercat. L’aportació des del sud dels
Pirineus, la que fa Iberpotash, és
aproximadament d’1 milió. Martínez
Álamo assegurava ahir que hi ha
reserves per poder produir aquests

6 milions de mineral, però sense
arribar a aquesta producció, només
pensant que algun dia se’n pogués ar-
ribar a extreure 3 milions de tones
anuals, «la perspectiva de l’empresa
i de la comarca canviaria totalment,
va sentenciar Martínez.

E. B | MANRESA 

El futur de l’extracció de la
potassa del Bages mira cap al
terme municipal de Callús

Explotació a l’interior de la mina de Súria

ARXIU/SALVADOR REDÓ
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Regió 7 » Bages

El runam de Sallent acumula sal per ser explotat
durant un període de 25 anys
La voluntat d'Iberpotash és que el dipòsit ja no creixi més i que s'iniciï un procés d'aprofitament del residu en pocs

anys

15.05.2014 | 07:59

ENRIC BADIA | MANRESA Al runam del Cogulló de Sallent s'hi acumulen actualment 38 milions de
tones del sal. Iberpotash va confirmar ahir el compromís que avançava aquest diari de fer una segona
planta de sal vacuum (d'alta qualitat i puresa al Bages) per produir 1,5 milions de tones anuals de sal a
la part Llobregat de l'explotació. Una simple divisió ens indica que el que s'ha acumulat en els darrers
40 anys pot desaparèixer en 25. A Sallent, en principi, és previst que l'activitat minera es tanqui sense
expectatives de reobrir perquè l'empresa defensa que hi ha una esgotament dels jaciments. Per tant, si
no hi ha noves aportacions s'hauria de pensar que el Bages hauria d'arribar cap al 2040 amb aquest
conflicte resolt.

José Antonio Martínez Álamo, president d'ICL Ibérica i conseller delegat d'Iberpotash, va explicar ahir a
una quarantena d'empresaris reunits a la Cambra de Manresa que després del pla Phoenix I, hi haurà
una pla Phoenix II, que ja es dibuixa, i encara un tercer. I que el que en el seu moment van dir que seria
una inversió d'un 600 milions d'euros, ara ja estava en condicions d'afirmar que en seran entre 700 i
800. Martínez Álamo va defensar l'aposta decidida del grup per a l'estructura empresarial del Bages i
els plans de futur dibuixats i es va mostrar entusiasta a l'hora d'analitzar les perspectives de creixement
dels propers anys.

Fins ara se sabia que Iberpotash havia fet un cop de cap per centrar l'activitat extractiva a Súria i per
desenvolupar-hi un ambiciós projecte que suposa construir una rampa d'accés a la zona de galeries
(amb una profunditat de 900 metres), ampliar el doble la zona de producció de la potassa i fer una
planta de sal nova, que ha de ser una revolució tant per a l'extracció de la potassa com per al sector de
les salineres, que avui aporten la sal al sector químic. Amb aquesta planta de sal, que ha de ser una
novetat en aquesta indústria, Iberpotash posarà al mercat tota la sal que produeix i que ara acumula
als polèmics runams del Fusteret (a Súria) i del Cogulló (a Sallent), que a més a més són cars de
mantenir. 
La irrupció en el mercat de la sal d'Iberpotash ha posat en alerta el sector. I encara més i tot, perquè
Martínez Álamo els veu com els responsables de bona part de la judicialització de tot el nou projecte de
Súria.
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Les elèctriques hauran de tornar
als seus clients un total de 310 mi-
lions d'euros en compensació pel
sobrepreu respecte al mercat que
van pagar pel seu consum elèctric
al llarg del primer trimestre de
l'any.

Aquesta regularització només
afectarà els usuaris acollits a tari-
fa (ara denominada preu voluntari
per al petit consumidor, PVPC), ex-
closos aquells que es beneficien
del bo social, ja que aquests ja pa-
guen preus inferiors.

Segons càlculs d'Indústria, un
consumidor tipus amb una po-
tència contractada de 3,3 quilo-
watts (kW) i un consum anual de
3.000 quilowatts hora (kWh) rebrà
25,5 euros.

Aquesta xifra s'elevarà fins a
33,2 euros en el cas d'una família
mitjana amb dos fills, amb una po-
tència contractada de 4,4 kW i un
consum anual de 3.900 kWh .

Les elèctriques disposen com a
màxim fins al 31 d'agost per efec-
tuar la devolució, que s'ha de fer en
la primera factura que rebi l'usuari
amb el nou sistema de facturació
del PVPC .

El Butlletí Oficial de l'Estat
(BOE) publicava ahir la resolució
de la direcció general de Política
Energètica i Mines que fixa el preu
del megawatt hora (MWh) al qual
hauran de facturar els comercia-
litzadors el consum efectuat durant
els mesos de gener, febrer i març.

Així, el preu del MWh per als
usuaris sense discriminació ho-
rària serà de 23,75 euros, mentre
que el corresponent als que dis-
posen de discriminació horària
de dos períodes oscil·larà entre
23,91 i 23,06 euros. En el cas de dis-
criminació horària supervall, els
preus del MWh seran de 23,91,
23,83 i 22,62 euros .

El mercat elèctric majorista va
tancar el trimestre en un preu

mitjà de 26,27 euros el MWh, molt
per sota dels 48,48 euros el MWh
fixats pel Govern en un decret. En
aquesta norma s'establia que les
companyies tornarien diners als
petits consumidors en cas que el
cost en el mercat resultés efecti-
vament inferior al previst .

Els preus regulats, als quals es-
tan acollits uns 16 milions de con-
sumidors, es determina mitjançant
la suma del component energè-
tic –que ara depèn del mercat i
abans es fixava via subhastes–, i els
peatges –fixats pel govern per re-
munerar costos regulats com la
distribució, el   transport o les pri-
mes al règim especial.

La subhasta del mes de de-
sembre, que negociava el preu de
l'electricitat per al primer trimes-
tre del 2014, va ser anul·lada pel go-
vern espanyol després que la Co-
missió Nacional dels Mercats i la
Competència (CNMC) hi detectés
«circumstàncies atípiques».

EFE | MADRID

Les elèctriques hauran de
tornar 310 milions als usuaris

El retorn, d'uns 25 euros per llar de mitjana, es farà el mes de juliol

Enric Crous, director general de
la industrial cervesera Damm, in-
tervindrà avui en la primera sessió
que s’organitza a Manresa del fò-
rum Àgora d’Opinió, una trobada
que organitza Creacció amb el
suport de Regió7, Universitat de
Vic-Universitat Central de Cata-
lunya i Cambra de Comerç de
Manresa.

L’acte consistirà en un dinar a
l’espai gastronòmic del teatre Kur-
saal, en el transcurs del qual Crous
oferirà una conferència, titulada
«Creixement rendible i sosteni-
ble en un entorn madur», a la
qual seguirà un col·loqui amb els
assistents.

