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La nova UVIC-UCC es presenta
dimarts a les empreses del Bages
Valentí Martínez i Josep Terradellas seran els encarregats de presentar el nou
projecte universitari per a les comarques centrals

	La nova Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) es presentarà demà al matí
a les empreses del territori en un acte que tindrà lloc a la Cambra de Comerç de Manresa i en el
qual participaran el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, i el
secretari general de la Fundació Universitària Balmes i secretari de Creacció, Josep Terradellas.

	 

	La jornada servirà per donar a conèixer el nou projecte universitari de les comarques centrals
després de la integració de la Fundació Universitària del Bages i la Universitat de Vic en un únic
organisme. La conferència porta per títol 'La UVIC-UCC, una universitat amb dos campus arrelats
al seu entorn socioeconòmic i una clara vocació internacional i investigadora'.
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Bona part de la cuina del res-
taurant Maïami i dues parets veïnes
que formen part de les depen-
dències del Centre de Normalit-
zació Lingüística Montserrat i de
l’entitat Bages per Tothom són les
parts afectades per l’incendi de-
clarat dissabte al migdia a la cuina
del restaurant situat a l’edifici del
teatre Conservatori. La cuina no
podrà funcionar fins que no hi fa-
cin les obres necessàries. Pel que fa
al CNL, ha traslladat les classes al
centre cívic Selves i Carner fins que
no arreglin la paret.  

Avui, els tècnics municipals i els
designats pel Maïami continuaran
la inspecció iniciada ahir. Fonts de
l’Ajuntament han informat que la
previsió és analitzar la situació de

la coberta de la part de l’edifici cor-
responent al bloc que dóna al car-
rer de Jaume I afectada per les fla-
mes, que és molt probable que cal-
gui reformar parcialment.

Dolors Sánchez, de Diesa Res-
tauració, responsable del Maïami,
explicava ahir a Regió7 que han
suspès el servei de cuina fins que
no hi facin obres, de manera que
només hi funciona la cafeteria. El
CNL Montserrat, amb entrada pel
carrer de Jaume I i veí del restau-
rant, ha reubicat les classes al Sel-
ves i Carner, explicava la seva di-
rectora, Núria Brugarolas. 

Un aspecte dantesc
Sánchez comentava que l’incendi
de dissabte, iniciat a 2/4 d’1 del
migdia a la cuina de l’establiment,

situada al primer pis de l’edifici
amb entrada per la Muralla de
Sant Domènec 1-3, va deixar les
olles que hi havia al foc totalment
deformades, va caure un tros del
fals sostre, va afectar la instal·lació
elèctrica, un microones, el con-
tingut d’una nevera... Ahir a la
tarda, malgrat que havien netejat
l’espai, l’aspecte era dantesc, amb
la campana i els fogons cremats,
un bon tram del fals sostre en
molt mal estat i el tros que havia
caigut escampat per terra. El fum
va tenyir de gris el sostre blanc del
menjador del costat. El pèrit hi va
passar dissabte mateix i ahir hi van
anar els tècnics municipals, els
quals, segons informació de l’A-
juntament, van constatar que cal-
drà renovar la xemeneia del res-

taurant i el calaix vertical d’obra
que la conduïa de la cuina a la teu-
lada. Just al costat d’aquest calaix
hi ha dependències del CNL Mont-
serrat i de Bages per Tothom. Bru-
garolas informava que, per tal de
comprovar si l’incendi havia afec-
tat les bigues, els tècnics, que  ahir
van treure el precinte de l’entrada
del carrer Jaume I, havien foradat
una paret de l’aula més gran de les
tres que hi ha al centre, i l’única
que disposa d’aire condicionat, i
que per això s’havia suspès la clas-
se prevista ahir i les properes a par-
tir d’avui es traslladaran al Selves
i Carner. Els tècnics també van pas-
sar per les instal·lacions de Bages
per Tothom, on hi ha una paret
afectada per l’incendi que també
hauran de reconstruir. 

GEMMA CAMPS | MANRESA

L’incendi a l’edifici del Tori fa tancar
la cuina del Maïami i reubicar el CNL
Els tècnics continuaran avui la inspecció iniciada ahir per determinar si hi ha danys a la coberta 

Breus

Valentí Martínez, director ge-
neral de la Fundació Universitària
del Bages (FUB), i Josep Terrade-
llas, secretari general de la Fun-
dació Universitària Balmes i se-
cretari de Creació, participaran,
aquest matí, a la Cambra de Co-
merç de Manresa en la jornada
amb l’enunciat «La UVic-UCC,
una universitat amb dos campus
arrelats al seu entorn socioeco-
nòmic i una clara vocació inter-
nacional i investigadora». L’acte tin-
drà lloc a les 9 del matí i cal haver
confirmat l’assistència prèviament. 

REDACCIÓ | MANRESA

Jornada a la Cambra
sobre la UVic-UCC, avui 

UNIVERSITAT 

Els Tirallongues han actuat el cap
de setmana al barri marítim de Tar-
ragona el Serrallo, al costat dels Bri-
valls de Cornudella i dels Xiquets
del Serrallo. Els manresans van fer
la millor actuació de la tempora-
da fora de casa. Van descarregar  en
primera ronda un quatre de sis
amb agulla; en segona, un tres de
set (el tercer de la temporada), i en
tercera, un bonic cinc de sis. Di-
vendres faran un assaig al local so-
cial (Casa Caritat) que inclourà una
recollida de menjar.

MIQUEL ÀNGEL RAMOS | TARRAGONA

Els Tirallongues fan un
tres de set a Tarragona

TRADICIÓ 

Amb l’enunciat «Cultura i estat
propi», Vicenç Villatoro, escriptor
i periodista, explicarà i analitzarà,
demà, el paper que jugarà la cul-
tura en el procés de transició na-
cional i en l’assoliment del nou es-
tat català. L’acte, que tindrà lloc a
les 8 del vespre a l’auditori de la
Plana de l’Om, forma part del ci-
cle El país que volem construir.
Convergència t’ho explica. El pre-
sentarà Valentí Oviedo, gerent de
l’Auditori de Barcelona i exgerent
del teatre Kursaal de Manresa. 

