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El Consorci Viari es mostra prudent
amb el peatge variable a la C-16
Amb tot, valora positivament les obres de millora de la seguretat en les
carreteres del Bages

	El Consorci Viari de la Catalunya Central fa una primera valoració positiva de les actuacions a la
xarxa viaria anunciades per la Generalitat que posen èmfasi en la millora de la seguretat, de les
connexions de Manresa amb la C55 i la C16, de la senyalització i del transport públic en
autobús, i demana que es prioritzin aquelles que afectaran els punts de major accidentalitat -en
la línia de les obres recentment finalitzades a la C55 a Sant Pau i Castellbell.

	 

	Malgrat això, davant l'anunci de les bonificacions variables a l'autopista en funció del volum de trànsit
que es produeixi en cada moment a la C-55, el Consorci restarà a l'espera de la concreció de la
implantació d'aquest sistema de tarificació, així com de l'efectivitat del traspàs de vehicles de la C-55
a la C-16, que ha de ser el primer objectiu d'aquesta mesura. De tota manera, el Consorci Viari
prefereix  l'aplicació de l'alliberament del peatge per a la ciutadania resident al Bages i altres tipus
de descomptes a la resta d'usuaris, tal com es va demanar només fa uns dies al ple de
l'Ajuntament de Manresa amb el consens de tots els grups polítics.

	 

	El Consorci, tal com ha fet fins ara, continuarà vetllant per l'acompliment efectiu i l'execució de les
actuacions realitzades i treballarà perquè millorin les vies de comunicació amb Barcelona, per tal de
situar el Bages en estàndards equiparables amb la resta del país. Amb aquest objectiu, es
continuarà exigint al departament de Territori i Sostenibilitat i al Ministeri de Foment les actuacions
oportunes perquè aquesta millora sigui continuada  i sostinguda. Entre aquestes mesures s'inclou
la connexió de la C-16 amb l'A2, la redacció dels projectes constructius del desdoblament de la C-
55, la finalització de la B-40 i la construcció del Túnel de Montcada de Rodalies. 
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El Consorci Viari de la Catalunya Central valora de forma
positiva les actuacions a la xarxa viaria

El Consorci Viari de la Catalunya Central fa una primera valoració positiva de les actuacions
a la xarxa viaria anunciades per la Generalitat que posen èmfasi en la millora de la
seguretat, de les connexions de Manresa amb la C55 i la C16, de la senyalització i del
transport públic en autobús, i demana que es prioritzin aquelles que afectaran els punts de
major accidentalitat –en la línia de les obres recentment finalitzades a la C55 a Sant Pau i
Castellbell.
De: Redacció  

En un dels trams de la C-55. Foto d'arxiu

El Consorci Viari de la Catalunya Central fa una primera valoració positiva de les actuacions
a  la  xarxa  viaria  anunciades per  la  Generalitat  que  posen  èmfasi  en  la  millora  de  la
seguretat, de les connexions de Manresa amb la C55 i  la C16, de la senyalització i  del
transport públic en autobús, i demana que es prioritzin aquelles que afectaran els punts de
major accidentalitat –en la línia de les obres recentment finalitzades a la C55 a Sant Pau i
Castellbell.

Malgrat això, davant l'anunci de les bonificacions variables a l’autopista en funció del volum
de trànsit que es produeixi en cada moment a la C-55, el Consorci restarà a l'espera de la
concreció  de  la  implantació  d'aquest  sistema de  tarificació,  així  com de  l'efectivitat  del
traspàs de vehicles de la C-55 a la C-16, que ha de ser el primer objectiu d’aquesta mesura.
De tota manera, el Consorci Viari prefereix  l’aplicació de l'alliberament del peatge per a la
ciutadania resident al Bages i altres tipus de descomptes a la resta d'usuaris, tal com es va
demanar només fa uns dies al ple de l’Ajuntament de Manresa amb el consens de tots els
grups polítics.
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El Consorci, tal com ha fet fins ara, continuarà vetllant per l’acompliment efectiu i l'execució
de  les  actuacions realitzades i  treballarà  perquè  millorin  les  vies  de  comunicació  amb
Barcelona, per tal de situar el Bages en estàndards equiparables amb la resta del país. Amb
aquest  objectiu,  es  continuarà  exigint  al  departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  i  al
Ministeri  de Foment les actuacions oportunes perquè aquesta millora sigui  continuada  i
sostinguda. Entre aquestes mesures s'inclou la connexió de la C-16 amb l'A2, la redacció
dels projectes constructius del  desdoblament  de la  C-55, la  finalització de  la  B-40  i  la
construcció del Túnel de Montcada de Rodalies.
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bonica imatge, el tros d'autovia que és gratuïta, i el Bages sud ni la veremos ni la cataremos.
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Las pymes, preocupadas por el cobro de
operaciones en el comercio transfronterizo
europeo
MADRID, 24 de ENERO de 2014 - LAWYERPRESS

