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Els premis d'Ecoviure incentiven
les construccions sostenibles
	Els quatre col·legis professionals tècnics que hi ha al Bages, la UPC, la Cambra de Comerç i
l'Ajuntament de Manresa estan disposats a donar una important embranzida als premis a les
instal·lacions i construccions sostenibles que anualment es convoquen amb motiu d'Ecoviure. Els
premis han de ser, segons l'organitzadors, un element important  que ajudi a la creativitat, a la
 innovació i a també a la progressiva recuperació del sector de la construcció. Aquests migdia s'ha
fet la presentació de la nova edició dels premis amb la presència de Jordi Serracanta, president de
la comissió organitzadora d'Ecoviure; Mirèia Fèlix, del Col·legi d'Enginyers Industrials i Toni Boix,
del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials.

	 

	Els premis d'Ecoviure a les instal·lacions i construccions sostenibles arriben a la seva dotzena
edició. En el decurs d'aquest període s'ha pogut constatar que, afortunadament, molts dels
conceptes propis de la sostenibilitat ambiental s'han implementat de forma ordinària al sector. En
aquest sentit, la legislació també ha evolucionat i s'han convertit en obligatòria la certificació
energètica als habitatges o l'energia solar als nous edificis plurifamiliars.

	 

	Tot i que el sector de la construcció i de les instal·lacions encara es troba immers en una situació
de crisi, en els darrers mesos es detecten indicis d'un repunt de l'activitat. En aquest context, els
premis Ecoviure insten a la presentació de projectes que, més enllà de la sostenibilitat, posin de
manifest la creativitat dels professionals de l'àmbit de la tecnologia, l'edificació i el planejament.

	 

	Les ganes d'engrescar als professionals a la participació també es posen de manifest en
l'increment de la partida destinada al primer premi que passa dels 1.200 als 1.500 euros i amb
l'alta implicació de tots els convocants que volen ajudar a crear un clima de més confiança i
optimisme en el futur professional.

	 

	El certamen Ecoviure se celebrarà al Palau Firal de Manresa del 17 al 19 d'octubre i, com cada
any, inclourà l'acte de proclamació del veredicte i de lliurament d'aquests  premis a la sostenibilitat.
Els professionals interessats en presentar projectes a aquesta dotzena convocatòria poden recollir
les bases  al seu col·legi professional, on també podran lliurar el projecte fins el dia 3 d'octubre.  

	 

	La darrera edició adreçada a professionals, la del 2012, va aconseguir el primer premi el projecte
Masoveria bioconstructiva dels arquitectes Gabi Barbeta i Esteve Navarrete i l'aparellador Miquel
Escobar. Es tracta d'una edificació localitzada a la comarca de La Selva, de poca superfície i de
molt baix cost econòmic i ambiental. Anteriorment, el 2010, el premi va ser per al projecte d'una
escola a Santa Eulàlia de Ronsana, un edifici pensat per als nens i amb un disseny bioclimàtic.
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«Un sistema energètic català
independent és absolutament
viable»
Ho ha afirmat el director general d'Energia, Pere Palacín, en un esmorzar
empresarial a la Cambra de Manresa

Imatge de l'esmorzar empresarial amb Pere Palacín al centre. Foto: Cambra

	El director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat, Pere Palacín, ha
plantejat aquest matí a la Cambra com seria un sistema energètic català independent, en el marc
d'una conferència en què ha parlat de l'actualitat i el futur del model energètic a Catalunya.
Palacín ha afirmat que una Catalunya independent no només tindria un sistema energètic viable
sinó que seria millor que el que té actualment. Ha assegurat que al país hi ha suficients centrals
elèctriques per cobrir la demanda i que la situació geogràfica de Catalunya afavoreix les
interconnexions en el cas de que sigui necessari.

	 

	Segons el director general, en un model energètic independent Catalunya tindria més recursos
per dedicar a les energies renovables ja que no hauria de pagar la part de primes que paga
actualment i que no retornen a Catalunya. Palacín ha quantificat en 870 milions d'euros la
quantitat que l'any 2012 va sortir de Catalunya en aquest concepte i que no va tornar.

	 

	Pere Palacín s'ha mostrat molt crític amb la reforma energètica impulsada pel govern central, de la
qual ha dit que "no és una veritable reforma, sinó que només té l'objectiu de resoldre el dèficit
tarifari". Ha assenyalat la poca participació del govern de la Generalitat en la nova normativa, la
invasió de competències autonòmiques, la no aposta per polítiques d'estalvi i eficiència energètica,
la penalització de l'autoconsum i les retallades en els ajuts per a la competitivitat de la indústria
com els principals punts febles de la nova regulació.

Pàgina 1 de 2

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/44151/sistema/energetic/catala/independent/absolutament/viable



	 

	Pel que fa a la comarca del Bages, el director general ha assegurat que les infraestructures
energètiques estan preparades per afrontar els projectes de creixement industrial previstos a 8
anys vista, entre el qual, el projecte Phoenix d'Iberpotash. Per més enllà, les propostes fetes des
de la Generalitat estan en aquests moments supeditades al vist-i-plau per part del govern central.

	 

	Palacín ha ofert una visió general del panorama energètic català, espanyol i mundial, i ha fet èmfasi
en les preocupants perspectives de futur, tenint en compte que es preveu un important
creixement del consum energètic per part dels països de fora de l'OCDE, que avui són minoritaris i
que, a més, no estan treballant per implantar polítiques d'estalvi i eficiència. Això, juntament amb
l'increment del cost de l'energia a Europa, pot generar problemes de competitivitat en el sector
industrial.

	 

	A l'acte d'aquest dimecres hi han assistit una cinquantena de persones de l'àmbit de l'empresa,
tècnics i especialistes i membres de l'administració, que un cop finalitzada l'exposició han pogut
mantenir un diàleg amb el director general per fer-li arribar les seves inquietuds. 