REDACCIÓ | MANRESA 

Convergència convida
Vicenç Villatoro, demà

POLÍTICA 

Avui continuen els treballs de se-
nyalització horitzontal al tram de
la carretera C-37z entre el barri de
Miralpeix i la carretera Cardona, lli-
gats a la millora del paviment que
s’hi ha portat a terme. Aquests
treballs, que s’executen en horari
diürn, van començar ahir. És pre-
vist que hi hagi afectacions pun-
tuals en els girs a l’esquerra a la cru-
ïlla amb el carrer de Martí i Pol
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Treballs de senyalització
a la carretera deMiralpeix

VIA PÚBLICA 

CATPRESS

Una vintena de nens i nenes d’entre 8 i 12 anys (a la foto) van participar
en la segona activitat infantil programada per Quin Passeig! aquest estiu.
Amb Manresa Scrapbooking, van aprendre diferents tècniques artesanes de
decoració i d’enquadernació. Els participants van treballar amb cartolines,
cartrons i pintures per decorar un quadre colorista que es van endur a casa.
Avui es fa la tercera activitat infantil a les terrasses del Passeig. Nens i nenes
practicaran l’anglès amb ILA School per mitjà d’un taller amb globus d’aire. 



Una vintena d’infants aprenen a fer ‘scrapbooking’

El cuiner manresà Jordi Cruz,
que s’ha fet molt popular arran de
la seva participació en el concurs
de televisió MasterChef, inaugurarà
avui la temporada gastronòmica
MasterFood del centre comercial
Splau, situat a Cornellà de Llo-
bregat, al costat del camp de futbol
de l’Espanyol. L’acte, que tindrà lloc
a la zona chill out de l’esmentat
centre comercial,  començarà a les
7 de la tarda amb una classe ma-
gistral de cuina del jove xef man-
resà centrada en els cinc ingre-
dients considerats essencials per a
un cuiner i en com aplicar-los a la
cuina d’una manera creativa. 

REDACCIÓ | MANRESA

El televisiu cuiner manresà
Jordi Cruz protagonitza una
classe magistral a Cornellà

Cruz participa a «MasterChef»

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Aspecte dels fogons de la cuina del restaurant Maïami, que van quedar totalment cremats La campana socarrimada i el forat al sostre
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Empreses del Bages coneixen el
nou projecte de la UVic-UCC
La creació d'una facultat de Medicina pròpia, principal projecte de futur que podria
ser una realitat l'any 2016

Valentí Martínez, Pere Casals i Josep Tarradellas durant l'acte a la Cambra. Foto: Cambra

	Les empreses del Bages han conegut aquest dimarts de primera mà el nou projecte universitari de
la Catalunya Central, fruit de la federació de la Fundació Universitària del Bages i la Fundació
Universitària Balmes (titular de la Universitat de Vic). Dos dels seus responsables, Valentí Martínez,
director general de la FUB, i Josep Terradellas, secretari de la Fundació Universitària Balmes, han
explicat les claus del procés que ha donat lloc a la creació de la Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya (Uvic-UCC). Un procés que ha donat resposta a la voluntat d'ambdues
institucions de guanyar dimensió i abast territorial i que suposa per a la Fundació Universitària del
Bages disposar d'una major autonomia i flexibilitat respecte la que tindria si continuava com a
centre adscrit a la UAB.

	 

	L'aposta per la internacionalització i la recerca són alguns dels principals objectius de la nova entitat
que mantindrà la independència dels dos respectius patronats i, per tant, l'autonomia en la gestió
dels propis recursos. Martínez ha insistit en què "no estem parlant d'un procés de fusió ni
d'absorció, sinó d'un procés federatiu on cada centre manté la independència". Un dels principals
projectes en què s'està treballant és la creació d'una facultat de Medicina que, segons ha explicat
Terradellas, vol donar resposta a la mancança de professionals que es preveu que hi hagi a partir
de l'any 2025.
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	El president de la Cambra, Pere Casals, ha destacat la importància del projecte per a la comarca
del Bages i per al conjunt de la Catalunya Central, en el que és un apropament entre Manresa i
Vic que no hauria estat possible sense unes bones infraestructures. Terradellas ha expressat la
voluntat que la "Uvic-UCC sigui un element vertebrador de la Catalunya Central i Septentrional",
mentre que Martínez ha remarcat que "amb aquest projecte s'apropen per primera vegada dues
ciutats que sempre han viscut d'esquena".
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Empreses del Bages coneixen el nou projecte universitari
conjunt entre Manresa i Vic

Les empreses del Bages han conegut avui de primera mà el nou projecte universitari de la
Catalunya Central, fruit de la federació de la Fundació Universitària del Bages i la Fundació
Universitària Balmes (titular de la Universitat de Vic). Dos dels seus responsables, Valentí
Martínez, director general de la FUB, i Josep Terradellas, secretari de la Fundació
Universitària Balmes, han explicat les claus del procés que ha donat lloc a la creació de la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (Uvic-UCC).
De: Redacció  

D’esquerra a dreta: Martínez, Casals i Terradellas aquest matí. Foto: CatPress

Les empreses del Bages han conegut avui de primera mà el nou projecte universitari de la
Catalunya Central, fruit de la federació de la Fundació Universitària del Bages i la Fundació
Universitària Balmes (titular de la Universitat de Vic). Dos dels seus responsables, Valentí
Martínez,  director  general  de  la  FUB,  i  Josep  Terradellas,  secretari  de  la  Fundació
Universitària Balmes, han explicat les claus del procés que ha donat lloc a la creació de la
Universitat de Vic-Universitat Central  de Catalunya (Uvic-UCC). Un procés que ha donat
resposta a la voluntat d’ambdues institucions de guanyar dimensió i abast territorial i que
suposa  per  a  la  Fundació  Universitària  del  Bages  disposar  d’una  major  autonomia  i
flexibilitat respecte la que tindria si continuava com a centre adscrit a la UAB.