 
Al año se cancelan hasta 600 millones de euros de deudas en el mercado
comunitario, en torno al 2,6 % del volumen anual de negocio de las pymes europeas,
debido a las empresas les resulta demasiado oneroso y complejo iniciar
procedimientos judiciales en otros países

“Al año se cancelan innecesariamente
hasta 600 millones de euros de deudas
en el mercado comunitario, alrededor del
2,6 % del volumen anual de negocio de
las pymes europeas, ya que a las
empresas les resulta demasiado oneroso
y complejo iniciar procedimientos
judiciales en otros países”. Con estas
palabras plasmó el director gerente de la
Cámara de Comercio de Madrid, Miguel
Garrido, la magnitud del problema de
cobro que aqueja a las pymes en los
mercados internacionales.
Miguel Garrido inauguro , junto con el director de la Comisión Europea en España, Franciso

Fonseca, el seminario “El comercio transfronterizo en la UE, más fácil”, que se celebró en
la sede de la Cámara de Comercio de Madrid, organizado por la dirección general de
Industria de la Comisión Europea, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la
entidad cameral madrileña. 
Esta iniciativa forma parte de una serie de eventos especiales, en el marco del proyecto
piloto "La ejecución rápida y eficaz de las deudas pendientes por parte de las pequeñas y
medianas empresas (pyme) que operan en un marco transfronterizo", financiado por la
Unión Europea, cuyo propósito es ayudar a las pymes a comprender qué opciones tienen a
su disposición para garantizar con éxito el crédito transfronterizo y el cobro de deudas que
se generan de las fronteras nacionales.
El director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid recordó que en línea con el
propósito de la Comisión Europea de facilitar el cobro de las deudas transfronterizas, los
ministros de Justicia de las Estados miembros de la UE alcanzaron el pasado 6 de
diciembre un acuerdo sobre un enfoque general acerca de la propuesta de la Comisión
Europea de tramitar una “orden de retención europea” que permitirá asegurar y agilizar el
cobro de estas deudas tanto en el caso de si los acreedores son particulares como si se
trata de empresas. 
La nueva orden comunitaria incluye la posibilidad de bloquear los fondos necesarios para
cubrir la deuda hasta que un tribunal haya dictado resolución sobre su restitución, lo que
constituiría “un salto cualitativo para las pymes”, afirmó Miguel Garrido.
El director de la Comisión Europea en España, Franciso Fonseca, puso de relieve las
características del tejido empresarial español, conformado en un 99 % por pymes. “De
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Las Instituciones Europeas en España reciben hoy v...
La Oficina del Parlamento Europeo en España y la
Representación en España de la Comisión Europea
han sido premiadas en la categoría Institucional ...
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operaciones...
“Al año se cancelan innecesariamente hasta 600
millones de euros de deudas en el mercado
comunitario, alrededor del 2,6 % del volumen anual de
neg...

El Congreso convalida el Real Decreto-Ley de mejor...
El Congreso de los Diputados convalido este
miércoles el Real Decreto-Ley de mejora de la
contratación estable y la empleabilidad de los
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éstas una de cada cuatro tiene una ventana en el exterior”, resaltó Fonseca.