Pàgina 2 de 2

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/44151/sistema/energetic/catala/independent/absolutament/viable



Un curs sobre la diversitat religiosa a Catalunya s'impartirà a Manresa la setmana
vinent          Caminada de marxa nòrdica a l'entorn de la Torre Lluvià i de “la Taula” aquest

diumenge          El CAP Navàs col·labora amb els voluntaris de Protecció Civil          El simulacre
d'accidents de múltiples víctimes i catàstrofes de la FUB torna a mobilitzar més de 150

persones          L’Ajuntament i l’institut Mig-Món obren el termini d’inscripcions per a la 10a
Campanya d’Excavacions Arqueològiques          Per la Festa Major de Manresa, ‘4a Gala de Circ’,
‘Geronimo Stilton en concert’ i ‘Rock & Abba’, al Kursaal           Manresa celebra una Jornada per

explicar la tasca dels serveis socials municipals aquest dissabte          Ravid Goldschmidt conduirà
Artés i Oló al catàrtic món del hang          El Consell Comarcal del Bages dóna suport a la torre de

guaita de Castelladral          S'imparteix a Manresa un curs per formar els professionals de les
polítiques de joventut           

| 29 de maig de 2014 |

Portada Actualitat Manresa Comarques Cultura Esports Cercador web Google

 Manresa   28/05/2014

El director general d’Energia afirma a la Cambra que un
sistema energètic català independent és absolutament viable

Assegura que Catalunya no tindria problemes de subministrament i que podria dedicar
recursos a les renovables.Pere Palacín ha participat aquest matí en un esmorzar empresarial
a la Cambra de Comerç de Manresa en què ha parlat del model energètic actual i futur a
Catalunya.
De: Redacció  

Casals, Palacín, Minoves a la Cambra de Comerç de Manresa. Foto: CatPress

El director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat, Pere Palacín, ha
plantejat aquest matí a la Cambra com seria un sistema energètic català independent, en el
marc d’una conferència en què ha parlat de l’actualitat i  el  futur  del  model  energètic a
Catalunya. Palacín ha afirmat que una Catalunya independent no només tindria un sistema
energètic viable sinó que seria millor que el que té actualment. Ha assegurat que al país hi
ha suficients centrals elèctriques per  cobrir  la  demanda i  que la  situació geogràfica  de
Catalunya afavoreix les interconnexions en el cas de que sigui necessari.

Segons el  director  general,  en  un  model  energètic  independent  Catalunya  tindria  més
recursos per dedicar a les energies renovables ja que no hauria de pagar la part de primes
que paga actualment i que no retornen a Catalunya. Palacín ha quantificat en 870 milions
d’euros la quantitat que l’any 2012 va sortir de Catalunya en aquest concepte i que no va
tornar.

Pere  Palacín  s’ha  mostrat  molt  crític  amb la  reforma  energètica  impulsada  pel  govern
central, de la qual ha dit que “no és una veritable reforma, sinó que només té l’objectiu de
resoldre el dèficit tarifari”. Ha assenyalat la poca participació del govern de la Generalitat en
la nova normativa, la invasió de competències autonòmiques, la no aposta per polítiques
d’estalvi i eficiència energètica, la penalització de l’autoconsum i les retallades en els ajuts
per a la competitivitat de la indústria com els principals punts febles de la nova regulació.

Pel que fa a la comarca del Bages, el director general ha assegurat que les infraestructures
energètiques estan preparades per afrontar els projectes de creixement industrial previstos
a 8 anys vista. Per més enllà, les propostes fetes des de la Generalitat estan en aquests
moments supeditades al vist-i-plau per part del govern central.

Palacín ha ofert una visió general del panorama energètic català, espanyol i mundial, i ha
fet èmfasi  en les preocupants perspectives de futur, tenint en compte que es preveu un
important creixement del consum energètic per part dels països de fora de l’OCDE, que avui
són  minoritaris  i  que,  a  més,  no  estan  treballant  per  implantar  polítiques  d’estalvi  i
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eficiència. Això, juntament amb l’increment del  cost de l’energia a Europa, pot generar
problemes de competitivitat en el sector industrial.

A l’acte d’avui hi han assistit una cinquantena de persones de l’àmbit de l’empresa, tècnics i
especialistes i  membres de l’administració, que un  cop finalitzada l’exposició han  pogut
mantenir un diàleg amb el director general per fer-li arribar les seves inquietuds.
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EL DEBAT DE L’IBI La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i el sindicat CCOO responen a l’alcaldable socialista, Felip González,
que no té res d’estrany que facin front comú amb organitzacions empresarials per fer pressió en la rebaixa d’una contribució desmarxada.
Defensen que pagui més qui més té i diuen que la rebaixa lineal del 5% cada any sol·licitada és un punt de partida sobre el qual negociar

4

El candidat a l’alcaldia de Man-
resa pel PSC, Felip González, va
qüestionar l’aliança de la federació
de barris i CCOO amb les orga-
nitzacions empresarials per forçar
una rebaixa en la recaptació de l’I-
BI. La resposta del sindicat i els re-
presentants veïnals és que una si-
tuació injusta no ho és menys
perquè així ho reconegui la pa-
tronal.

També afirmen que el PSC i la
resta de polítics locals els tindran
al seu costat si decideixen pres-
sionar decididament els seus res-
pectius partits per fer un tomb al
sistema de finançament que dei-
xa els ajuntaments a primera fila
de la lluita contra la pobresa i pel
benestar dels ciutadans, i a la cua
a l’hora de repartir els recursos de
l’Administració. Lluís-Vidal Sixto,
secretari general de la delegació
Catalunya Central de CCOO, afir-
ma sobre la posició de l’alcaldable
socialista que «o és absurda o no
l‘he entès».

Sixto no veu cap contradicció
en el fet que mig centenar d’orga-
nitzacions del teixit econòmic i so-
cial de la ciutat facin front comú.
«Arribar a acords amb l’empresa-
riat és el que fa constantment una
organització sindical», diu, i afegeix
que «precisament el que trobo
que seria criticable és que no es
pogués arribar mai a acords. Just
això és el que fa també una força
política, arribar a acords amb altres
forces que pensen diferent».

El sindicalista argumenta que
CCOO treballa en una doble línia,
i així n’ha deixat constància, per
una banda linealment perquè la
recaptació global sigui justa i no
fruit d’una revisió cadastral errò-
nia -per això han insistit en la ne-
cessitat de redactar una nova po-

nència de valoració- i, per altra, en
la introducció de clàusules  de ta-
rificació social.