L’aposta per la internacionalització i  la recerca són alguns dels principals objectius de la
nova entitat  que mantindrà  la  independència  dels dos respectius patronats i,  per  tant,
l’autonomia en la gestió dels propis recursos. Martínez ha insistit en què “no estem parlant
d’un  procés de  fusió ni  d’absorció,  sinó d’un  procés federatiu  on  cada centre  manté  la
independència”. Un dels principals projectes en què s’està treballant és la creació d’una
facultat de Medicina que, segons ha explicat Terradellas, vol donar resposta a la mancança
de professionals que es preveu que hi hagi a partir de l’any 2025.

El  president de la Cambra, Pere Casals, ha destacat la importància del projecte per a la
comarca del Bages i per al conjunt de la Catalunya Central, en el que és un apropament
entre  Manresa  i  Vic  que  no  hauria  estat  possible  sense  unes  bones  infraestructures.
Terradellas ha expressat la voluntat que la “Uvic-UCC sigui un element vertebrador de la
Catalunya Central  i  Septentrional”,  mentre que Martínez  ha remarcat  que “amb aquest
projecte s’apropen per primera vegada dues ciutats que sempre han viscut d’esquena”.
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UVIC-UCC El projecte de crear una facultat privada de medicina als campus de Vic i Manresa va cremant etapes. L’òrgan rector de la
Universitat de Vic ja ha aprovat la creació d’una fundació autònoma amb aquest objectiu, a la qual s’afegirà la FUB després de la reunió del
patronat de dimecres que ve, que és la que hauria de conduir la implantació dels nous estudis, si reben el vistiplau de la Generalitat i de Madrid

4

La Fundació Universitària Bal-
mes, titular de la Universitat de Vic,
i la Fundació Universitària del Ba-
ges crearan una fundació inde-
pendent per impulsar la conse-
cució, en un o dos anys, d’una fa-
cultat privada de medicina amb
presència a les capitals d’Osona i
del Bages.

El nou ens serà la Fundació
d’Estudis Superiors de Ciències de
la Salut, que el 26 de juny va obte-
nir el vistiplau de la Fundació Uni-
versitària Balmes i dimecres que ve
passarà pel patronat de la FUB per
ser aprovat.

La Fundació d’Estudis Supe-
riors de Ciències de la Salut serà
l’òrgan rector a nivell jurídic de la
nova facultat, en el cas que la seva
constitució obtingui l’aprovació
del consell interuniversitari i tam-
bé del govern central.

La facultat de medicina tindria
finançament i orientació privada
i estaria desvinculada de l’adjudi-
cació d’alumnat pels canals pú-
blics.

Ahir, en un acte a la seu man-
resana de la Cambra de Comerç i

Indústria, Josep Terradellas, se-
cretari general de la Fundació
Universitària Balmes, i Valentí
Martínez, director general de la
Fundació Universitària del Bages,
van explicar l’existència d’aques-
ta aposta estratègica en presència
de representants del teixit empre-
sarial i universitari de la comarca.

Factible el 2016
Segons Martínez, les previsions
més agosarades situarien la con-
secució de la facultat de medicina
el 2015, «però jo no seria tan opti-
mista» i troba «més factible el
2016». Martínez va assegurar que
un dels motius que han fet neces-
sari endegar el procés per deixar de
ser un centre adscrit a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i fe-
derar-se amb la UVic és que pro-
jectes com el d’implantar una fa-
cultat de medicina «serien ciència-
ficció amb la UAB».

Martínez va agrair a la UAB la
feina feta durant dues dècades,
però també va recordar les difi-
cultats per acreditar la formació
d’idiomes i que el procés per acon-
seguir tenir estudis d’educació in-

fantil «va durar 3 anys». Per a Mar-
tínez la col·laboració entre ens de
naturalesa pública però de gestió
privada «permet que circulem a
una velocitat superior».

Terradellas va insistir en el ca-
ràcter privat de la facultat de me-
dicina i de la seva necessitat per co-
brir un volum de metges que «a

partir del 2024 i el 2025 caurà en pi-
cat a causa del nombre de jubila-
cions previstes».

Terradellas va explicar que te-
nint en compte que el procés de
formació de nous metges com-
porta deu anys, si la facultat de me-
dicina de la Universitat de Vic-Uni-
versitat Central de Catalunya po-

gués arrencar en un període breu
estaria en disposició de cobrir la
demanda prevista quan aquesta es
produeixi.

Va afirmar que per aconseguir-
lo caldrà «habilitat i capacitat d’in-
fluència», ja que variar l’statu quo
actual no serà fàcil per l’existència
«d’importants lobbies mèdics».

FRANCESC GALINDO | MANRESA

La FUB i la UVic creen una fundació per fer
realitat una facultat privada de medicina
L’ens d’estudis superiors de ciències de la salut pretén que el nou grau s’implanti el curs 2015-2016 o el següent

Valentí Martínez (FUB), Pere Casals (Cambra) i Josep Terradellas (UVic), ahir 

FRANCESC GALINDO

La consecució d’una facultat de
medicina en què Manresa jugui
un paper rellevant és un dels ho-
ritzons que han inspirat el desig de
la FUB de federar-se amb la UVic,
després que quedés clar que seria
impossible anar per aquest camí
amb la UAB.