La trobada s’ha convocat a 2/4
de  2 del migdia. Donaran la ben-

vinguda als inscrits a la sessió l’al-
calde de Manresa, Valentí Junyent,
i el president de Creacció, Josep
Arimany. Es preveu que la sessió
s’acabi a les 4 de la tarda. El preu
de les inscripcions és de 30 euros.
Enric Crous, nascut a Barcelona el
1947, és llicenciat en ciències quí-
miques per la Universitat de Bar-
celona i graduat en enginyeria
tècnica i màster en economia i di-
recció d’empreses per l’IESE. La
seva carrera professional ha trans-
corregut en les àrees comercials i
als departaments d’importació i
exportació del sector metal·lúr-
gic. A començament dels anys
vuitanta va formar part de la di-
recció de Mercabarna i, més tard,
de Fira de Barcelona, de la qual ara
és membre del Consell d’Admi-
nistració i del Consell General. És
vicepresident de l’associació Cer-
veceros de España i membre del
Ple de la Cambra de Comerç de
Barcelona, entre d’altres.

Des del 1990, Crous és director
general del grup Damm.

REDACCIÓ | MANRESA

El director general de Damm
intervé avui al fòrum Àgora
en un dinar a Manresa

Enric Crous parlarà sobre
«Creixement rendible i
sostenible en un entorn
madur»
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La Borsa espanyola va perdre ahir el 2,35%, la
seva segona major caiguda anual, i va perdre els
10.400 punts, afectada per la banca mitjana, la
baixa dels mercats perifèrics i Wall Street, l'al-
ça de la prima de risc, i la dada del PIB de paï-
sos com Itàlia o França.

Així, amb la prima de risc nacional repuntant fins
als 172 punts bàsics, després de superar el rendi-
ment del bo estatal el 3%, el principal selectiu es-
panyol, l'Íbex 35, va perdre 248,90 punts, el 2,35%,
fins als 10.365 punts, de manera que durant l'any,
els guanys es redueixen al 4,52%.

El principal indicador de la borsa espanyola va
iniciar la jornada d'ahir, festiva a Madrid, sense una
tendència definida, ja que, després d'un primer

canvi positiu, modificava posteriorment el signe i
optava pels números vermells .

Una tendència que es va anar consolidant se-
gons transcorria la sessió i després de conèixer-
se que la recuperació de l'economia europea va
continuar avançant amb prudència durant el pri-
mer trimestre de l'any, malgrat el retrocés regis-
trat en sis països, entre ells Itàlia i Holanda, i l'a-
turada de l'economia francesa .

La zona de l' euro va veure créixer el seu pro-
ducte interior brut el 0,2% entre gener i març d'a-
quest any, mentre que en el conjunt de la Unió Eu-
ropea l'avanç va ser del 0,3 %, segons Eurostat. A
això s'unia la tendència molt negativa que regis-
traven els mercats perifèrics d'Europa i que enco-

manava a la borsa espanyola, a la qual no anima-
ven les afirmacions del Banc Central Europeu so-
bre que està a punt per «actuar ràpidament si cal-
gués» i relaxarà més la política monetària per
afrontar els riscos d'un període de baixa inflació
prolongat .

Tampoc ajudava a la borsa espanyola l'obertu-
ra en negatiu de Wall Street que es veia afectada
per la cotització de Wal -Mart, la cadena de super-
mercats, després de presentar els seus resultats .

A l'altra banda de l'Atlàntic també es va conèi-
xer que l'IPC dels EUA va pujar el 0,3% l'abril, el
major increment des de juny, mentre que la xifra
setmanal de sol·licituds de subsidi per desocupa-
ció va disminuir la setmana passada i es va situar
en el nivell més baix des del 2007. De la mateixa
manera, es va publicar la dada de producció in-
dustrial dels EUA, que va baixar el 0,6% a l'abril.

La segona gran caiguda enguany de l’Íbex

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

A.SAB.S/A 3.110 0.00 3.110 3.102
A.SAB.S/B 54.950 0.00 60.000 49.470
AYCO 3.810 0.00 7.150 3.810
B. BILBAINAS 6.800 0.00 7.260 6.500
CARTERA REA 2.000 0.00 2.100 1.190
CEVASA 133.150 0.00 153.700 121.500
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 29.100 -4.59 32.186 20.792
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 4.480 + 0.22 5.081 4.197
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 0.940 0.00 2.000 0.940
IN.M.BARCINO 1.350 0.00 1.580 1.350
INMOLEVANTE 10.700 0.00 10.700 8.010
INVERFIATC 0.360 0.00 0.500 0.200
LIBERTAS 7 2.000 0.00 2.850 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 6.340
MOLINS 7.400 -3.90 8.134 6.813
U.EUROPEA I. 3.490 0.00 6.700 3.250
URBAR 0.540 0.00 1.020 0.540
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Abertis 15,750 -2,66 16,165 15,650 34.850.352 16,580 11,163
Acciona 57,700 -4,07 60,980 55,500 20.540.227 63,890 33,800
ACS 30,640 -2,73 31,615 30,420 39.997.327 31,900 18,260
Amadeus 31,550 -1,33 32,135 31,325 36.445.542 32,290 22,398
ArcelorMittal 11,730 -1,96 12,000 11,685 15.984.708 13,256 8,263
Banco Popular 4,772 -5,09 5,084 4,760116.311.213 5,948 2,302
Banco Sabadell 2,315 -5,97 2,486 2,293132.768.014 2,588 1,169
Bankia 1,444 -2,04 1,483 1,430 82.989.683 5,380 0,475
Bankinter 5,097 -3,28 5,287 5,020 47.752.509 6,472 2,538
BBVA 8,765 -2,82 9,065 8,720346.124.710 9,768 5,902
BME 31,170 -2,90 32,150 30,800 11.870.735 32,400 17,203
Caixabank 4,221 -3,92 4,415 4,203 87.149.854 4,798 2,199
Dia 6,459 -0,65 6,569 6,428 18.341.159 7,024 5,366
Ebro Foods 16,505 -0,33 16,635 16,425 7.284.637 17,633 13,964
Enagas 21,045 -1,59 21,525 20,970 51.551.810 22,995 16,503
FCC 15,760 -5,20 16,650 15,720 21.081.603 21,920 6,900
Ferrovial 15,650 -3,16 16,150 15,575 29.649.852 16,350 11,102
Gamesa 7,749 -5,34 8,240 7,749 27.601.422 9,250 3,026

Gas Natural 20,335 -0,78 20,880 20,100 43.434.422 21,140 13,495
Grifols 38,290 -2,33 39,475 37,995 32.652.611 42,095 25,055
IAG 4,498 -5,50 4,797 4,479 40.144.316 5,569 2,909
Iberdrola 5,123 -1,40 5,215 5,102164.703.478 5,215 3,746
Inditex 106,350 -1,35108,800 106,000 71.328.190 119,646 88,301
Indra 12,840 -4,14 13,450 12,725 10.714.260 15,055 9,524
Jazztel 10,800 -1,82 11,055 10,725 21.397.009 11,490 5,311
Mapfre 2,938 -2,78 3,005 2,902 46.012.245 3,463 2,324
Mediaset 7,409 -2,37 7,628 7,355 11.240.192 9,489 5,782
OHL 31,750 -2,22 32,600 31,465 28.128.523 34,495 25,050
REC 59,440 -1,96 61,340 59,200 34.838.238 62,300 37,266
Repsol 20,070 -0,37 20,270 19,850149.038.394 20,270 15,160
Sacyr 4,598 -6,53 4,915 4,519 45.601.209 5,190 1,591
Santander 7,139 -3,11 7,409 7,135569.355.639 7,409 4,344
T Reunidas 44,385 -1,53 45,480 43,920 15.290.371 45,610 31,140
Telefónica 11,980 -0,99 12,220 11,930258.446.932 12,360 8,999
Viscofan 40,900 0,57 41,000 40,520 12.077.917 43,260 35,291