Sixto assegura que aquesta for-
ma de fer és coherent amb tota la
feina prèvia realitzada en aquest
camp i no troba que hi hagi cap
contrasentit en el fet de fer-la pri-
mer de la mà d’un cercle d’entitats
més reduït que s’ha anat ampliant
fins a superar el mig centenar,
com ha passat ara. I afegeix que «la
societat demana entesa, així que
no criticaré que el PSC arribi a
acords amb altres forces políti-

ques». El líder sindical ha recordat
que el ple de l’Ajuntament va tom-
bar recentment una moció que
anava per la via de l’aplicació de la
tarificació social, un camí pel qual
CCOO considera que cal avançar
d’una forma més decidida. 

Punt de partida
Pel que fa a les afirmacions del po-
lític socialista que havia trobat a fal-
tar ni que fos una única referència
a com resoldre la manca d’in-
gressos que suposaria reduir la
recaptació de l’IBI, Sixto afirma

que la funció del manifest «no és
tècnica per instrumentar solu-
cions sinó que marca les bases
d’un diàleg». I demana «com es pot
fer una proposta tancada quan ni
tan sols s’ha iniciat el diàleg?».

El president de la Federació
d’Associacions de Veïns de Man-
resa, Enric Martí, considera «in-
justos» els «retrets» de l’alcaldable
socialista i demana no només al
PSC sinó al conjunt de forma-
cions polítiques que facin auto-
crítica i repensin la forma com ac-
tuen. Martí considera una evi-

dència que a Manresa l’IBI «s’ha
convertit en un escanyapobres» i
que l’Ajuntament té dificultats per
cobrir els ingressos que li han dei-
xat d’entrar per la crisi.

També creu que és clar que les
administracions locals estan mal
finançades en relació amb la tas-
ca que duen a terme, i així ho re-
coneixen amb insistència tots els
que es dediquen a la política local.

No entén com és que aquests
mateixos polítics quan comen-
cen a pujar en l’escalafó del seu
partit es transformen fins al punt
que no n’hi hagi cap que conser-
vi com a prioritat de la seva gestió
la millora del finançament dels ens
locals.

Des del seu punt de vista això
suposa que «han de repensar la
forma com exerceixen la política i
si paga la pena canviar de parer per
poder així escalar posicions mal-
grat que està clar que els diners
haurien de ser a primera línia de
les necessitats socials»

Martí, com Sixto, han recordat
que les seves formacions i altres
com la UBIC, Pimec i la Cambra
estan denunciant l’augment de
l’IBI a Manresa des del 2007 de for-
ma ben coherent. 

FRANCESC GALINDO | MANRESA

Veïns i CCOO creuen que el PSC l’erra
qüestionant l’aliança per reduir l’IBI 

Defensen el manifest signat a Manresa amb els empresaris i demanen als representants polítics que facin autocrítica

g EXEMPLES DE L’EVOLUCIÓ DE L’IBI A MANRESA

Pis de 70 m2 a
l’avinguda de les
Bases de Manresa
2007

244€
2014

464€

Local comercial
de 125 m2 al carrer

de Sant Joan
2007

60€
2014

280€

Pis a una torre de la
Font dels Capellans

2008

80€
2013

297€

Pis de 90 m2 a la
Carretera del Pont

de Vilomara
2007

245€
2014

426€ Casa de 94 m2 al
carrer Pablo Picasso

2007

519€
2014

682€

Pis de 90 m2 a la
carretera de

Cardona
2007

437€
2014

585€

 El rebut mitjà ha pujat el 38% i la recaptació,
el 60% entre 2007 i 2013

 El preu habitatge baixa el 34%

 L’IBI representa 1/3 dels ingressos de 
l'Ajuntament

Badalona, Granollers, Mataró, Sabadell,
Terrassa o Vic són ciutats amb el rebut mitjà
més baix que Manresa

Font: Federació d’Associacions de Veïns de Manresa/Taula Construcció JORDI CIRERA

és la recaptació d’IBI de l’Ajuntament
de Manresa en un any

és el que es paga a Cambrils per una
casa de 200 m2 de dues plantes 

312 € d’IBI

25.000.000 €
les xifres

Enric Martí defensa que la fe-
deració de barris «té dret a inten-
tar reconduir un tema de ciutat»,
com és el preu de l’Impost de
Béns Immobles. Sobretot quan
ha quedat àmpliament constatat

«que l’Ajuntament ha tirat pel dret»
fent cas omís no només de les pe-
ticions de la federació de barris
sinó de moltes altres entitats.

Ha recordat que es van oposar
a la revisió el 2007, que el 2011 van
aconseguir que l’Ajuntament apro-
vés demanar la revisió del cadas-
tre que s’havia fet, que el 2013
«això es va tirar per terra» i l’Ajun-
tament va decidir acollir-se a la re-
ducció lineal del 27% dels valors
que oferia l’estat. «I nosaltres i al-

tres entitats tampoc hi estàvem d’a-
cord», diu. Arribats a aquest punt
no entén a qui pot sorprendre que
continuïn demanant el que han es-
tat defensant sempre: que es faci
una nova revisió cadastral i es re-
dueixi la pressió fiscal «injusta» per
aquest impost.

Martí ha recordat que l’IBI, a
Manresa, «ha variat de forma bru-
tal i s’ha multiplicat l’import de re-
buts per 3 i per 4 en època de cri-
si, de reducció de salaris i pensions

i de botiguers i empresaris amb
problemes». Segons Martí, «el que
és forassenyat es que si falla el
totxo l’Ajuntament substitueixi
aquests ingressos pels de l’IBI». 

Creu que els ajuntaments hau-
rien de buscar ingressos alternati-
us i aconseguir un nou sistema de
finançament «i no agafar el camí
fàcil d’anar carregant als ciuta-
dans i, davant les protestes, anar
deixant passar el temps. Això no es
seriós».

REDACCIÓ | MANRESA

«Tenim dret a intentar reconduir un tema de ciutat»
La federació denuncia

que hi ha rebuts d’IBI que
han crescut moltíssim en
plena crisi


El mig centenar d’entitats
signants del manifest per a

la rebaixa de l’IBI demanem abai-
xar per a l’any 2014 i posteriors el
5% anual la quantitat total recap-
tada en concepte d’IBI, aplicant
aquesta reducció de manera lineal
a tots els rebuts, fins equiparar-la
als valors reals de mercat. També
sol·licitar de manera immediata per
al 2014 una revisió de la Ponència
de Valoració Cadastral de Manresa.