El director general de la FUB,
Valentí Martínez, ha volgut deixar
clar, en declaracions posteriors a
l’acte de la Cambra, que «és el
primer projecte conjunt de pes,
però no el projecte conjunt de
pes». Ha assegurat que en el cas
que la iniciativa no arribés a bon
port el sentit de la federació amb
la UVic quedaria intacte. 

El projecte de la nova facultat de
medicina està molt treballat i es-
tudiat des de la Universitat de Vic,

que no ha renunciat malgrat la
conjuntura econòmica adversa a
obrir nous estudis ni té previst
fer-ho. Després de la federació
amb la FUB tots dos ens l’han si-
tuat al capdamunt dels seus ob-
jectius estratègics.

La federació amb la FUB apor-
ta a la UVic més pes específic,
més massa crítica d’estudis de
l’àmbit de les ciències de la salut i
equipaments com la clínica uni-
versitària de la què disposa la ca-
pital del Bages.

Sobre el repartiment de papers
de la nova facultat, Martínez ha ex-
plicat que tindrà implantació al
campus de Vic i al de Manresa i
que a la capital del Bages hi hau-
rà docència a més de comptar
amb un equipament com la Clí-
nica Universitària que ha de jugar
un paper rellevant.

La nova facultat de medicina
donaria resposta a una demanda
insatisfeta, ja que sis de cada set
alumnes que trien aquesta carre-
ra no poden estudiar-la per falta de
places.  

REDACCIÓ | MANRESA

Activitat docent a Vic i a Manresa amb
un fort paper per a la clínica universitària
La nova facultat de

medicina tindria presència
als dos campus per cobrir
una demanda insatisfeta



La clínica universitària de la
FUB es va estrenar el curs

2012-2013 amb 30 operacions po-
dològiques al quiròfan i quatre mil
hores de pràctiques amb pacients
dels 1.130 alumnes dels estudis
de Ciències de la Salut. La CU+ de-
dica una planta i mitja a la part as-
sistencial (logopèdia, podologia,
fisioteràpia, i els serveis de dietèti-
ca i nutrició i de psicologia, que s’hi
han estrenat) i l’altra planta i mitja,
a la part docent. Per fer simula-
cions a la planta zero hi ha un espai
polivalent que pot ser una consulta
de logopèdia, infermeria o fisiote-
ràpia; a la segona, una aula com si
fos una habitació d’hospital, i al
bloc quirúrgic, el quiròfan i el box
de reanimació. Tot dotat amb cà-
meres. La clínica és un proveïdor
d’espais per als estudis de Ciències
de la Salut. 
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Operacions i milers
d’hores de pràctica
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L’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages ha aclarit que el projec-
te de l’empresa Airpirineu SL (que
vol instal·lar una escola de para-
caigudisme a l’aeròdrom del mu-
nicipi) «només» demana ampliar
l’hangar (on es guarden les aero-
naus) i les oficines, i no pas tota la
instal·lació.

L’alcalde fruitosenc, Joan Carles
Batanés, ha assegurat que hagut de
sortir al pas i donar informació per-
què l’oposició de CiU («tant de Sant
Fruitós com del municipi veí de
Santpedor») està «falsejant la re-
alitat» del que es projecta fer a l’ae-
ròdrom: «estan confonent la gent,
i això és molt perillós, perquè di-
uen que l’Ajuntament vol ampliar
l’aeròdrom, i quan a un li diuen
això, de seguida li ve el cap una pis-
ta més llarga i uns avions més

grossos volant sobre el poble, i el
projecte no diu res de tot això, l’ú-
nic que ha demanat l’empresa és
poder ampliar l’hangar, poder-hi
fer un bar i un aparcament. Res
més. Per això han entrat el projecte
a l’Ajuntament, perquè si vol-
guessin ampliar de veritat tot l’ae-
roport, l’Ajuntament no hi pintaria
res. En l’àmbit de l’aeronàutica les
competències corresponen a la
Generalitat».

Batanés va recordar que el mo-
del actual d’aeròdrom està definit
des del 2009 i que l’arribada
d’Airpirineu no el farà variar: «el

seu funcionament es regeix d’acord
amb el Pla d’Aeroports, Aerò-
droms, i Heliports de Catalunya,
emparat legalment a través d’un
Decret de Presidència de la Ge-
neralitat del 2009. En aquell mo-
ment, a Sant Fruitós no hi va haver
cap al·legació, ni per part de l’A-
juntament ni per part de cap as-
sociació de veïns o entitat».

En aquesta línia, l’alcalde acla-
reix que la classificació actual de
l’aeròdrom «permet el tipus d’ac-
tivitat que proposa l’empresa. És
més, si aquesta empresa no hagués
volgut ampliar l’hangar ni fer un
bar i un aparcament, avui mateix
podrien estar fent salts, ja que la llei
actual i la classificació que té els
empara». I subratlla que «l’aerò-
drom ja estava preparat per a
aquesta activitat, l’únic que fins ara
no l’havia fet ningú, i precisament

per això aquesta empresa ha vin-
gut a Sant Fruitós».

CiU vol que es denegui
Per la seva banda, CiU Sant Frui-
tós (únic grup a l’oposició) va fer
públic ahir que ha entrat al·lega-
cions al projecte, on exposa la
seva preocupació per «l’ús que es
farà de l’aeròdrom» i per «la pro-
ximitat de la pista d’aterratge als
centres educatius del municipi
(cita cinc escoles) i als habitatges».

El grup demana que es «dene-
gui la declaració d’interès públic
del projecte fins que no s’hagi re-
alitzat l’aprovació definitiva del
Pla Director Urbanístic Aeropor-
tuari (PDUA), el qual haurà de
contenir una avaluació ambiental
que asseguri un desenvolupament

sostenible, així com la participació
tant dels veïns afectats com d’en-
titats i organitzacions».