IBEX 35
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Santander 7,368 7,139 -3,11 569.355.639

BBVA 9,019 8,765 -2,82 346.124.710

Telefónica 12,100 11,980 -0,99 258.446.932

Iberdrola 5,196 5,123 -1,40 164.703.478

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Viscofan 40,670 40,900 +0,57 12.077.917

Ebro Foods 16,560 16,505 -0,33 7.284.637

Repsol 20,145 20,070 -0,37 149.038.394

Dia 6,501 6,459 -0,65 18.341.159

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Sacyr 4,919 4,598 -6,53 45.601.209

Banco Sabadell 2,462 2,315 -5,97 132.768.014

IAG 4,760 4,498 -5,50 40.144.316

Gamesa 8,186 7,749 -5,34 27.601.422

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,371
0,817

1,221
139,245

Mibor 0,604
Euríbor 0,604

IRS 0,957
IRPH Conjunt Entitats 3,177

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

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

943,82
33.986

953,73

34.343

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.
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El director general de la Damm
aplega 70 persones a l'Àgora Opinió
En la primera edició d'aquest fòrum a Manresa, Enric Crous ha parlat de
"Creixement rendible i sostenible en un entorn madur"

Enric Crous durant la seva intervenció a l'Àgora Opinió celebrat a Manresa. Foto: FUB

	Enric Crous, director general del grup DAMM, ha aplegat avui divendres, 16 de maig, 70
persones a la primera Àgora d'Opinió que s'ha celebrat a Manresa. L'Àgora d'Opinió és un fòrum de
debat i opinió impulsat des dels món de l'emprenedoria i l'empresa, la universitat i l'administració. En
la primera edició d'aquest fòrum a Manresa, Enric Crous ha parlat de "Creixement rendible i
sostenible en un entorn madur".

	 

	En la seva intervenció, el director general del Grup DAMM s'ha referit al mercat de la cervesa. Un
mercat que ha travessat un procés de concentració i que ha sabut 'capejar' la crisi econòmica. En
el cas de DAMM, Crous ha explicat que la situació actual de l'empresa és resultat d'haver
potenciat el mercat interior i de l'àmbit Mediterrani, de la innovació en el producte, del creixement
de les exportacions (10% del total de les vendes), de la potenciació de l'activitat inversora i de les
accions de responsabilitat social corporativa.

	 

	S'ha referit també a la marca. Una marca molt associada al concepte Mediterrani i lligada
estretament amb la marca Barcelona. Per Crous, aquesta associació de la marca amb Barcelona
ha estat clau per incrementar les vendes de l'exportació. Ha parlat de la difusió del producte més
enllà de la televisió, utilitzant les xarxes socials que actualment són una tendència per als
consumidors. Crous ha destacat la importància de conèixer els gustos dels consumidors per poder
fabricar el que aquests demanen. "Abans veníem el que fabricàvem. Ara fabriquem el que es ven",
ha dit.

Pàgina 1 de 2
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	Pel que fa a l'empresa, Crous ha explicat les accions de diversificació que s'han fet entrant en
altres sectors com el de l'aigua, la distribució de marques i refrescos per a l'alimentació o la
fabricació d'una cervesa per a celíacs que "actualment estem venent més als Estats Units que no
pas a Espanya". El grup DAMM ha invertit també en la compra de marques regionals i en
logística i distribució. Ha parlat també de l'operació fallida amb la compra de Pescanova, que ha
impedit que els resultats econòmics de l'any 2013 hagin estat els millors de la història del grup.

	 

	Altres apostes que ha fet el grup han estat la tecnologia que els permet "fabricar tres milions de
litres diaris de coses" en les nou fàbriques distribuïdes per la Península Ibèrica o bé les accions per
a l'estalvi d'energia que permeten estalviar fins a 6 litres d'aigua en el procés de fabricació d'un
litre de cervesa. "Abans necessitàvem entre 9 i 10 litres d'aigua per fer un litre de cervesa. Ara en
tenim prou amb quatre i a més podem vendre electricitat que generem".

	 

	En el torn de preguntes, Crous ha evitat pronunciar-se sobre el procés sobiranista que viu el país.
"Les empreses hem de crear riquesa i llocs de treball", ha dit quan li han preguntat sobre aquesta
qüestió. El director general de DAMM ha dit que és necessari incentivar la creació de riquesa amb la
creació d'empreses, encara que els projectes no siguin exitosos.

	 

	Ha parlat de la importància que els territoris esdevinguin un contrapès a l'àrea metropolitana per
evitar que aquesta es converteixi en un "monstre ingovernable" i de la necessitat d'impulsar la
reforma de l'administració pública com la "gran assignatura pendent" en aquests moments que
les empreses han aconseguit sanejar-se i tirar endavant. Segons Crous, la crisi ha representat
una bona oportunitat per a les empreses "que hem hagut de fer de la necessitat virtut, hem sortit
a exportar i hem descobert que la internacionalització pot ser rendible".

	 

	L'acte ha comptat amb la participació del regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, Josep
Maria Sala, que ha agraït que l'Àgora s'hagi fet a Manresa, i de Josep Arimany, president de
Creacció, que ha destacat la federació de la Universitat de Vic amb la Fundació Universitària del
Bages com un model a seguir i com a una "nova estructura d'estat" en el moment que viu el país.

	 

	La primera Àgora d'Opinió a Manresa ha estat organitzada per Creacció, la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya, la Cambra de Comerç de Manresa i el diari Regió7.
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Les entitats culturals de Navàs
han escollit la professora i escrip-
tora Maria Estruch Subirana com
a nou Premi Flama. És la primera
dona que en trenta anys accedeix
a aquest reconeixement popular
que promouen l’Agrupació Sar-
danista i la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Navàs, amb el
suport de les entitats culturals.

Les associacions han valorat
de Maria Estruch el seu treball de
recerca i divulgació de temes his-
tòrics i patrimonials, l’edició de lli-
bres com Mil veus de Bacus, Els
noms populars de núvols, boires i
vents del Bages i Berguedà, Per
més amor contra l’oblit, escrits so-
bre llegendes i contalles de Cas-
telladral, reculls de refranys, tre-
balls sobre el vi, la vinya, i treballs
sobre la poesia de Climent Forner,
entre d’altres. Maria Estruch és fi-
lla de la masia ca l’Estruch de
Sant Cugat del Racó, nucli disse-
minat de Navàs, i fa de professora
de secundària a l’institut de Sallent.

REDACCIÓ | NAVÀS 

Navàs escull com
a Premi Flama la
professora 
i escriptora
Maria Estruch 

Granera celebra aquest diu-
menge la Fira d’Artesania amb un
seguit d’actes lúdics, comercials i
culturals. A partir de les 10 del matí
s’obrirà la fira que oferirà al visitant
una àmplia mostra de productes
d’artesania del Moianès, objectes
de regal, roba feta a mà, bijuteria
i alimentació. A les 11 es podrà fer
una visita guiada al castell de Gra-
nera. A les 12 començarà un taller
de pallassos i, a 2/4 de 2 del mig-
dia, hi haurà vermut amb llar-
dons a la plaça de l’Era. Es podrà
gaudir també dels serveis de res-
tauració de l’Esclopet. 