4

El 5% menys de
recaptació a l’any

Pis de 70 m2 a la
plaça de Cal Gravat

2007

335€
2014

468€
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El director general d'Energia,
Mines i Seguretat Industrial, Pere
Palacín, va assegurar ahir a Man-
resa que el Bages té les infraes-
tructures necessàries per abastir
energèticament el projecte Phoe-
nix d'Iberpotash per a un termini
d'entre cinc i sis anys. Més enda-
vant, va dir, es farà necessària la
construcció de la reclamada sub-
estació de 400 kV, un projecte que,
de moment, està «encallat» al mi-
nisteri d’Indústria. Pere Palacín
va fer aquestes declaracions durant
una conferència sobre el present i
el futur energètic català que va pro-
nunciar ahir al matí a la Cambra de
Comerç de Manresa.

L’actual mapa elèctric permetrà
arrancar el projecte industrial d’I-
berpotash només amb una «re-
configuració de les xarxes de dis-

tribució actuals», segons fonts de
la direcció general de la Generali-
tat. Amb tot, el futur hauria de pas-
sar per més potència elèctrica.
Una nova subestació (programa-
ció que depèn de Red Eléctrica Es-
pañola) podria donar cobertura a
les necessitats industrials de futur
del territori i a les de les successi-
ves fases del projecte Phoenix, de
les quals podria derivar un nou po-
lígon industrial a Callús per a la
ubicació de clients del nou nego-
ci de la sal de la companyia minera.
El projecte de la subestació pas-
saria per connectar en la mateixa
línia de l’actual subestació de Cal-
ders una altra subestació que
transformi la tensió de 400 kV a
110 kV i injecti potència a la zona,
«i garanteixi així el subministra-
ment a nova demanda a molt
llarg termini», segons les mateixes

fonts de la direcció general.
Amb tot, el projecte, com la

resta del pla elèctric estatal de fu-
tur, està aturat a Madrid. La sub-
estació (que ja havia estat asso-
ciada, en la presentació del pro-
jecte, al futur desenvolupament del
Phoenix) havia d’incloure’s pel
ministeri en la programació elèc-
trica 2008-2016, però finalment
no va ser així. 

«El 2020 serà necessària» més
potència elèctrica, asseguren fonts
d’Iberpotash, que, amb tot, avan-
cen que la subestació pot ser no-
més una de les solucions per do-
tar de més potència el territori.
«S’estan estudiant possibles fonts
energètiques», afirmen aquestes
fonts, que confirmen que «hi ha
converses amb el departament»
per buscar-hi solucions. «Però no
hi ha cap pla», alerten. 

CARLES BLAYA | MANRESA

La Generalitat diu que el Bages té
les infraestructures per cobrir la
demanda elèctrica d’Iberpotash

La reclamada subestació de 400 kV es faria necessària a partir del 2020

Els responsables d'Oxfam In-
termón van demanar ahir al go-
vern central que emprengui una
reforma fiscal que permeti finan-
çar adequadament les polítiques
socials després dels ajustos so-
ferts, ja que amb l'actual sistema les
famílies aporten gairebé 50 vega-
des més a les arques públiques que
les grans empreses.

Aquesta és una de les conclu-
sions de l'informe sobre el sistema
tributari espanyol Tant tens, tant
guanyes? Fiscalitat justa per a una
societat més equitativa, que van
presentar ahir en roda de premsa
el director general d'aquesta ONG,
José María Vera, i la responsable
d'investigació, Teresa Cavero.

Cavero va incidir en el fet que el
sistema tributari a Espanya re-

capta poc, set punts per sota de la
mitjana europea, i que el gruix de
la recaptació prové del treball i el
consum dels ciutadans i no de
les rendes del capital ni dels be-
neficis de les empreses. Les famí-
lies aporten al voltant del 90% de
la recaptació i les empreses, la
resta, el 10%, i d'aquest percen-
tatge, menys del 2 % correspon a
les grans companyies, segons l'in-
forme.

Per això, i davant una futura
reforma fiscal, Oxfam Intermón ha
demanat al govern que corregeixi
les «ineficàcies» del sistema i els
«desequilibris» causats per les me-
sures d'austeritat aplicades des
del 2010, «que han minvat la ca-
pacitat adquisitiva de les famílies
espanyoles amb pujades d'im-
postos, baixades de salaris i reta-
llades en serveis socials».

Per aconseguir «una fiscalitat
justa per a una societat equitativa»,
aconsellen recaptar més, però
amb un esforç més gran de les per-
sones més riques i de les grans em-
preses.

EFE | MADRID

Intermón diu que les famílies
aporten 50 vegades més en
impostos que les grans empreses

L’ONG presenta un
informe sobre el sistema
tributari espanyol per al qual
reclama més equitat
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L'Ibex 35 va encadenar ahir la seva quarta jor-
nada consecutiva de pujades, animat per un sec-
tor bancari a l'alça, per acomiadar la sessió ins-
tal·lat en un nou màxim anual (10.757,2 punts).

Al mercat de deute, la prima de risc es relaxa-
va al tancament fins als 149 punts bàsics, amb la
rendibilitat del bo a deu anys en el 2,828%.

El principal selectiu de la borsa espanyola va tan-
car la sessió amb una pujada del 0,4%, signant el
seu ple de guanys en el que va de setmana, amb
Bankia (+1,97 %) i CaixaBank (+1,04 %) al front
dels valors en positiu.

Al costat d'aquestes dues entitats, han destacat
dins del sector financer Banc Sabadell, que va re-
puntar el 0,93%, Banco Santander, que va pujar el

0,59%, Banc Popular, amb guanys del 0,57%,
BBVA (+0,55 %) i Bankinter (+0,32 %).

A més, van sobresortir en el selectiu els guanys
d'altres valors com ACS (+1,04 %), Grífols
(+0,97 %), BME (+0,93 %), Inditex (+0,57 %) o
Telefónica (+0,29 %). Mentrestant, al capdavant
de les pèrdues se situaven Sacyr, que es va deixar
l’1,19 %, seguit de DIA, que cedia el 0,78%, Arce-
lor Mittal (-0,7%) i Repsol (-0,63%).

