


LA PROTESTA PER L’IBI Les entitats que defensen una reducció de la recaptació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a Manresa són mig
centenar i s’han reunit amb tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament. Afirmen que de les trobades realitzades es desprèn que hi
ha consens polític per sol·licitar que la Gerència del Cadastre realitzi una nova ponència de valoració que corregeixi l’actual
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El mig centenar d’organitza-
cions que han fet front comú per
exigir a l’Ajuntament de Manresa
que abaixi l’Impost de Béns Im-
mobles (IBI) han fet públic que
han aconseguit el consens de tots
els grups polítics perquè es pugui
fer una nova revisió cadastral a la
ciutat.

Hi hauria, doncs, un nou cop de
timó a la vista. Cal recordar que l’e-
quip de govern de CiU va trobar, el
26 de febrer del 2013, el suport del
PSC, ERC i PP per modificar l’acord
de ple de març del 2011 pel qual es
demanava al Centre de Gestió Ca-
dastral que fes una nova revisió ca-
dastral de la ciutat pel sistema
clàssic de realitzar una ponència
de valoració basada en un ex-
haustiu estudi de mercat carrer a
carrer. 

La decisió presa l’any passat va
ser la que aconsellava el ministe-
ri d’Economia i Hisenda -aplicar
un percentatge lineal del 27% en la
reducció de valors per al 2014- i
que permet acollir-se a successives
actualitzacions fins que s’acon-
segueixi posar-los al 50% del preu
de mercat. Ara, segons les entitats

que demanen una rebaixa de l’I-
BI, hi ha «consens entre tots els
grups polítics per plantejar a la Ge-
rència del Cadastre una nova po-
nència cadastral».

Els partits, de govern i oposició,
coincideixen amb les entitats en
què si bé els coeficients correctors
han contribuït a començar a re-
baixar els valors mitjans, aquesta
rebaixa no és suficient per corre-
gir els greus desequilibris que te-

nen moltes valoracions.
En aquest sentit, les entitats

han ofert el seu suport a l’equip de
govern per demanar al Cadastre
una nova ponència per a la ciutat
de Manresa. Per la seva part, s’ha
aconseguit el compromís de l’e-
quip de govern de liderar les ges-
tions amb aquest organisme i d’in-
formar-ne al conjunt d’entitats.

Pel que fa a l’Impost de Béns
Immobles, calculat en base als

valors cadastrals, les forces políti-
ques han reconegut l’elevada pres-
sió fiscal a la qual han de fer front
els ciutadans i empreses de Man-
resa i han manifestat el seu desig
de treballar per disminuir-la. Mal-
grat tot, la situació de les finances
municipals ha impedit que es posi
sobre la taula cap solució. És per
això que les entitats signants del
manifest demanen poder disposar
de més informació sobre les par-

tides pressupostàries de l’Ajunta-
ment, que el procés de confecció
dels nous pressupostos sigui real-
ment participatiu, i que els grups
treballin conjuntament per con-
sensuar aquelles partides que re-
alment serien revisables deixant al
marge les pressions electorals.

En aquests moments s’està a
l’espera de mantenir una nova re-
unió amb l’equip de govern per tal
d’actualitzar l’estat de la situació. 
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El moviment que exigeix que s’abaixi l’IBI
diu que es farà una nova revisió cadastral

Assegura que hi ha consens polític per plantejar a la Gerència del Cadastre que elabori una ponència actualitzada
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La recaptació d’IBI en perspectiva 
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Les entitats signants del ma-
nifest són Joves Empresaris

Catalunya Central (AIJEC ), les asso-
ciacions d’empresaris de Bufal-
vent, dels Comtals, dels Dolors, del
Guix, del Pont Nou, dels Trullols, la
Cambra de Comerç i Indústria, la
Cambra de la Propietat Urbana, el
Cercle Català de Negocis, els col·le-
gis d’Advocats, d’Agents Comer-
cials, d’Agents de la Propietat Im-
mobiliària, d’Arquitectes,  d’Apare-
lladors, Arquitectes Tècnics i Engi-
nyers de l’edificació; d’Enginyers
Industrials, d’Enginyers Tècnics In-
dustrials, de Farmacèutics, CCOO,
Deim – dones emprenedores inno-
vadores, Dones7, la Federació d’As-
sociacions de Veïns i dinou associa-
cions també a títol individual, la 
Federació Empresarial, el Gremi de
Constructors d’Obres, el Gremi d’E-
lectricitat, Fontaneria i afins, el
Gremi d’Hoteleria, el Gremi d’Indús-
tries de la Fusta, el Montepio de
Conductors, Òmnium, Patronal  Me-
tal·lúrgica, Pimec i la Unió de Boti-
guers i Comerciants de la capital
del Bages. 
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Mig centenar
d’entitats

La protesta per l’IBI ha anat aga-
fant cos a Manresa amb els anys.