JOAN CAPDEVILA | GRANERA 

Granera celebra
demà al matí la
tradicional Fira
d’Artesania 

«Iberpotash ha d’aportar un pla
de restauració i ha de fixar una fian-
ça per a la restauració del runam
del Cogulló. Això és el que dema-
nem», afirma Benet Vendrell, vi-
cepresident de l’Associació de Ve-
ïns de la Rampinya de Sallent.
L’entitat ha obert diferents causes
contra Iberpotash i espera que
l’empresa compleixi les sentèn-
cies contràries que ha rebut i que
la Generalitat i l’Ajuntament tam-
bé resolguin els dèficits urbanístics
que tenen pendents, igualment
amb sentència contrària als seus in-
teressos. Vendrell ja troba bé que
l’empresa inverteixi i aporti progrés,
«però ha de créixer fent compati-
ble el respecte al medi ambient».
A mitjan setmana, el president
d’ICL Iberia i conseller delegat de
la filial Iberpotash, José Antonio
Martínez Álamo, va explicar a em-
presaris de la comarca les línies de
traç gruixut de la segona fase de
desenvolupament del projecte
Phoenix. Si la primera fase feia re-
ferència al creixement de Súria i al
tancament de Sallent, aquesta se-
gona aporta línies bàsiques per
afrontar l’endemà de cessar en
l’extracció de mineral. 
Benet Vendrell recorda que el pla
de restauració del Cogulló, segons
una de les sentències, ja s’havia pre-
sentat i, en canvi, de moment no
s’ha fet. En línies generals, Vendrell
està decebut amb la línia d’actua-
ció d’Iberpotash, que no ha fet les
actuacions necessàries per evitar
contaminacions ambientals i que
ha mantingut una actitud més
aviat hostil a l’hora d’entendre el
que anava dictant el jutge. 
Vendrell considera que fer una
planta de sal al costat del runam de
Sallent seria «anar per al bon camí»,
però «de moment només són pa-
raules», afirma. Per a Vendrell, fins
ara l’empresa «no ha fet gala d’ac-
tuar amb bona fe; ha recorregut fins
al màxim nivell totes i cadascuna
de les sentències». «Fins ara no ens
han donat esperances», conclou
Vendrell.

REDACCIÓ | MANRESA 

Els veïns que han tombat Iberpotash al
jutjat reclamen complir les sentències
L’Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent troba bé el plans de futur, però vol concrecions

José Antonio Martínez Álamo, al centre, en la presentació de les línies bàsiques del Phoenix II

IBERPOTASH

Els projectes que l’empresa
Iberpotash ha explicat aquesta
setmana per fer una planta de sal
a Sallent, transformant la ins-
tal·lació de fàbrica d’aquesta po-
blació en un polígon industrial i
potenciant un projecte turístic a
l’entorn de la muntanya de resi-
dus del Cogulló i el pou de la
mina de potassa de Vilafruns, a
Balsareny, no han arribat amb
prou nitidesa a l’Ajuntament d’a-
questa última població. L’alcalde,
Jaume Rabeya, se’n lamenta. 

A Balsareny, a Vilafruns con-

cretament, Iberpotash hi té ins-
tal·lacions i runams que cal veure
quin tractament tenen una vega-
da es compleixi l’amenaça d’a-
bandonar l’extracció de mineral. I
Rabeya no es pot mirar el futur de
la instal·lació que és propietat de
l’empresa minera sense tenir en
compte els habitatges que hi ha a
la zona, que havien estat colònia
minera, i que ara són en mans d’u-
na empresa pública de l’estat. En
concret, Rabeya parla dels pisos
que hi ha a la colònia i de les cases
dels facultatius. En un espai hi vi-
uen una vintena de famílies i a l’al-
tre només n’hi ha «quatre o cinc»
d’ocupades.

L’Ajuntament de Balsareny ne-
cessitarà saber en breu concre-
cions sobre els projectes que té
l’empresa Iberpotash perquè en
aquests moments està duent a

terme la revisió del Pla General Ur-
banístic del municipi. És en aquest
moment que caldria fer les acota-
cions per a futurs usos de les zones
industrials que avui ocupa l’em-
presa minera. 

Rabeya va acudir a una pre-
sentació que Iberpotash va fer als
alcaldes de la comarca a Món
Sant Benet, però en aquesta tro-
bada, segons Rabeya, no hi va ha-
ver concrecions. L’alcalde conver-
gent, per exemple, assegura que no
ha rebut cap informació en la qual
es tractés el futur de Vilafruns
com una peça de la proposta de
desenvolupament turístic.

Al mateix temps, Rabeya també
veia que fins ara el projecte Phoe-
nix estava centrat a Súria i que les
noves propostes s’interpreten com
una resposta als problemes plan-
tejats per Sallent.  

ENRIC BADIA | MANRESA

Balsareny adverteix que no s’ha parlat
del futur de les instal·lacions de Vilafruns

L’alcalde, Jaume Rabeya
(CiU), reclama a Iberpotash
més concreció sobre els
projectes que té 
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a nosa pot acabar sent la
solució. L’incòmode i
enorme runam del Co-

gulló de Sallent, resultat de qua-
ranta d’anys d’explotació, no no-
més desapareixerà –segons ha
anunciat Iberpotash–sinó que, a
més, generarà riquesa per un pe-
ríode de 25 anys. Malgrat que
aquesta idea no és nova, fins
aquesta setmana no s’havien apor-
tat dades que la fessin segura. Ara
sí: José Antonio Martínez Álamo,
president de l’empresa ICL Ibéri-
ca –de la qual penja Iberpotash–
s’ha reunit amb empresaris del Ba-
ges per explicar-los els plans de fu-
tur de l’empresa, entre els quals hi
ha fer una segona planta de sal
d’alta qualitat a Sallent.

La intenció d’Iberpotash és pro-
duir 1,5 milions de tones anuals de
sal vacuum, cosa que significa
que el que s’ha acumulat en 40
anys pot desaparèixer en 25. L’ac-
tivitat minera de Sallent, per la seva
banda, és previst que tanqui sen-
se expectatives de reobrir, ja que,
segons l’empresa, hi ha un esgo-
tament dels jaciments. Per tant, si
no hi ha noves aportacions al ru-
nam, cal pensar que cap a l’any
2040 el conflicte s’haurà acabat.

Martínez Álamo va explicar di-
mecres a una quarantena d’em-
presaris reunits a la Cambra de
Manresa que després del pla Phoe-
nix I, hi haurà el pla Phoenix II, i
que ja se’n dibuixa un tercer. El pre-
sident d’ICL Ibérica i conseller
delegat d’Iberpotash també va
anunciar que dels 600 milions
d’euros previstos d’inversió, ara ja
n’assegurava entre 700 i 800.

Fins aquesta setmana se sabia
que Iberpotash tenia la intenció de
centrar l’activitat extractiva a Súria

i desenvolupar-hi l’ambiciós pro-
jecte per a construir una rampa
d’accés a la zona de galeries, doblar
la zona de producció de potassa i
fer una planta de sal nova. Ara,
amb aquesta segona planta de sal
nova, Iberpotash posarà al mercat
tota la sal que produeix i que ara
acumula als polèmics runams del
Fusteret (a Súria) i del Cogulló (a
Sallent), i que a més són cars de
mantenir.