Respecte a això, Batanés ha de-
tallat que «l’empresa demana que
l’actuació sigui d’interès públic
perquè la llei, que no és de l’Ajun-
tament sinó de la Generalitat, li
permet fer-ho», com també per-
met demanar l’ampliació de l’han-
gar «sense que hi hagi el PDUA
aprovat». En aquesta línia, ha re-
cordat que «no hi ha cap aeroport
que tingui el PDUA aprovat, ni
Sabadell, ni Alguaire, ni Empuria-
brava, ni el d’Alp, que és propietat
de la Generalitat».

L’alcalde també ha subratllat
que l’empresa «voluntàriament»
ha firmat un conveni de bon ve-
ïnatge amb l’Ajuntament.

REDACCIÓ/C. OLIVERAS | SANT FRUITÓS

El govern fruitosenc aclareix
que «només s’ampliarà»
l’hangar, i no tot l’aeròdrom
L’alcalde, Joan Carles Batanés, assegura que l’oposició de CiU està

fent una «campanya de confusió sobre el projecte sense precedents»


Vistes actuals del camp de vol de Sant Fruitós de Bages
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Batanés recorda que el model
actual de l’aeròdrom està
definit des del 2009 i que el
nou projecte no el farà variar

L'actual alcalde de Sallent, David
Saldoni, tornarà a encapçalar la
llista de Convergència i Unió a
les properes eleccions municipals
del maig de l’any que ve.  La seva
candidatura va ser aprovada per
unanimitat a l’assemblea que Con-
vergència de Sallent va celebrar  di-
mecres, a proposta de l’executiva

local del partit. Saldoni encapça-
larà per segona vegada la llista de
CiU a Sallent, després que en les
eleccions del 2011 rellevés en
aquesta posició l’històric Jordi
Moltó i aconseguís ser la llista
més votada, tot i que no va assolir
la majoria absoluta (5 dels 13 re-
gidors). Al llarg d’aquest mandat ha
governat amb un pacte amb el

PSC (2 regidors). En l’assemblea
Saldoni va destacar «la feina feta al
capdavant del govern de Sallent»,
de la qual en va destacar «grans
projectes», com per exemple el
teatre sala polivalent, el viver d’em-
preses, la millora de vies públiques,
l’enderroc de la Fàbrica Vella per
poder construir-hi la nova resi-
dència, entre d’altres. 

REDACCIÓ | SALLENT

L’actual alcalde de Sallent repetirà com
a candidat de CiU a les municipals 

FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA

Els membres del Patronat de la Fundació Catalunya-La Pedrera es van reunir ahir per primer cop a Món Sant Benet
de Sant Fruitós, un dels equipaments destacats de la Fundació. Encapçalats pel seu president, Germán Ramón-Cortés,
i acompanyats per la directora, Marta Lacambra, van conèixer els diversos elements de Món Sant Benet: el monestir
restaurat; la Fundació Alícia, i les diverses instal·lacions d’activitat congressual, hotelera i de restauració.



Món Sant Benet acull per primer cop el Patronat de Fundació Catalunya-La Pedrera

Talamanca garanteix que els
casals tenen els papers en regla 

El govern de Talamanca assegura
que té tots els papers en regla  de
l’activitat de casals d’estiu que es fa
a la població. L’alcalde, Josep Tarín
(CiU), va explicar ahir que l’em-
presa a la qual s’ha adjudicat com-
pleix estrictament el plec de clàu-
sules del concurs, que ha con-
tractat l’únic monitor que neces-
sita per a uns casals on, com a mà-

xim, poden anar 8 nens i que té tots
els permisos de Joventut de la Ge-
neralitat. Tarín ha replicat les acu-
sacions que li havia fet el regidor
d’Units pel Canvi (ERC), Jordi Gra-
ner, sobre suposades irregularitats.
I ha assegurat que l’únic que va fal-
tar va ser una comunicació d’acti-
vitat a Joventut, que va ser un
oblit administratiu sense cap més
conseqüència. 

ENRIC BADIA | TALAMANCA
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El Patronat de la Fundació Catalunya-La Pedrera es reuneix
per primer cop a Món Sant Benet

El Patronat de la Fundació Catalunya-La Pedrera es va reunir ahir a la tardper primer cop a
les instal·lacions de Món Sant Benet, un dels equipaments destacats de la Fundació i peça
clau de la seva actuació social a Catalunya, i de forma molt especial en les comarques
centrals.
De: Redacció  

Els  membres  del  patronat,  encapçalats  pel  seu  President,  Germán  Ramón-Cortés,  i
acompanyats per  la  Directora, Marta  Lacambra, han  tingut  l’oportunitat  de  conèixer  de
forma detallada els diversos elements del conjunt de Món Sant Benet: el monestir restaurat
en el qual es du a terme una àmplia i variada oferta cultural i educativa; la Fundació Alícia
–Alimentació i Ciència-, puntera en la investigació alimentària a nivell internacional, i les
diverses instal·lacions orientades a l’activitat congressual, hotelera i de restauració que fan
del complex de Món Sant Benet un indret únic en el conjunt de Catalunya.

Inaugurat a la tardor de 2007, Món Sant Benet és un projecte impulsat en el seu moment
per  Caixa  Manresa,  fusionada  posteriorment  en  CatalunyaCaixa.  Actualment,  el  recinte
pertany i  està gestionat per  la Fundació Catalunya-La Pedrera, nascuda l’1 de gener  de
2013, i que és totalment independent de CatalunyaCaixa, així com de qualsevol altre ens
públic o privat.

Fundació Catalunya – La Pedrera

Així,  la  Fundació  treballa  des de  fa  un  any  i  mig,  com a  entitat  independent,  amb el
principal objectiu de donar respostes a una nova realitat social i des d’una nova visió i una
nova manera de fer les coses.