Pel que fa a la resta de places europees, les pu-
jades van acabar sent més tímides que la de l'ïbex. 
Així, Londres ha repuntat el 0,09%, París, el 0,04%,
mentre que Frankfurt va caure el 0,02%.

Al mercat de divises, l'euro va perdre posicions
respecte al dòlar i al tancament de la sessió el can-

vi entre les dues monedes se situava en 1,3597, el
seu valor mínim des de fa més de tres mesos.

La rendibilitat oferta en els mercats secundaris
pels bons espanyols a deu anys marcava ahir un
nou mínim del 2,804%, quedant-se a prop de si-
tuar-se per sota del 2,8% per primera vegada en la
seva història.

En concret, l'interès del bo espanyol a deu anys
baixava des del 2,921% fins al 2,804%, continuant
amb la tendència a la baixa iniciada el dilluns des-
prés de les eleccions al Parlament Europeu.

En conseqüència, el diferencial respecte al
«bund» alemany tornava a baixar ia situar-se per
sota dels 150 punts bàsics, en passar des dels
154,90 punts bàsics de l'obertura a un mínim de
143,1 sencers. En aquesta mateixa línia, la rendi-
bilitat del bo italià amb venciment a deu anys bai-
xava fins al 2,916%.

L’Íbex conquereix un nou màxim anual

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 1.900 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 30.600 0.00 32.186 20.792
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 4.350 -2.03 5.043 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
INVERFIATC 0.350 -2.78 0.500 0.200
LIBERTAS 7 1.530 -10.00 2.850 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 6.340
MOLINS 7.400 0.00 8.134 6.813
U.EUROPEA I. 3.150 0.00 6.700 3.150
URBAR 0.580 + 3.57 1.020 0.540
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Abertis 16,020 0,75 16,020 15,900 15.584.879 16,580 11,163
Acciona 58,450 -0,32 58,790 57,720 8.911.451 63,890 33,800
ACS 32,005 1,04 32,005 31,555 28.363.690 32,005 18,260
Amadeus 31,945 0,16 32,200 31,860 28.909.933 32,290 22,398
ArcelorMittal 11,340 -0,70 11,510 11,305 8.210.250 13,256 8,263
Banco Popular 5,150 0,57 5,150 5,080 54.747.868 5,948 2,302
Banco Sabadell 2,387 0,93 2,393 2,357 36.825.600 2,588 1,169
Bankia 1,501 1,97 1,510 1,462 91.974.096 1,627 0,530
Bankinter 5,731 0,32 5,760 5,658 19.967.959 6,472 2,538
BBVA 9,395 0,55 9,417 9,305214.430.642 9,768 5,902
BME 32,985 0,93 33,000 32,400 11.028.641 33,000 17,203
Caixabank 4,458 1,04 4,477 4,403 45.246.839 4,798 2,199
Dia 6,705 -0,78 6,776 6,680 15.341.673 7,024 5,366
Ebro Foods 16,535 0,64 16,590 16,375 3.812.629 17,633 13,964
Enagas 21,470 -0,30 21,540 21,305 35.911.501 22,995 16,503
FCC 15,270 -0,29 15,350 15,205 12.761.243 21,920 6,900
Ferrovial 15,830 -0,22 15,915 15,755 23.927.016 16,350 11,102
Gamesa 8,433 0,84 8,479 8,339 21.276.060 9,250 3,400

Gas Natural 21,200 0,19 21,220 21,010 20.153.435 21,260 13,495
Grifols 39,915 0,97 40,075 39,400 24.278.567 42,095 25,055
IAG 4,845 -0,02 4,915 4,813 30.115.518 5,569 2,909
Iberdrola 5,233 0,17 5,235 5,187 72.116.790 5,250 3,746
Inditex 106,650 0,57106,650 105,700 60.328.195 119,646 88,301
Indra 13,160 -0,53 13,385 13,000 8.753.481 15,055 9,524
Jazztel 10,910 0,51 11,020 10,825 11.829.525 11,490 5,311
Mapfre 3,000 -0,03 3,020 2,993 19.334.755 3,463 2,324
Mediaset 8,061 0,74 8,098 7,967 8.051.448 9,489 5,782
OHL 31,830 0,36 32,380 31,625 19.652.486 34,495 25,050
REC 62,130 0,53 62,400 61,570 18.249.712 62,400 37,266
Repsol 20,470 -0,63 20,635 20,355269.706.649 20,770 15,160
Sacyr 4,821 -1,19 4,908 4,722 26.539.119 5,190 1,858
Santander 7,528 0,59 7,528 7,430283.888.331 7,528 4,344
T Reunidas 44,795 0,31 45,020 44,600 5.766.370 45,610 31,140
Telefónica 12,260 0,29 12,260 12,155127.750.527 12,360 8,999
Viscofan 41,615 0,46 41,660 41,295 8.562.062 43,260 35,291
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Santander 7,484 7,528 +0,59 283.888.331

Repsol 20,600 20,470 -0,63 269.706.649

BBVA 9,344 9,395 +0,55 214.430.642

Telefónica 12,225 12,260 +0,29 127.750.527

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Bankia 1,472 1,501 +1,97 91.974.096

ACS 31,675 32,005 +1,04 28.363.690

Grifols 39,530 39,915 +0,97 24.278.567

Banco Sabadell 2,365 2,387 +0,93 36.825.600

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Sacyr 4,879 4,821 -1,19 26.539.119

Dia 6,758 6,705 -0,78 15.341.673

ArcelorMittal 11,420 11,340 -0,70 8.210.250

Repsol 20,600 20,470 -0,63 269.706.649

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,359
0,814

1,221
138,349

Mibor 0,604
Euríbor 0,604

IRS 0,957
IRPH Conjunt Entitats 3,181

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

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

946,32
34.076

928,83

33.446

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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Regió 7 » Economia

La Generalitat diu que el Bages té les
infraestructures per cobrir la demanda elèctrica d
´Iberpotash
La reclamada subestació de 400 kV es faria necessària a partir del 2020