Els competidors, en alerta
Si la introducció d’Iberpotash en
el mercat de la sal va fer posar en
alerta el sector, ara la competèn-
cia no podrà perdre de vista l’em-
presa bagenca, que es marca en-
tre els seus plans de futur construir

una segona planta de sal vacuum
a Sallent, de la mateixa capacitat
que la de Súria.

Iberpotash vol el tren
Posar fi al problema mediam-
biental que fa anys que arrossega
no és només l’única causa que ha
empès Iberpotash i ICL a decidir
construir una segona planta de sal
pura, sinó que produir sal a Sallent
donarà, segons Martínez Álamo,
més massa crítica a la necessitat de
tenir un tren de mercaderies al Ba-
ges amb ample de via europeu. El
tren, un tren que connecti el Bages
amb el port de Barcelona i amb el
futur Corredor del Mediterrani, és
una de les obsessions d’Iberpo-
tash. 

Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya va manifestar a Iber-
potash, en el seu moment, que per
construir aquesta línia i que la
inversió fos rendible li calia mas-
sa crítica, més volum del que apor-
ta. Ara Iberpotash li ofereix més vo-
lum. L’actual ja estava incremen-
tat pel projecte d’Iberpotash amb
la sal de Súria. Ara, per produir sal
a Sallent defensa la inversió en la
branca del Llobregat.

Un polígon i un projecte turístic
Iberpotash té clar que la fi de l’ac-
tivitat minera a Sallent és a prop.
L’empresa manté el compromís
que va prendre amb els seus tre-
balladors de recol·locar tot el per-
sonal de Sallent en el projecte de

Súria. A la zona minera del Llo-
bregat, entre Sallent i Vilafruns, hi
treballen unes 500 persones. 

Ara, però, les perspectives que té
l’empresa obren noves possibilitats.
Iberpotash planteja que el seu fu-
tur a Sallent s’ha de moure sobre
tres potes: un projecte per produ-
ir sal d’alta qualitat, un projecte de
polígon industrial allà on ara hi ha
les instal·lacions de fàbrica i un pro-
jecte turístic. Pel que fa al polígon
industrial, hauria de tenir una vi-
sió oberta i poder quedar urbanit-
zat en funció de les necessitats de
l’empresa que hi pugui estar inte-
ressada. El futur polígon d’Iber-
potash té com a principal atractiu
el fet de disposar d’una correcta
connexió per carretera i de tenir un
tren, un element d’un gran valor es-
tratègic en aquests moments. Pel
que fa al projecte turístic, es basa
en dues accions: l’aprofitament
turístic que pugui tenir la mateixa
muntanya de sal seguint models
d’èxit alemanys, i l’aprofitament
que es pugui fer de les galeries que
s’han d’abandonar a la mina de Vi-
lafruns. Aquí el pou i les galeries hi
juguen un paper determinant. 
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De polèmic residu a font de riquesa
Iberpotash anuncia que produirà sal pura amb el polèmic runam de Sallent, que acumula mineral per a ser explotat

durant 25 anys   L’empresa inicia la planificació d’una futura planta productiva a la Botjosa que se sumaria a la de Súria



El polèmic runam del Cogulló de Sallent acumula sal per ser explotat durant 25 anys

ARXIU/ENRIC BADIA

exualment actives» i «ves-
tides amb xandall, vam-
bes i folre polar». Així

han de ser les dones interessades
en la crida que, mig de broma
mig seriosament, han fet una de-
sena de solters que viuen al mu-
nicipi de Montferrer i Castellbò, a
l’Alt Urgell, per trobar parella.

La crida ha estat motivada per-
què, tal com asseguren els seus im-
pulsors,  en un entorn com el
seu –configurat per 27 nuclis molt
petits– «costa molt lligar». Per

aquest motiu es plantegen fer una
festa el dia 5 de juliol, amb l’ob-
jectiu de conèixer dones. 

El to del missatge amb què s’ha
fet la crida a les xarxes és irònic,
però la iniciativa, ferma. Cusidó re-
calca que «el tema que siguin se-
xualment actives és per cridar l’a-
tenció. El que volem són noies
amb empenta! Al poble hi falta un

toc femení». I és que a Montferrer
i Castellbò hi ha censades un mi-
ler de persones, de les quals, no-
més 384 són dones i, a més, tal com
assegura Ferran Cusidó sense dei-
xar el sentit de l’humor, «gairebé to-
tes ja estan pillades».

La festa és oberta a tot tipus de
noies, però sobretot a les que tenen
entre 30 i 50 anys. Els organitzadors
recomanen que les assistents can-
viïn els talons, les minifaldilles i el
maquillatge per unes vambes, un
xandall i un folre polar.

La festa consistirà en una bar-
bacoa a l’aire lliure i s’ha plantejat
organitzar un ball. No s’organitzarà
cap transport per portar noies al
municipi alturgellenc ni tampoc
s’ha reservat allotjament: «qui es
vulgui quedar ja trobarà lloc per
dormir», assegura Cusidó.

S
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Solters de pagès busquen nòvia

Ferran Cusidó és un dels organitzadors de la trobada

ARXIU/ABEL GALLARDO

Deu homes de Montferrer
i Castellbò fan una crida
carregada d’humor per
atraure dones a una festa



La crida ha estat motivada
perquè, tal com asseguren els
impulsors, en un entorn com
el seu costa molt lligar

Els organitzadors recomanen a
les assistents que deixin els
talons, les minifaldilles i el
maquillatge a casa
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SET DIES HISTÒRIES DE LA SETMANA

El Cogulló de Sallent no
només desapareixerà, sinó
que, a més, generarà riquesa
per un període de 25 anys

La intenció d’Iberpotash és
fer una segona planta a
Sallent per produir 1,5
milions de tones anuals de sal

Dels 600 milions d’euros
previstos d’inversió
inicialment, ara Martínez
Álamo n’assegura 700 o 800
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LA CLAU DEL DIA

Jordi Franch

a crisi actual posa
cruament de mani-
fest com les elits ex-

tractives polítiques i finance-
res s'enriqueixen més i més,
a costa de depauperar la ma-
joria social i amenaçar serio-
sament el futur de la societat
amb un creixement explosiu
del deute públic. En aquest
context, l'economista fran-
cès Thomas Piketty acaba de
publicar el llibre El capital
en el segle XXI, en el qual
presenta un extens compen-
di de dades històriques que
avalen el dràstic creixement
de les desigualtats, molt es-
pecialment en les últimes
tres dècades. Així, pel cas
dels EUA, entre 1980 i 2012,
l'1% més ric de la població
passa d'apropiar-se el 10%
del producte nacional al
20%. I si es considera només
el 0,1% dels superrics, la con-
centració patrimonial aug-
menta del 2% al 8% del total.

Aquesta concentració ex-
trema de riquesa en les
mans d'uns pocs amenaça
els valors meritocràtics pro-
pis, fins ara, de la civilització
occidental, al mateix temps
que disminueix el grau de
competència i esvaeix la mo-
bilitat social. La minoria pri-
vilegiada es pot acomodar
en un altíssim nivell de vida
sense necessitat de demos-
trar especials habilitats ni
cap productivitat remarca-
ble, alhora que una creixent
majoria social malda només
per sobreviure.