L’entorn actual  és canviant i  està emergint amb força una nova consciència social, amb
noves necessitats i  noves ambicions. La Fundació pretén estar  amatent  a aquesta nova
realitat  però  sense  perdre  la  seva  essència:  una  Fundació  que  aposta  per  l’ètica  i  la
innovació, que creu en la proximitat i  el  dinamisme, i  que vol transformar en accions el
compromís amb el territori i amb la seva gent.

Fent coses diferents però, sobretot, fent-les de manera diferent, de manera que el treball de
la  Fundació  es  fonamenta  en  tres  eixos:  l’exemplaritat  en  la  gestió,  la  sostenibilitat
econòmica i una inequívoca vocació de servir la gent i el territori.

Però l’acció transformadora de la Fundació s’estén de manera intensa per tot el territori: en
els  nostres  equipaments  culturals  i  mediambientals  com Món  Sant  Benet,  Món  Natura
Pirineus o Món Natura Delta, i  també en els nostres Espais socials, la Xarxa de Centres
Sociosanitaris, o en els espais naturals que gestionem.

En  el  primer  any  de  vida,  el  80% de  la  despesa  total  de  la  Fundació  s’ha destinat  a
programes i activitats i a la conservació i millora del patrimoni. Això ha permès arribar a
més de 200.000 persones que s’han beneficiat dels nostres projectes i més d’un milió i mig
han participat de les activitats programades.
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La Cambra, a favor de la
dinamització de l'aeròdrom de Sant
Fruitós
Celebra que després d'anys d'inactivitat hi hagi empreses que apostin per
aquest equipament

	La Cambra de Comerç de Manresa creu que la dinamització de l'aeròdrom de Sant Fruitós és positiu
per al conjunt del teixit econòmic de la comarca i celebra que s'aposti per tornar a dotar d'activitat
aquest equipament. En aquest sentit, la Cambra dóna suport al projecte per reactivar el servei i el
seu ús i alerta de la inseguretat jurídica que es crearia en cas de desautoritzar una activitat que
ja ha estat autoritzada.

	 

	Segons la Cambra, l'aeròdrom de Sant Fruitós suposa un factor diferencial de la comarca del
Bages respecte d'altres zones de Catalunya i el fet d'augmentar-ne l'activitat pot obrir noves
possibilitats a les empreses del territori.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/45293/cambra/favor/dinamitzacio/aerodrom/sant/fruitos



L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un 1,96% respecte al juny de 2013          La Marató
d’Igualada busca el seu eslògan          L’Ajuntament de Solsona comença l’arranjament del paviment

de la placeta de l’edifici Tauro          L'Hospital de Berga organitza una jornada de traumatologia a
nivell de tot Catalunya          EUiA de Sant Fruitós tanca el curs sopant amb Nuet          La residència de

Can Jorba obrirà portes a finals de setembre          Ensobren més de vint-i-cinc mil llibrets amb la
nova programació del Kursaal          El ple de l'Ajuntament aprova el document del Pla Director

Manresa 2022          La Cambra creu que la dinamització de l’aeròdrom de Sant Fruitós és positiva per
l’economia de la comarca          S'obre la convocatòria del VII Concurs Sons de la Mediterrània          

| 21 de juliol de 2014 |

Portada Actualitat Manresa Comarques Cultura Esports Cercador web Google

 Bages   19/07/2014

La Cambra creu que la dinamització de l’aeròdrom de Sant
Fruitós és positiva per l’economia de la comarca

Celebra que després d’anys d’ inactivitat hi hagi empreses que apostin per aquest
equipament.
De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa creu que la dinamització de l’aeròdrom de Sant Fruitós és
positiu per al conjunt del teixit econòmic de la comarca i celebra que s’aposti per tornar a
dotar d’activitat aquest equipament. En aquest sentit, la Cambra dóna suport al projecte per
reactivar el servei i el seu ús i alerta de la inseguretat jurídica que es crearia en cas de
desautoritzar una activitat que ja ha estat autoritzada.

Segons la Cambra, l’aeròdrom de Sant Fruitós suposa un factor diferencial de la comarca
del Bages respecte d’altres zones de Catalunya i el fet d’augmentar-ne l’activitat pot obrir
noves possibilitats a les empreses del territori.
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habitatge és considerat un dret
fonamental a la majoria de le-
gislacions nacionals, i fins i tot
s’esmenta a la Declaració Uni-

versal dels Drets Humans. Lògic, en ser una
necessitat bàsica. Per això genera contro-
vèrsia quan hi ha problemes per accedir-hi
o per mantenir-lo. I malgrat això, és un bé
que periòdicament pateix bombolles, per-

què està sotmès al lliure mercat tot i que el
sòl no és un bé il·limitat. Aquest fet ha ori-
ginat freqüents polèmiques entre econo-
mistes.

Tot i ser un motor rellevant de l’economia
d’un país, és un element sovint mal regulat
a nivell legal i del que se n’abusa a nivell fis-
cal. En moments de dèficit públic és un re-
curs fàcil per a l’administració. Avui trobem
pressions recaptatòries excessives en l’IBI,
o fiscalitat molt perjudicial per a la com-
pravenda d’habitatge de segona mà i eli-
minació de deduccions pel lloguer en la
nova reforma fiscal. Malauradament l’entorn
legal i fiscal de l’habitatge canvia molt al llarg
de la seva vida útil, i això no és bo.

Al final s’arriba a situacions com l’actual,
en què conflueixen persones que no poden
accedir a l’habitatge, més pisos buits del que
és habitual, desnonaments per impaga-

ment d’hipoteques i un banc dolent carre-
gat d’actius immobiliaris que no sap com
treure’s del damunt.