29.05.2014 | 07:32

CARLES BLAYA | MANRESA El director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, Pere Palacín,
va assegurar ahir a Manresa que el Bages té les infraestructures necessàries per abastir
energèticament el projecte Phoenix d'Iberpotash per a un termini d'entre cinc i sis anys. Més endavant,
va dir, es farà necessària la construcció de la reclamada subestació de 400 kV, un projecte que, de
moment, està "encallat" al ministeri d'Indústria. Pere Palacín va fer aquestes declaracions durant una
conferència sobre el present i el futur energètic català que va pronunciar ahir al matí a la Cambra de
Comerç de Manresa.
L'actual mapa elèctric permetrà arrancar el projecte industrial d'Iberpotash només amb una
"reconfiguració de les xarxes de distribució actuals", segons fonts de la direcció general de la
Generalitat. Amb tot, el futur hauria de passar per més potència elèctrica. Una nova subestació
(programació que depèn de Red Eléctrica Española) podria donar cobertura a les necessitats
industrials de futur del territori i a les de les successives fases del projecte Phoenix, de les quals podria
derivar un nou polígon industrial a Callús per a la ubicació de clients del nou negoci de la sal de la
companyia minera.
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Ecoviure impulsarà els premis a les
construccions sostenibles
29.05.2014 | 07:32

REDACCIÓMANRESA L'Escola Universitària Politècnica de Manresa, la Cambra de Comerç,
l'Ajuntament i els quatre col·legis professionals que hi ha a la ciutat volen donar un impuls als premis a
les instal·lacions i construccions sostenibles que es convoquen amb motiu de l'Ecoviure i que enguany
arribaran a la seva dotzena edició.
Consideren que els guardons han de ser un element important que ajudi a la creativitat, a la innovació i
a la progressiva recuperació del sector de la construcció.
Els convocants també demanen que més enllà de la sostenibilitat, es presentin projectes que posin de
manifest la creativitat dels professionals en l'àmbit de la tecnologia, l'edificació i el planejament. El
primer premi passarà dels 1.200 als 1.500 euros.
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Normas de participación

El director de Energía asegura que el Bages tiene las
infraestructuras para abastecer el proyecto Phoenix a corto plazo
Palacín dice que el plan de Iberpotash es "muy importante" para la comarca y para el país

La mina de Iberpotash en Súria Archivo ACN

Manresa. (ACN).- El director general de Energía, Minas y Seguridad Industrial, Pere Palacín, ha asegurado que el Bages tiene
las infraestructuras necesarias para abastecer energéticamente el proyecto Phoenix d'Iberpotash para un plazo de entre cinco
y seis años.

Más adelante, ha explicado que será necesario la construcción de una subestación de 400 kV, pero de momento este proyecto se
encuentra "atascado" en Madrid. Para Palacín, "esta subestación solucionaría por muchos años el crecimiento industrial y
doméstico de la comarca".

El responsable de Minas ha dicho que el proyecto Phoenix es "muy importante" para el Bages y el conjunto de Catalunya, y ha
añadido: "Tenemos que ayudar a que sea posible en las mejores condiciones para el país".
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Manresa - Bages | 29/05/2014 - 12:33h
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L’Ajuntament de Manresa va
aprovar ahir el pressupost més
difícil de tota l’època democràtica
que posa fi a la atípica situació que
suposa arribar a meitat d’any fun-
cionant amb els números prorro-
gats del 2013.

El govern va poder tirar enda-
vant el pressupost, de  77.535.459
euros, l’1,38% per sota dels
78.621.656 euros del 2013, amb no-
més els seus 11 vots -hi ha 24 re-
gidors més l’alcalde- gràcies a
l’abstenció de PSC, ERC i PP. Hi van
votar en contra PxC i CUP.

El debat, després d’una plàcida
primera part expositiva, va quedar
trencat en dos blocs. El primer de
to conciliador entre el govern i
els partits que presentaven mo-
cions i esmenes de millora (que
van ser totes aprovades) per ga-
rantir les aportacions per cobrir ne-
cessitats socials bàsiques i activar
la promoció econòmica. El segon,
molt més agre, va ser un cara a cara
del regidor d’Hisenda, Josep Ma-
ria Sala (CiU), amb els regidors Jor-
di Masdeu (CUP) i Albert Pericas
(PxC).

Amb molta contundència, Sala
va arribar a retreure a la CUP que
s’hagués dedicat «a picotejar els
números i s’han quedat tan tran-
quils» i que no haguessin «treba-
llat gaire». La resposta de Masdeu
a Sala va ser que «vostè no ens ha
de dir absolutament res sobre com
fer la nostra feina».

Masdeu va criticar dels pressu-
postos que no aplicaven la tarifi-
cació social no avançaven en la re-
municipalització de serveis no co-
braven l’IBI que hauria de pagar
l’Església ni calculaven el deute
il·legítim ni feien res per multar els
bancs pels pisos buits. Va dir que
l’únic que es presentava era «més

del mateix» i feien aportacions
econòmiques amb les que estaven
en contra «com els 40.000 euros
per a la Fundació Rosa Oriol o els
850.000 per a l’ateneu les Bases».

El president del grup del PSC,
Josep Lluís Irujo, es va sumar al de-
bat dient que entenia la posició an-
tisistema de la CUP, però el que no
entenia és que «quan governen no
fan el que prediquen» i va afegir
que allò que Masdeu demanava a
l’Ajuntament de Manresa el de
Navàs, on governa la CUP, no ho
aplica.

Irujo va dir que «el posiciona-
ment de la CUP portat a la pràcti-
ca és un engany». La rèplica de
Masdeu va ser per dir que a ban-
da de Navàs la CUP també gover-
na a altres llocs i que ja que sem-
pre treien el tema de Navàs potser
caldria fer un monogràfic, però
amb la presència del seu alcalde a
la sala, cosa que a Irujo li va sem-
blar bé.

Pel que fa a Plataforma, Pericas
va dir que es rebaixava la despesa
en serveis als ciutadans, va aplau-
dir la previsió per rehabilitar el
Pont Nou, «que fa segles que la ne-
cessita», i va ironitzar sobre els 3
milions que caldrà pagar en sen-
tències judicials, «una altra alegria
per al contribuent», va dir.

El regidor d’Hisenda va res-
pondre que «PxC no és que con-
fongui pomes i peres sinó pomes
amb camions» i els va recomanar
que «aprenguin a sumar». Quan
Sala va demanar a Pericas per què
no havia anat a veure’l abans del
ple si tenia dubtes en comptes de
dir segons quines inexactituds, el
regidor de Plataforma li va res-
pondre que ateses les males rela-
cions de PxC amb CiU tot el man-
dat no havia tingut gaires ganes de
veure’l.