Aquesta preocupant si-
tuació coincideix en el
temps i pot estar relaciona-
da amb l'adveniment de l'ac-
tual sistema monetari basat
en una moneda fiduciària,
sense valor real intrínsec,
controlada pel Banc Central.
Recordem que l'últim vincle
del dòlar amb l'or es va tren-
car el 1971, sota la presidèn-
cia de Richard Nixon. D'ales-
hores ençà, la creació de di-
ner i crèdit s'ha descontro-
lat, ha generat serioses dis-
funcions econòmiques que
agreugen les crisis finance-
res i les subseqüents reces-
sions econòmiques. Qui
controla el diner, controla el
sistema. 

L

DINER I SISTEMA

Professor de la FUB

ECONOMIA

 El FROB, propietari de
CatalunyaBanc, analitzarà a
partir de la setmana que ve
l'interès que existeix al mercat
sobre l'entitat nacionalitzada, la
venda de la qual s'iniciarà els
pròxims dies

CX
L’EMPRESALA TENDÈNCIAL’ENTITAT

Marcadors
EL FROB ACTIVA

LA VENDA DE
CATALUNYA BANC

 Els preus mitjans dels
carburants a Espanya han
registrat aquesta setmana una
reducció respecte a la setmana
passada, que ha estat del
0,70% en el cas de la gasolina i
del 0,90% en el del dièsel.

0,7%
LA CAIGUDA DEL

PREU DE LA
GASOLINA

 Seat, de Volkswagen, va
vendre fins a l'abril 127.400
vehicles, el 8,8 % més que en el
mateix període de l'any passat.
Les vendes a Europa Central i
Europa de l'Est van créixer el
82,2%, fins a 8.000 unitats.

Seat
INCREMENTA LES

SEVES VENDES EL
8.8% FINS L’ABRIL

Una setantena de persones van
omplir ahir una de les sales de l’Es-
pai Gastronòmic del Kursaal en
l’estrena a Manresa del fòrum
Àgora, un dinar-col·loqui que pro-
mou l’agència de promoció eco-
nòmica vigatana Creacció, i que a
Manresa va tenir el suport de Re-
gió7, la FUB i UVIC i la Cambra de
Manresa. El ponent del debut va
ser el director general de Damm,
Enric Crous, que va fer una àmplia
radiografia de l’actualitat i els
plans de futur de la seva compa-
nyia. Durant el torn de preguntes,
Crous va mostrar-se moderada-
ment optimista sobre la recupe-
ració econòmica, i va afirmar que
el consum «ja ha tocat fons».

En una conferència titulada
poc encertadament El creixement
rendible i sostenible en un entorn
madur, Crous va eludir les refle-
xions globals i va centrar-se en
l’entorn molt particular de Damm,
de l’activitat i el moment de la qual
va fer una àmplia descripció. Així,
els assistents (la majoria, repre-
sentants de la UVic i la FUB, jun-
tament amb empresaris i directi-
us sobretot bagencs) van conèixer
com el sector cerveser ha experi-
mentat un procés de concentració
que, a l’estat, ha fet passar de 12 a
6 el nombre d’empreses especia-
litzades. Les tres primeres (la ter-
cera  és Damm) suposen el 95%
del mercat.

Crous va afirmar que el sector

cerveser ha «capejat bé la crisi, per
ser un producte amable, divertit i
de preu assequible», i va explicar
els punts clau del pla 2013-2016 de
la companyia. Damm, en la qual
treballen avui 2.500 persones, té
nou fàbriques en el conjunt de la
península. En el període 2010-
2013 ha fet inversions per valor de
157 milions d’euros. L’empresa va
facturar l’any passat 909 milions
d’euros (l’1% més que l’any ante-
rior). 

El convidat d’Àgora va detallar
la introducció de Damm en sec-
tors com el de l’aigua, amb mar-
ques com Veri i Fuente Liviana, i
el dels batuts, després de l’adqui-
sició, juntament amb Cobega, de
Cacaolat. A més a més, té interes-
sos en la restauració mitjançant la

seva participació a les cadenes De-
hesa Santa Maria (que comparteix
amb Agroliment) i Rodilla. 

En el torn de preguntes, Crous
va evitar comprometre’s en el de-
bat sobiranista, va assegurar que
«les empreses no tenen opinió», i
va insistir que de la crisi no es po-
drà dir amb certesa que l’estat
n’haurà sortit fins que no s’hagi re-
duït l’enorme bossa d’atur. També
va demanar més ajuts per crear
empreses, i es va mostrar crític
amb els obstacles burocràtics de
l’administració. Crous, que va afir-
mar, en llenguatge planer, que
«mai més no tornarem a creure,
com va passar, que podem lligar
els gossos amb llonganisses», va
reclamar més focus industrials al
país fora de l’àmbit de la capital.

La relació Vic-Manresa
El debut del fòrum Àgora a Man-
resa (nascut l’any passat a Vic) era
la primera acció pública fruit de la
federació de les fundacions uni-
versitàries de Manresa i Vic. La re-
presentació institucional de les
dues ciutats la van assumir, ahir, el
regidor manresà d’Hisenda, Josep
Maria Sala (que substituïa un ab-
sent, per malaltia, Valentí Junyent),
i Josep Arimany, president de
Creacció i regidor de Promoció
Econòmica (i home fort) de l’A-
juntament de Vic. Les interven-
cions de Sala i Arimany van insis-
tir en els beneficis que pot apor-
tar la col·laboració Vic-Manresa,
i en el fet que la federació univer-
sitària suposa «trencar motllos»
(va dir Arimany) en la relació,
històricament impossible, entre
les dues ciutats. Amb tot, va ser el
mateix Arimany el que va posar
veladament de manifest les grans
reticències que hi ha encara entre
les dues capitals, sobretot en la di-
recció Osona-Bages. Va ser quan,
per dues vegades, va insistir a
qualificar aquestes comarques i el
seu entorn com a «territori interior,
no Catalunya Central», relegant
explícitament la denominació ofi-
cial. Una insistència que va ser for-
ça comentada després pels as-
sistents manresans, i valorada
com un signe revelador del re-
buig que genera en el pinyol vigatà
el dibuix d’un territori capitalitzat
per Manresa.
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El director general de Damm assegura
que la caiguda del consum ja ha tocat fons

El fòrum osonenc d’opinió Àgora s’estrena a Manresa amb una conferència d’Enric Crous

Enric Crous, primer per l’esquerra, durant el dinar ahir al Kursaal

MIREIA ARSO

EL DEBUT DEL FÒRUM ÀGORA A MANRESA L’Espai Gastronòmic del Kursaal va acollir ahir un concorregut
dinar-col·loqui, organitzat per l’agència municipal vigatana Creacció, Regió7, UVic, FUB i la Cambra manresana,
en què el convidat va ser el director general de Damm, Enric Crous
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La Patronal Metal·lúrgica del
Bages i el Centre de Formació
Pràctica, conjuntament amb Jesús
Feliu Consultors, oferiran el proper
dilluns una sessió informativa so-
bre l’aplicació de les noves taules
salarials que preveu el conveni
del metall. La jornada tindrà lloc a
les instal·lacions del CFP al Palau
Firal a les 6 de la tarda i l’entrada
és lliure, prèvia inscripció. L’ob-

jectiu és explicar a les empreses del
sector com aplicar les noves tau-
les salarials, acabades de signar.
Aquestes taules ja s’hauran de
veure reflectides en les nòmines
dels treballadors d’aquest mes de
maig. Presentarà la sessió el pre-
sident de la patronal, Xavier Per-
ramon. La ponència anirà a càrrec
de M. Àngels Sampedro López, ad-
vocada del departament jurídic la-
boral de Jesús Feliu Consultors. 
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Jornada a Manresa sobre les
taules salarials del metall

Mútua Intercomarcal i PIMEC
organitzen conjuntament una jor-
nada formativa el proper dijous 22
de maig a les 9.30h a la sucursal
manresana de Mútua Interco-
marcal sobre absentisme laboral,
que serà a càrrec d’Eusebi Gon-
zález, director territorial de l’Àrea
de Relacions Externes de la mútua.
Durant la sessió s’introduiran les
dades actuals més rellevants sobre

absentisme i metodologies de tre-
ball i aplicacions pràctiques per re-
duir la seva prevalença i els costos
associats a les empreses. Com a ex-
emple pràctic s’estudiarà, mitjan-
çant el Portal de l’Absentisme ela-
borat per Mútua Intercomarcal,
tota la temàtica detallada sobre els
conceptes d’absència al lloc de
treball per contingència profes-
sional i la seva extrapolació a la
contingència comuna. 