Herramientas para asegurar cobros
El seminario giró en torno a cinco ejes temáticos: las herramientas para la gestión de
créditos, claves para minimizar el riesgo de retrasos en los cobros, seguridad de cobro
versus garantía de pago, acciones legales para la ejecución de deudas pendientes, y
resolución de alternativas de conflictos mediante arbitraje y mediación. 
El secretario general de la Cámara de Comercio de Madrid, Manuel López-Medel, apuntó
entre las reflexiones de conclusión de este seminario que “no es fácil para las pequeñas y
muy pequeñas empresas tener en cuenta todas las recomendaciones que aquí se han
aportado en el día a día”. 
En este sentido, López-Medel señaló la disposición de la entidad cameral para “asesorar a
las empresas, formales sobre la operativa de las relaciones comerciales trasnacionales y
apoyarles en la búsqueda de soluciones en las posibles controversias que estas
operaciones puedan ocasionar”.
La letrada jefe de la Corte de Arbitraje de Madrid, Elena Gutiérrez, expuso negro sobre
blanco las diferencias y ventajas que en cada caso aportan la mediación y el arbitraje como
las alternativas más útiles para resolver controversias de forma más ágil que la que
procuran los tribunales. 
“Las disputas son inherentes a la actividad empresarial internacional, por lo que es
imprescindible que el empresario conozca los mecanismos a su disposición para
solucionar las controversias cuanto antes, del modo más eficiente y al menor coste”,
señaló Elena Gutiérrez. Cuestión al margen de que, como apuntó también, “los negocios no
entienden de fronteras y, sin embargo, no existe un sistema judicial internacional”.
Junto con ella, intervinieron en este seminario como expertos Michael Sauter, de la
sociedad alemana Bundesverband Credit Management; Rafael García del Poyo, socio del
bufete Osborne & Clarke; José Ignacio Echevarría, miembro de la Comisión Bancaria de la
Cámara de Comercio Internacional (CCI), y Josep Gracia, secretario general de la Cámara
de Comercio de Manresa.
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Será el Pleno del CGPJ el que elija entre los dos ...
La Comisión Permanente del Consejo General del
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SOCIETATBAGES

Calders celebrarà aquest cap de
setmana els darrers actes de la
festa major d’hivern, que en la
recta final giraran a l’entorn de la
salut, les teràpies i la nova medi-
cina.

Aquest matí, a partir de les 10,
tindran lloc els tastets al Casal, amb
tot de propostes sobre la salut,
que inclouran des de l’acupuntu-
ra o la bioressonància, fins a tèc-
niques energètiques, la reflexo-
teràpia, l’homeopatia o el reiki, en-
tre altres. A banda de les parades
i el mercat a la plaça, el matí el
completaran una degustació de

baieton i un taller de baietonper a
nens a la plaça Major, i una sessió
de ioga i meditació al Casal, men-
tre que a la plaça Major n’hi hau-
rà una de tai-txi. 

La festa continuarà amb un di-
nar saludable al centre cívic, i a la
tarda, al casal, es farà l’hora de les
herbes, una sessió de ioga per a
mares i nadons, i una conferència
sobre teràpies de la nova medici-
na. A 2/4 de 7 tindrà lloc un con-
cert meditatiu a l’església.

Demà es farà una senglanada
amb bicicleta, amb recorreguts
per senders o per pistes (bàsica-
ment forestals).  

REDACCIÓ | CALDERS

Calders acomiada la festa
major d’hivern, al voltant de
la teràpia i la nova medicina

El Consorci Viari de la Catalunya
Central fa una primera valoració
positiva de les actuacions previs-
tes a la C-55 anunciades  per la Ge-
neralitat i que aquest diari expo-
sava àmpliament en l’edició de
dijous. El Consorci veu especial-
ment correctes les propostes en
matèria de seguretat, però en can-
vi, es mostra prudent pel que fa a
les bonificacions variables a l’au-

topista previstes segons el trànsit,
perquè hauria preferit l’allibera-
ment del peatge per als residents.

Per al Consorci, les propostes de
la Generalitat són bones en el
sentit que posen èmfasi en la mi-
llora de la seguretat, de les con-
nexions de Manresa amb la C-55
i la C-16, de la senyalització, i del
transport públic en autobús. Tan-
mateix, per ara el Consorci no en-
tra a valorar les bonificacions va-
riables a l’autopista que es volen in-
troduir en funció del volum de
trànsit que es produeixi en cada
moment a la C-55. Abans de fer-ho,
vol veure com es concretarà aques-
ta implantació, i quina serà l’efec-
tivitat real del traspàs de vehicles

de la C-55 a la C-16. Això sí, el Con-
sorci insisteix a defensar l’aplica-
ció de l’alliberament del peatge per
als residents al Bages i altres tipus
de descomptes per a la resta d’u-
suaris, considerant que això hau-
ria donat més bons resultats que
les bonificacions.

El Consorci vetllarà perquè to-
tes aquestes propostes s’apliquin
amb efectivitat, i igualment, con-
tinuarà exigint-ne d’altres (tant a la
Generalitat com al ministeri de Fo-
ment), com la connexió de la C-16
amb la A2, la redacció dels pro-
jectes constructius del desdobla-
ment de la C-55, la finalització de
la B-40, o la construcció del túnel
de Montcada de Rodalies.