FRANCESC GALINDO | MANRESA
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EL DEBAT DELS PRESSUPOSTOS Els números de l’Ajuntament per a enguany van quedar aprovats ahir gràcies a l’abstenció de PSC, ERC
i PP, que van presentar mocions i esmenes per garantir necessitats socials bàsiques i proposar accions d’estímul de l’economia i l’ocupació. El
debat va pujar de to quan CUP i PxC van argumentar el vot en contra i CiU va considerar que no s’havien treballat mínimament els números

4

Moment de l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2014, ahir

FRANCESC GALINDO

Aprovats enmig d’un fort enfrontament els
pressupostos més atípics de l’Ajuntament
El regidor d’Hisenda retreu a la CUP no haver«treballat» i a PxC que sumin «no pomes i peres sinó pomes i camions»

L’IBI va ser l’altre gran prota-
gonista del debat del pressu-
post. Hi va haver referències di-
rectes al mig centenar d’entitats
que han signat un manifest con-
junt per demanar la rebaixa d’a-
quest impost, però la més forta va
ser la del president del grup mu-
nicipal del PP. Xavier Javaloyes va
afirmar que organitzacions que
formen part de la plataforma, el
2007 «aplaudien amb les ore-
lles» la revisió cadastral que és en
l’origen de l’escalada d’aquest
impost.

Segons Javaloyes, quan el 2007
el seu grup municipal s’oposava
fermament que es revisés el ca-
dastre el que hi havia a la ciutat
era «silenci», amb l’excepció

d’entitats com les veïnals. Quan va
acabar el ple municipal, el presi-
dent de la federació de barris (sig-
nant del manifest), Enric Martí,
que era entre el públic de la sala,
va anar directament a parlar amb
Javaloyes. A preguntes d’aquest
diari, Javaloyes no va voler dir a
quines entitats es referia, però va
precisar que eren organitzacions
«vinculades a l’activitat econòmi-
ca».

Josep Lluís Irujo (PSC) també va
fer referència al debat generat so-
bre l’IBI per dir que si la disminu-
ció de l’IBI comporta una reducció
de recursos cal ser valents per dir
de quina forma es cobririen. Se-
gons Irujo, «és impossible retallar
més el pressupost i nosaltres es-
tarem en contra de disminuir els

serveis públics municipals».
El president del grup municipal

d’ERC, Pere Culell, va dir que de l’e-
laboració del manifest de les 50 en-
titats es després que hi ha «desco-
neixements» que s’haurien pogut
salvar amb un major diàleg de
l’Ajuntament, ja que «el diàleg i la
complicitat són bàsics» i sobretot
en aquests moments.

Al final del debat, l’alcalde Va-
lentí Junyent (CiU) va explicar que
ahir mateix s’havia contactat amb
un representant de la plataforma
d’entitats, concretament amb el
president de la Cambra de Comerç
i Indústria, Pere Casals, per con-
vocar-les a partir de la setmana que
ve a debatre el tema de cara als
pressupostos municipals de l’any
2015.

F.G. | MANRESA

El PP afirma que ara es queixen de l’IBI alguns
que «aplaudien amb les orelles» el nou cadastre
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Mercat de la Palmera
al Cardenal Lluch

L’Agrupament Escola Cardenal
Lluch de Manresa obrirà avui la
seva seu a la ciutat en motiu del
Mercat de la Palmera. Des del
migdia s’hi podrà veure les activi-
tats que fan les unitats de l’entitat.
Hi haurà un dinar de germanor i
una activitat conjunta teatralitza-
da. A les  de la tarda Montse
Creus  pronunciarà un pregó i es
durà a terme un reconeixement als
traspassats Ignasi Serracanta i Mn.
Josep Riera. 

REDACCIÓ | MANRESA

ENTITATS

Traspàs de dues àvies
centenàries de Manresa

Les manresanes Maria Casals
Soler i Isabel Martínez Màrquez,
han traspassat el mateix dia als 
anys d’edat. La primera residia
des de feia un temps en una resi-
dència de Guissona, i el funeral se
celebrarà avui a les  del migdia
a la Sala Montserrat de Funerària
Fontanova. La segona era del bar-
ri de Sant Pau de Manresa, tot i que
també s’estava en una residència.
El funeral serà avui a les  a la par-
ròquia de Sant Pau.

REDACCIÓ | MANRESA

FUNERAL

El Papa agraeix el jersei
que li va confeccionar
la monja Maria Trullols

Maria Trullols mostra la peça de roba que li va fer al Papa

ARXIU/ENRIC BADIA

La Secretaria d’Estat del Vaticà
ha escrit una carta en nom del
papa Francesc a la germana ve-
druna de Manresa Maria Trullols,
agraint-li el gest d’haver-li fet un
jersei de mitja que li va poder fer
arribar recentment (vegeu Regió
del  d’abril).

Al missatge que li ha adreçat el
representant del pontífex fa refe-

rència a «l’apreciat obsequi, ela-
borat per vostè».  Així mateix li ex-
pressa la seva «gratitud per aquest
amable gest», i li prega que resi per
ell «i els fruits del seu ministeri».

Finalment li imparteix la bene-
dicció i li expressa el testimoni de
la seva consideració». Trullols, de
 anys, és un referent a l’escola i
la comunitat del mateix nom a
Manresa.

REDACCIÓ | MANRESA

El president de la Cambra de Co-
merç i Indústria de Manresa, Pere
Casals, ha assegurat a aquest dia-
ri que no sap a qui es referia el pre-
sident del grup municipal del PP,
Xavier Javaloyes, quan va dir en el
ple municipal que entitats que
formen part del moviment per re-
clamar una rebaixa de l’IBI «aplau-
dien amb les orelles» la revisió
cadastral del .