Les lleis d’arrendament no convencen ni
arrendadors ni arrendataris, i això fa que si-
gui una opció molt menys emprada que en
altres països d’economia semblant. La llei
hipotecària és antiga i força desequilibrada
entre les parts. L’administració i el regulador
bancari cauen periòdicament en excés de
permissivitat, i quan compradors, promo-
tors i bancs es passen de frenada rep tothom,
també el dret fonamental.

Per resoldre-ho els legisladors tenen fei-
na, però fa anys que se’n parla i no hi ha
acord en com. I mentrestant què fem amb
els problemes del dia a dia? És positiu que
hi hagi iniciatives de mediació per intentar
trobar acords en situacions punyents. Però
això no reactiva la venda o el lloguer  de pi-

sos i locals, ni resol les dificultats ordinàries
d’accés a l’habitatge.

En aquest sentit cal agrair que es recuperi
una idea aportada al Pacte de Ciutat de Man-
resa: la masoveria urbana. Es tracta d’ex-
trapolar a la ciutat allò que tradicional-
ment ha funcionat al món rural català, ce-
dint per un temps determinat l’explotació
d’una infraestructura i habitatge a canvi de
mantenir-los en condicions, si cal, donant
al propietari una part del fruit obtingut. En
zona urbana s’endevina una bona solució
per rehabilitar immobles, però també per
mantenir en marxa habitatges, comerços o
obradors, evitant que es degradin i perdin
valor. Però la clau de l’èxit estarà en la re-
gulació que se’n faci, en poder engrescar per-
sones excloses però amb ganes de viure del
seu autotreball, i trobar propietaris que hi
confiïn i vulguin mantenir així els seus im-
mobles. Caldrà regular-ho també a nivell ur-
banístic, d’activitats i fiscal, preveient ex-
cepcionalitats temporals i la possibilitat
d’accés a ajuts que ara són exclusius de la re-
habilitació o el lloguer ordinaris. I analitzar
els exemples d’èxit, i per què no ha acabat
de funcionar en alguns dels municipis que
ho han intentat.

L’

PRESIDENT DE LA CAMBRA
DE COMERÇ DE MANRESA

Pere Casals

LLETRES DE CANVI

L’HABITATGE, UNA NECESSITAT SENSIBLE

«Agraïm que es recuperi una idea del Pacte de Ciutat de Manresa: la masoveria urbana»

es de l’aprovació de la Constitu-
ció Espanyola, l’actuació admi-
nistrativa i dels poders públics es
subjecta als principis constitu-

cionals previstos en els seus articles 9.3 i 103,
entre els quals cal citar, per la seva impor-
tància, els relatius a la seguretat jurídica, la
interdicció a l’arbitrarietat, l’obligació de
l’Administració Pública de servir amb ob-
jectivitat als interessos generals i d’actuar de
conformitat amb els principis d’eficàcia i je-
rarquia, així com els de descentralització, des-
concentració, coordinació i plena adequa-
ció a la llei i al Dret.  

Transcorreguts gairebé quaranta anys
des de l’aprovació de la Carta Magna, s’ha po-
sat de manifest que l’Administració Pública
no sempre actua de conformitat als princi-
pis referits, motiu pel qual s’ha generat la ne-
cessitat de traslladar a l’ordenament jurídic
nacional el contingut de la regulació co-
munitària en matèria de transparència i
bon govern aplicable, fins al moment, a les
institucions comunitàries.

El legislador nacional prengué nota de dita
normativa i, a finals de 2013, aprovà la Llei

19/2013, de 9 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon go-
vern (en endavant, LTAIP), mitjançant la qual
pretén donar satisfacció a dos objectius: (i)
ampliar i reforçar la transparència de l’acti-
vitat pública de l’Administració, subminis-
trant informació sobre la mateixa a través de
mecanismes de publicitat activa i garantint-
hi el dret d’accés, i, (ii) establir obligacions
de bon govern als responsables públics,
l’incompliment de les quals tindrà, a partir
d’ara, unes concretes conseqüències jurídi-
ques i disciplinàries.

La nova Llei esdevé una important apos-
ta per la transparència en el sí del nostre sis-
tema públic, preveient novetats estreta-
ment vinculades amb el dret legal d’accés a
la informació pública per part dels ciutadans
(i no un dret fonamental susceptible d’em-
para davant del Tribunal Constitucional), fet
que permet a qualsevol persona, sense ne-
cessitat de motivació, accedir a la informa-
ció pública en els termes establerts a la
pròpia LTAIP.

La possibilitat de restringir l’accés a la in-
formació pública es preveu, doncs, com
l’excepció a la regla general, reduint-se als su-
pòsits establerts a l’article 14 de la LTAIP. Els
casos en els que es pot limitar l’accés són els
vinculats a matèries com la defensa, les re-
lacions exteriors o la seguretat nacional.
En aquests supòsits, la denegació de la
sol·licitud d’accés formulada per un parti-
cular haurà d’ésser justificada per part de
l’Administració Pública i, en qualsevol cas,
motivada i proporcionada al seu objecte i fi-

nalitat de protecció, especialment en casos
de concurrència d’un interès públic o privat
de caràcter superior. 

No obstant l’anterior, es preveu la possi-
bilitat d’accedir parcialment a la informació,
prèvia dissociació de les dades que han de
ser objecte de protecció, especialment les
personals, garantint-se, així, el compliment
dels principis que inspiraren al legislador en
la redacció de la LTAIP, segons el Preàmbul
de la qual «la transparencia, el acceso a la in-

formación pública y las normas de buen go-
bierno deben ser los ejes fundamentales de
toda acción política».