REDACCIÓ | MANRESA

L’organisme troba bé les
accions en seguretat, però
preferiria alliberar la C-16 en
lloc d’aplicar bonificacions



El Consorci Viari de la Catalunya Central
aprova les propostes de millora a la C-55

Breus

El barri de la Natura de Sant
Fruitós de Bages estrenarà ofi-
cialment avui un nou parc in-
fantil, que s’ha construït en el
marc de les obres al perímetre del
barri i el nou accés a les escoles.
La inauguració es farà a les 4 de
la tarda.

El parc tindrà dues zones di-
ferenciades; per a majors i me-
nors de 2 anys, i serà obert durant
el dia, mentre que a les nits es
tancarà. L’obra ha estat possible
gràcies a la cessió de les parcel·les
dels veïns.   

REDACCIÓ | SANT FRUITÓS DE BAGES

Sant Fruitós inaugura
un nou parc infantil

LLEURE

El Cobert de la Màquina del Ba-
tre de Sant Fruitós de Bages aco-
llirà avui una nova edició del mer-
cat d’antiguitats, que organitza
l’Associació de Brocanters i Col·lec-
cionistes del Bages. 

El mercat obrirà a les 9 del matí,
i tancarà a les 2 del migdia.

REDACCIÓ | SANT FRUITÓS DE BAGES

Sant Fruitós celebra un
mercat d’antiguitats

COMERÇ

Falta un any i quatre mesos per
a les properes eleccions munici-
pals però algunes cartes es co-
mencen a posar sobre la taula. És
el cas de Gil Ariso, alcalde de Sant
Joan de Vilatorrada, que ja ha ma-
nifestat a la seva voluntat de tornar
a ser candidat per CiU a les pro-
peres eleccions municipals. «Ho he
expressat a la gent del meu entorn
quan m’ho ha preguntat, i he res-
post també afirmativament al pre-
sident comarcal de CDC [David
Bonvehí] quan m’ho ha dema-
nat», ha explicat Ariso a aquest dia-
ri, deixant clar que «el procediment
per a l’elecció encara no s’ha ini-
ciat, però jo tinc clar que em pre-
sentaré per optar a tornar a en-
capçalar la llista».

L’alcalde santjoanenc argu-
menta la seva decisió pel fet que,
subratlla, «tinc la il.lusió de poder
tirar endavant tots els projectes que
tot just en aquest mandat hem co-
mençat, i perquè hi ha molta gent
al meu voltant que té tanta il.lusió
com jo per continuar aquest treball

i amb la qual hem aconseguit for-
mar un molt bon equip en aquest
temps que fa que governem». Ari-
so afirma que a hores d’ara des-
coneix si pot haver-hi altres per-
sones del partit amb la voluntat de
liderar la  futura  llista i que  puguin
forçar un procediment intern d’e-

lecció per part dels militants: «com
que el procés per formalitzar la
candidatura encara no s’ha enge-
gat, no en tinc constància. Per la
meva part, l’únic que puc dir és
que un dels motius que em porta
a aquest convenciment de tornar
a proposar-me com a candidat és

que sé que tinc tot el suport de la
direcció comarcal del  partit, per-
què així m’ho han expressat».

Gil Ariso fa deu anys i mig que
és regidor de l’Ajuntament, vuit
dels quals a l’oposició, mentre que
no ha estat fins a aquest mandat
que ha pogut governar i fer-ho
com a alcalde, gràcies a un pacte
entre CiU i ERC. 

Si acaba sent el candidat per a
les eleccions municipals de l’any
que ve serà el tercer cop que en-
capçalarà la llista de CiU, ja que el
primer cop que va entrar a l’Ajun-
tament (el 2003) ho va fer integrat
en una candidatura liderada per
Ramon Marquillas.

Ariso ha subratllat que «preci-
sament perquè he viscut un pro-
cés d’aterratge i coneixement, com
ha estat el període de vuit anys a
l’oposició, i un altre que podríem
dir d’aprenentatge i d’engegada
de projectes, com són els dos anys
i mig que fa que governem, ara tinc
la il.lusió de poder optar a conti-
nuar aquesta tasca i desenvolupar
el treball engegat».      

DAVID BRICOLLÉ | SANT JOAN

Ariso es postula per repetir com a cap de
llista de CiU a Sant Joan a les municipals
El batlle joanenc es veu «il·lusionat i amb el suport del partit» per poder tornar a ser alcaldable

Ariso ha estat vuit anys a l’oposició i ara en fa dos i mig que és alcalde
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