REDACCIÓ | MANRESA

Mútua Intercomarcal i Pimec
debaten sobre absentisme

comunicacio@catpress.cat - 19/05/2014 08:03 - 178.23.208.155
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Regió 7 » Bages

Els veïns que han tombat Iberpotash al jutjat
reclamen complir les sentències
L'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent troba bé el plans de futur, però vol concrecions

17.05.2014 | 00:00

REDACCIÓ | MANRESA "Iberpotash ha d'aportar
un pla de restauració i ha de fixar una fiança per
a la restauració del runam del Cogulló. Això és el
que demanem", afirma Benet Vendrell,
vicepresident de l'Associació de Veïns de la
Rampinya de Sallent. L'entitat ha obert diferents
causes contra Iberpotash i espera que l'empresa
compleixi les sentències contràries que ha rebut i
que la Generalitat i l'Ajuntament també resolguin
els dèficits urbanístics que tenen pendents,
igualment amb sentència contrària als seus
interessos. Vendrell ja troba bé que l'empresa
inverteixi i aporti progrés, "però ha de créixer fent
compatible el respecte al medi ambient".
A mitjan setmana, el president d'ICL Iberia i conseller delegat de la filial Iberpotash, José Antonio
Martínez Álamo, va explicar a empresaris de la comarca les línies de traç gruixut de la segona fase de
desenvolupament del projecte Phoenix. Si la primera fase feia referència al creixement de Súria i al
tancament de Sallent, aquesta segona aporta línies bàsiques per afrontar l'endemà de cessar en
l'extracció de mineral. 
Benet Vendrell recorda que el pla de restauració del Cogulló, segons una de les sentències, ja s'havia
presentat i, en canvi, de moment no s'ha fet. En línies generals, Vendrell està decebut amb la línia
d'actuació d'Iberpotash, que no ha fet les actuacions necessàries per evitar contaminacions ambientals
i que ha mantingut una actitud més aviat hostil a l'hora d'entendre el que anava dictant el jutge.
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El director general de Damm assegura que la
caiguda del consum ja ha tocat fons
El fòrum osonenc d'opinió Àgora s'estrena a Manresa amb una conferència d'Enric Crous

17.05.2014 | 00:00

CARLES BLAYA | MANRESA Una setantena de
persones van omplir ahir una de les sales de
l'Espai Gastronòmic del Kursaal en l'estrena a
Manresa del fòrum Àgora, un dinar-col·loqui que
promou l'agència de promoció econòmica
vigatana Creacció, i que a Manresa va tenir el
suport de Regió7, la FUB i UVIC i la Cambra de
Manresa. El ponent del debut va ser el director
general de Damm, Enric Crous, que va fer una
àmplia radiografia de l'actualitat i els plans de
futur de la seva companyia. Durant el torn de
preguntes, Crous va mostrar-se moderadament
optimista sobre la recuperació econòmica, i va
afirmar que el consum "ja ha tocat fons".
En una conferència titulada poc encertadament El creixement rendible i sostenible en un entorn madur,
Crous va eludir les reflexions globals i va centrar-se en l'entorn molt particular de Damm, de l'activitat i
el moment de la qual va fer una àmplia descripció. Així, els assistents (la majoria, representants de la
UVic i la FUB, juntament amb empresaris i directius sobretot bagencs) van conèixer com el sector
cerveser ha experimentat un procés de concentració que, a l'estat, ha fet passar de 12 a 6 el nombre
d'empreses especialitzades. Les tres primeres (la tercera és Damm) suposen el 95% del mercat.
Crous va afirmar que el sector cerveser ha "capejat bé la crisi, per ser un producte amable, divertit i de
preu assequible", i va explicar els punts clau del pla 2013-2016 de la companyia. Damm, en la qual
treballen avui 2.500 persones, té nou fàbriques en el conjunt de la península. En el període 2010-2013
ha fet inversions per valor de 157 milions d'euros. L'empresa va facturar l'any passat 909 milions
d'euros (l'1% més que l'any anterior). 
El convidat d'Àgora va detallar la introducció de Damm en sectors com el de l'aigua, amb marques com
Veri i Fuente Liviana, i el dels batuts, després de l'adquisició, juntament amb Cobega, de Cacaolat. A
més a més, té interessos en la restauració mitjançant la seva participació a les cadenes Dehesa Santa
Maria (que comparteix amb Agroliment) i Rodilla.
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Europa, atzucac
«Una arquitectura institucional que no funciona i no és democràtica, principi de
representació, la Comissió Europea i el Banc Europeu no són escollits i no deuen
res a la ciutadania»

	Un atzucac, paraula que deriva de l'àrab az-zuqâq que significa carrer estret, és un carrer o camí
sense sortida.

	 

	Per tots cantons, estem envoltats. Una arquitectura institucional que no funciona i no és
democràtica, principi de representació, la Comissió Europea i el Banc Europeu no són escollits i no
deuen res a la ciutadania, no diguem ja el Fons Monetari Internacional.

	 

	Una arquitectura econòmica i financera que està feta perquè no funcioni, el pitjor dels móns
possibles. O es té un pressupost digne del seu nom, ara crec que no arriba a l'1,27% del PIB, i
amb fonts d'ingrés directes sense passar per ningú més que un mateix, o s'està venut. 

	 

	Una moneda única de la que ja ens deien que no era una zona monetària òptima, però que
l'evolució prevista del comerç mundial farà que sigui menys òptima encara. Els esquemes de comerç
dels països del cor d'Europa, del Sacre Imperi Romà Germànic -França, Alemanya i Itàlia- cada cop
divergeixen més. La Xina aviat serà el "partner" més important d'Alemanya, no dels altres països,
el que fa que una sola moneda per a tothom sense un estat que la recolzi és una font
inesgotable de conflictes entre interessos divergents.

	 

	Una generació de joves en vies de perdre's al sud d'Europa, amb la seguretat de la precarietat
a l'horitzó. Es gasta més en polítiques per a gent més gran que en politiques per a més joves
(educació, suport familiar). L'austeritat per a segons qui. Tractament de Grècia com si fos un país
vençut a qui es demana i es fa pagar reparacions de guerra... econòmica. 