La denegació de l’accés a la informació po-
drà ser impugnada, potestativament, mit-
jançant la formulació d’una reclamació prè-
via davant del Consell de Transparència i Bon
Govern  o bé davant la Jurisdicció Conten-
ciosa – Administrativa mitjançant la inter-
posició d’un recurs contenciós - adminis-
tratiu. Addicionalment, entre les novetats
més significatives introduïdes per la LTAIP,
cal fer referència a les disposicions relatives
al bon govern aplicables als alts càrrecs o si-
milars que, d’acord amb la normativa apli-
cable, tenen tal consideració. Segons les
mateixes, en l’exercici de les seves funcions
han d’observar allò disposat a la Constitució
Espanyola i a l’ordenament jurídic i pro-
moure el respecte dels drets fonamentals i
llibertats públiques, adequant la seva acti-
vitat als principis generals i d’actuació re-
gulats a la pròpia LTAIP. En cas contrari, l’au-
toritat competent podrà incoar el corres-
ponent expedient disciplinari a l’efecte d’im-
posar les sancions que corresponguin a l’alt
càrrec o funcionari per les infraccions co-
meses en l’exercici de les seves funcions.

En la nostra opinió, és aviat per avaluar
l’impacte de la Norma en el funcionament
de les nostres administracions públiques,
però, sens dubte, hem de considerar-la una
gran eina facilitadora de mitjans que ga-
ranteixin una major transparència en el sí de
les mateixes, així com en el procés d’adop-
ció de decisions que afectin als ciutadans. 

D

«La denegació d’accés a la informació podrà ser impugnada, potestativament, amb la formulació d’una reclamació
prèvia davant del Consell de Transparència i Bon Govern o a la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa»
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L´habitatge, una necessitat sensible
20.07.2014 | 00:00

"Agraïm que es recuperi una idea del Pacte de Ciutat de
Manresa: la masoveria urbana"

PERE CASALS L'
habitatge és considerat un dret fonamental a la
majoria de legislacions nacionals, i fins i tot
s'esmenta a la Declaració Universal dels Drets Humans. Lògic, en ser una necessitat bàsica. Per això
genera controvèrsia quan hi ha problemes per accedir-hi o per mantenir-lo. I malgrat això, és un bé que
periòdicament pateix bombolles, perquè està sotmès al lliure mercat tot i que el sòl no és un bé il·limitat.
Aquest fet ha originat freqüents polèmiques entre economistes.
Tot i ser un motor rellevant de l'economia d'un país, és un element sovint mal regulat a nivell legal i del
que se n'abusa a nivell fiscal. En moments de dèficit públic és un recurs fàcil per a l'administració. Avui
trobem pressions recaptatòries excessives en l'IBI, o fiscalitat molt perjudicial per a la compravenda
d'habitatge de segona mà i eliminació de deduccions pel lloguer en la nova reforma fiscal.
Malauradament l'entorn legal i fiscal de l'habitatge canvia molt al llarg de la seva vida útil, i això no és
bo.
Al final s'arriba a situacions com l'actual, en què conflueixen persones que no poden accedir a
l'habitatge, més pisos buits del que és habitual, desnonaments per impagament d'hipoteques i un banc
dolent carregat d'actius immobiliaris que no sap com treure's del damunt.
Les lleis d'arrendament no convencen ni arrendadors ni arrendataris, i això fa que sigui una opció molt
menys emprada que en altres països d'economia semblant. La llei hipotecària és antiga i força
desequilibrada entre les parts. L'administració i el regulador bancari cauen periòdicament en excés de
permissivitat, i quan compradors, promotors i bancs es passen de frenada rep tothom, també el dret
fonamental.
Per resoldre-ho els legisladors tenen feina, però fa anys que se'n parla i no hi ha acord en com. I
mentrestant què fem amb els problemes del dia a dia? És positiu que hi hagi iniciatives de mediació per
intentar trobar acords en situacions punyents. Però això no reactiva la venda o el lloguer de pisos i
locals, ni resol les dificultats ordinàries d'accés a l'habitatge.
En aquest sentit cal agrair que es recuperi una idea aportada al Pacte de Ciutat de Manresa: la
masoveria urbana. Es tracta d'extrapolar a la ciutat allò que tradicionalment ha funcionat al món rural
català, cedint per un temps determinat l'explotació d'una infraestructura i habitatge a canvi de mantenir-
los en condicions, si cal, donant al propietari una part del fruit obtingut. En zona urbana s'endevina una
bona solució per rehabilitar immobles, però també per mantenir en marxa habitatges, comerços o
obradors, evitant que es degradin i perdin valor. Però la clau de l'èxit estarà en la regulació que se'n
faci, en poder engrescar persones excloses però amb ganes de viure del seu autotreball, i trobar
propietaris que hi confiïn i vulguin mantenir així els seus immobles. Caldrà regular-ho també a nivell
urbanístic, d'activitats i fiscal, preveient excepcionalitats temporals i la possibilitat d'accés a ajuts que
ara són exclusius de la rehabilitació o el lloguer ordinaris. I analitzar els exemples d'èxit, i per què no ha
acabat de funcionar en alguns dels municipis que ho han intentat.
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replica ara a Indonèsia, Vietnam i Filipines. Això només es pot haver creat en un marc mental 
europeu hereu de la il∙lustració (no del despotisme il∙lustrat). 
  
Un altre exemple, la política industrial que aquí no ha estat ni se l'ha vist. Totes les eines de 
col∙laboració, bases de dades de qualitat, estadístiques i científiques són una creació europea. I si 
aconseguim un model productiu que es prengui seriosament la sostenibilitat, la circularitat i tot 
això en una societat mínimament decent, estarem en deute amb les massa vegades excessivament 
criticades institucions europees, començant per la Comissió. L'administració europea, al contrari 
que les ibèriques, no ha externalitzat el coneixement i s'ha quedat amb les tasques auxiliars 
administratives, sinó al revés. N'hi ha molt per aprendre. 
  
Tal com diu l'expressió anglesa, 'don't throw out the baby with the bath water'. A l'hora de fer 
crítica, anem amb compte de no carregar‐nos també el que funciona... 
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