La Cambra és una de les entitats
que ha fet de pal de paller de la re-
volta de l’IBI i Casals entén que en-
cara que Javaloyes digués després
del ple que es referia a organitza-
cions vinculades a l’activitat eco-
nòmica «no ens hem sentit al·lu-
dits perquè per això hi ha l’heme-
roteca». D’altra banda, i pel que fa
a la resta del mig centenar d’orga-
nitzacions signants del manifest,
tampoc sap a quina s’està referint
Javaloyes amb tanta contundència,
«així que potser fora bo que ho
aclareixi. Potser es confon». Del
que sí té plena consciència és que
la Cambra va advertir molt clara-
ment del que passaria amb un
nou cadastre fet en el punt culmi-
nant de la bombolla immobiliària
«i que quan ja estava fet el mal hi
va haver grups polítics munici-
pals que ens van donar la raó, in-
clòs el PP».

Pel que fa a l’anunci de l’alcalde
Valentí Junyent que ja s’havia con-
tactat amb la plataforma d’entitats
per convocar-les a dialogar, Casals
ha afirmat que l’equip de govern
ha tingut una resposta molt cor-
recta obrint-se al diàleg, «que és el

que busquem, parlar-ne a fons».
El president de la Cambra ha re-

cordat que s’ha arribat al darrer
any de l’actual mandat «i ja és
hora de dialogar sobre l’IBI perquè
hi hagi un pla d’actuació abans d’a-
cabar».

Un debat necessari
Durant la primera quinzena de
juny hi haurà una trobada de les
entitats signants del manifest per
encarar la negociació amb l’Ajun-
tament, que podria iniciar-se la se-
gona quinzena del mes.

Casals ha explicat que des de la
presentació pública del manifest
s’ha activat un debat necessari
sobre el que cal anar aportant
punts de vista. Per exemple, con-
sidera que a l’alcaldable socialista
Felip González no li hauria de
sorprendre que veïns, sindicats i
empresaris comparteixin espais

d’acord en un manifest conjunt,
«perquè no estem al segle XIX
sinó al XXI». Pel que fa a la crítica
a que la rebaixa que es demani si-
gui lineal i no progressiva, Casals
ha volgut recordar que l’IBI és un
impost que no pot ser progressiu
perquè depèn del valor de l’im-
moble i no de la renda o dels be-
neficis empresarials. Així que si hi
ha un cadastre que no respon a la
realitat perjudica a qui més té i a
qui menys té «per això demanem
un nou cadastre i la reducció d’un
 de la recaptació a l’any».

Pel que fa al president del grup
municipal d’ERC, Pere Culell, que
va dir en el ple que de l’elaboració
del manifest es desprèn que hi
ha desconeixements que s’haurien
pogut salvar amb més diàleg, Ca-
sals accepta que seria molt bene-
ficiós tant amb el govern com
amb l’oposició i precisament per
això l’incentiven. 

Insisteix que cal partir del fet que
l’IBI té una aplicació injusta a
Manresa i ha de ser el govern i l’o-
posició qui hi posin remei, perquè
són els que tenen la informació i
estan es disposició de fer-ho.

FRANCESC GALINDO | MANRESA

Pere Casals

CATPRESS

La Cambra creu que el PP
ha d’aclarir qui va «aplaudir
amb les orelles» el cadastre

Lamenta que alguns partits critiquessin la revisió quan ja s’havia fet�

Les paraules del president 
del grup municipal del PP,
Xavier Javaloyes, generen
perplexitat

La plataforma per forçar una
rebaixa de l’IBI es reunirà per
marcar les bases de la
negociació amb l’Ajuntament

comunicacio@catpress.cat - 02/06/2014 08:06 - 178.23.208.155
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La Cambra creu que el PP ha d´aclarir qui va
´aplaudir amb les orelles´ el cadastre
Lamenta que alguns partits critiquessin la revisió quan ja s'havia fet

31.05.2014 | 07:25

FRANCESC GALINDOMANRESA El president de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, Pere
Casals, ha assegurat a aquest diari que no sap a qui es referia el president del grup municipal del PP,
Xavier Javaloyes, quan va dir en el ple municipal que entitats que formen part del moviment per
reclamar una rebaixa de l'IBI "aplaudien amb les orelles" la revisió cadastral del 2007.
La Cambra és una de les entitats que ha fet de pal de paller de la revolta de l'IBI i Casals entén que
encara que Javaloyes digués després del ple que es referia a organitzacions vinculades a l'activitat
econòmica "no ens hem sentit al·ludits perquè per això hi ha l'hemeroteca". D'altra banda, i pel que fa a
la resta del mig centenar d'organitzacions signants del manifest, tampoc sap a quina s'està referint
Javaloyes amb tanta contundència, "així que potser fora bo que ho aclareixi. Potser es confon". Del que
sí té plena consciència és que la Cambra va advertir molt clarament del que passaria amb un nou
cadastre fet en el punt culminant de la bombolla immobiliària "i que quan ja estava fet el mal hi va haver
grups polítics municipals que ens van donar la raó, inclòs el PP".
Pel que fa a l'anunci de l'alcalde Valentí Junyent que ja s'havia contactat amb la plataforma d'entitats
per convocar-les a dialogar, Casals ha afirmat que l'equip de govern ha tingut una resposta molt
correcta obrint-se al diàleg, "que és el que busquem, parlar-ne a fons".
El president de la Cambra ha recordat que s'ha arribat al darrer any de l'actual mandat "i ja és hora de
dialogar sobre l'IBI perquè hi hagi un pla d'actuació abans d'acabar".
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Mamá local desvela el secreto
para perder 12kg super rápido
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El Sí-Sí obté el 97% del vot a la
consulta d´Avià

 Totes les notícies de Bages
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La preconsulta sobre el dret a decidir, celebrada del 7 al
31 de maig, ha registrat el 20% de...

Els carrers del nucli antic de
Cardona queden petits en el
segon dia de la Festa de la
Sal
La segona jornada de la Fira Medieval-
Festa de la Sal de Cardona va portar un

gran nombre de...

Cardona potencia el passat
medieval per beneficiar el
comerç i el sector turístic
El certamen allarga la durada a dos
dies, amplia el seu espai expositiu,
aplega més parades i...

El Consell d´Infants de Súria
mostra la diversitat cultural de
la vila en una exposició
Mostrar la diversitat cultural de la vila
en funció de la procedència dels seus
veïns. Aquest...

´La Catalunya Central és rica
en recursos turístics, però li
cal més emprenedoria´
Torrent diu que el territori ha de saber
aprofitar l'atractiu de Barcelona, i que
hauria d'ampliar...
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