	 

	Una pèrdua de posicions en el món global, ja no és el bloc de comerç més important, i
perdent. Una embrionària guerra civil a la frontera oriental on per primera vegada la Unió Europea
com a tal ha jugat un paper no de bomber sinó de piròman i aprenent de bruixot, no se sap molt bé
per quins interessos i de qui.

	 

	Lideratge inexistent en el sentit que és absolutament incapaç i sense credibilitat per dir cap a
on anar, com, en benefici de qui. Com un personatge com Barroso, la major habilitat del qual va
ser donar un pas enrere quan feien la foto de les Açores, que va ser del MRPP (Moviment
Reorganitzatiu del Partit Proletari) al Portugal dels Clavells, per qui tots i tothom eren
revisionistes, pot arribar a ser el president més neoliberal de la Comissió i cercar un càrrec
posterior com a secretari de l'OTAN?  "Trepa" se'n diu?
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	Fins i tot el mite fundacional de territori de pau i progrés on mai més la guerra, topa amb un
procés sagnant de descolonització en què s'exporta la guerra i la violència. Algèria, el Congo,
Indonèsia i un llarg etc. El mateix dia que Alemanya capitulava a Setif (est d'Algèria) l'exèrcit
francès massacrava milers d'algerians... Feien onejar una bandera que no convenia. I per afegir
a la situació, les forces de la guerra freda que varen impulsar la creació del projecte d'unió ja no
existeixen.

	 

	Però quan es pren consciència de que s'està al pou és quan comencen a brollar idees per sortir-
ne. La primera és que es va cap endavant amb una altra arquitectura institucional i econòmica
compartida i democràtica o l'invent se'n va en orris (es quedaria en una àrea de lliure comerç més
algunes trobades periòdiques fotogràfiques de caps d'estat, que ens porten directament a la
irrellevància). Ja no s'hi val fer patada endavant i fer una altra ampliació. I els elements per
discriminar si això passa o no són tan clars com saber si hi ha un pressupost significatiu, una
harmonització fiscal, una democràcia representativa en contraposició a una tecnocràcia. És a dir, una
legitimitat real. Això és o no és, no hi ha camí del mig. I per això també cal canviar de cares, no ho
poden fer els que han dut la situació on és ara.

	 

	I tot i que sembli que les forces del "statu quo" ens portin de pet cap el segle XIX per tornar a
repetir el segle de la marmota, el projecte polític d'Europa és absolutament necessari, i es durà a
terme. Qualsevol altra alternativa és pitjor. És el que tenen els atzucacs.   

	Continuarà...
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Enric Crous afirma que la internacionalització situarà
Catalunya entre les potències econòmiques d'Europa

El director general de Damm explica el seu model d’empresa a la primera Àgora d’opinió a la
capital del Bages.
De: Redacció  

La jornada ha estat realitzada en format dinar-conferència. Foto: FUB

Aquest divendres ha tingut lloc a l’Espai  Gastronòmic del  Kursaal  de Manresa una nova
edició de l’Àgora d’opinió que ha comptat amb la presència d’Enric Crous, director general
del  grup  Damm.  L’han  presidida  Josep  M.  Sala,  regidor  d’Hisenda  de  l’Ajuntament  de
Manresa, i  Josep Arimany, president de Creacció. La conferència d’Enric Crous sobre “El
creixement rendible i sostenible en un entorn madur” ha estat el centre d’aquesta primera
trobada que ha reunit els sectors acadèmic, empresarial i social a la capital del Bages.

Enric Crous ha basat la seva intervenció en la presentació del model de negoci  del grup
Damm i  les polítiques que han fet possible que avui  sigui  una marca líder. Gràcies a la
innovació, la internacionalització –centrada en les marques Barcelona i el Mediterrani-, la
potenciació del mercat domèstic o la responsabilitat social corporativa, avui, una de cada
quatre cerveses que es venen a l’Estat és fabricada pel grup Damm. El model de negoci es
completa  amb  una  estratègia  de  diversificació  tant  de  productes  com  de  serveis.
Actualment, Damm ha entrat amb força en la comercialització d’aigües –malgrat ser un dels
productes més afectats per  la crisi– i  dels batuts –amb la compra de Cacaolat. La seva
cadena de restauració li és d’utilitat per detectar les tendències del consumidor, i el negoci
de la logística li  permet tenir millor servei. Enric Crous ha destacat la importància de la
inversió, sobretot en el màrqueting, que en 10 anys ha crescut un 73%. I ha afirmat que
“hem passat de vendre el que es fabrica a fabricar el que es ven”.

Josep M. Sala,  regidor  d’Hisenda de  l’Ajuntament  de  Manresa, ha inaugurat  la  jornada
valorant el fet que “la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya surt de les aules
i  s’apropa a la societat  a través d’aquests espais de reflexió”. Per  la seva banda, Josep
Arimany,  president  de  Creacció,  ha  dit  que  l’Àgora  d’opinió,  així  com  la  federació
universitària, "trenca motlles" i  fa  una simbiosi  entre les dues ciutats que revertirà en
benefici mutu.

Aquesta  cinquena  edició  d’Àgora  d’Opinió  ha  estat  organitzada  per  Creacció,  amb  la
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col·laboració de la  Universitat  de Vic -  Universitat  Central  de Catalunya (UVic-UCC), la
Cambra de Comerç de Manresa i el diari Regió 7. Al final del dinar s’ha obert un torn de
debat en el que hi ha pogut participar els 70 assistents.

Àgora  d’Opinió  és  un  fòrum  de  debat  que,  en  format  de  dinar-conferència,  planteja
temàtiques relacionades amb el món econòmic i  empresarial. Les entitats promotores del
projecte són Creacció, l’Ajuntament de Vic, la UVic-UCC, el Consell Empresarial d’Osona, la
delegació d’Osona de la Cambra de Comerç i el diari El 9 Nou. Es tracta d’un format que ja
s’ha  estrenat  a  Vic  en  dues ocasions,  i  a  Granollers,  Manlleu  i  Manresa,  amb la  idea
d’expandir-se per tot el territori d’influència de la Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya.
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Economia | Redacció | Actualitzat el 17/05/2014 a les 07:36

El director general de Damm
explica com ha gestionat la crisi  
Èl fòrum Àgora Opinió, impulsat per la UVic-UCC i Creacció, arriba per primer cop a
Manresa

Enric Crous durant la seva intervenció a l'Àgora Opinió celebrat a Manresa. Foto: FUB

	 

	Enric Crous, director general del grup Damm, ha aplegat aquest divendres, 16 de maig, 70
persones a la primera Àgora d'Opinió que s'ha celebrat a Manresa. L'Àgora d'Opinió és un fòrum de
debat i opinió impulsat des dels món de l'emprenedoria i l'empresa, la universitat i l'administració,
organitzada per Creacció, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Cambra de
Comerç de Manresa i el diari Regió7. L'empresari ha parlat de "Creixement rendible i sostenible en
un entorn madur".

	En la seva intervenció, el director general del Grup DAMM s'ha referit al mercat de la cervesa, que
ha travessat un procés de concentració i que ha sabut "capejar" la crisi econòmica. En el cas de
Damm, Crous ha explicat que la situació actual de l'empresa és resultat d'haver potenciat el
mercat interior i de l'àmbit Mediterrani, de la innovació en el producte, del creixement de les
exportacions (10% del total de les vendes), de la potenciació de l'activitat inversora i de les
accions de responsabilitat social corporativa.
	 

	Més informació, des de ManresaInfo.cat
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