El març del 2011,  la Federació
d’Associacions de Veïns, UBIC, PI-
MEC, COO i UGT van instar un
acord de ple, que es va prendre per
unanimitat, per iniciar el procés de
revisió del cadastre del 2007 per
adequar el valor dels immobles de
Manresa a la realitat del mercat.

Aquest acord va ser anul·lat el fe-

brer de l’any passat, amb els vots de
CiU, PSC, ERC i PP, per tal de no fer
la revisió cadastral sinó una re-
ducció lineal de valors.

El novembre del 2013,  la Tau-
la de la Construcció, l’organisme
que lidera la Cambra de Comerç i
agrupa constructors, gremis i
col·legis professionals vinculats a
aquest sector, va fer una presen-
tació pública de la reclamació a l’A-
juntament perquè demanés una

nova revisió cadastral i comencés
a reduir la recaptació per IBI. No
se’n van sortir i el passat mes de
maig van tornar a la càrrega amb
més entitats entre les seves files
que havien signat un manifest
conjunt en la mateixa línia.

Ara, dos mesos després, les en-
titats mobilitzades afirmen que
aquesta setmana ha finalitzat la
ronda de trobades que s’han man-
tingut amb l’equip de govern i

amb tots els grups de l’oposició i
que els partits reconeixen l’eleva-
da pressió fiscal de l’IBI.

Segons les cinquanta entitats
que han denunciat la problemàti-
ca que hi ha a Manresa amb l’IBI
hi ha consens per plantejar una
nova ponència cadastral. Però
amb tantes anades i vingudes ja no
se sap si serà per fer-la el 2017,
quan ja tocaria transcorreguts 10
anys des de la del 2007.

REDACCIÓ | MANRESA

Una revolta en tota regla amb efecte bola de neu

Representants d’entitats davant la seu de la Cambra, el mes de maig passat a Manresa
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El President de la Generalitat, Ar-
tur Mas, té previst fer el seu últim
parlament abans de la Diada des
de Talamanca. Aquesta població
bagenca celebrarà el proper dia 13

d’agost la commemoració de la ba-
talla de Talamanca, que va tenir
lloc fa 300 anys. Aquest incident
bèl·lic recapitulat des del punt de
vista historiogràfic en els darrers
anys, ha donat lloc a tota una sè-

rie d’actes, que van des de la des-
filada de Miquelets a la represen-
tació teatral de l’escenificació crea-
da per aquest fet: Lliures o morts,
de David Montserrat. 

Josep Tarín (CiU), alcalde de Ta-

lamanca, ha explicat que el Presi-
dent ha accedit a visitar el poble
aquest 13 d’agost per la rellevàn-
cia dels fets històrics, que en-
guany formen part de la comme-
moració del Tricentenari. L’estada
del President a Talamanca es pro-
duirà amb la trobada entre Rajoy
i Mas encara recent, i amb l’em-
branzida final de l’ANC i les enti-
tats implicades en la preparació del
proper Onze de Setembre.  

ENRIC BADIA | MANRESA

Mas farà el seu últim parlament
abans de l’11-S des de Talamanca

La Cambra de Comerç de Man-
resa creu que «la dinamització de
l’aeròdrom de Sant Fruitós de Ba-
ges és positiva per al conjunt del
teixit econòmic de la comarca» i
celebra que s’aposti per tornar a
dotar d’activitat l’equipament.

La Cambra dóna suport al pro-
jecte que ha presentat l’empresa
Airpirineu SL (que vol instal·lar
una escola de paracaigudisme al
Bages) per reactivar les instal·la-
cions i alerta de «la inseguretat ju-
rídica que es crearia si es desau-
toritzés una activitat que ja ha es-
tat autoritzada», una afirmació
que fa referència a les al·legacions
que ha presentat el grup de CiU de
Sant Fruitós (a l’oposició), per de-
manar que es denegui el projecte
(vegeu Regió7 del 18 de juliol).

Segons la Cambra, l’aeròdrom
de Sant Fruitós suposa un «factor
diferencial de la comarca del Ba-
ges respecte d’altres zones de Ca-
talunya» i «el fet d’augmentar-ne
l’activitat pot obrir noves possibi-
litats a les empreses del territori»,
assegura l’entitat.

REDACCIÓ | MANRESA

La Cambra dóna
suport als nous
plans per a
l’aeròdrom de
Sant Fruitós

Andreu Santasusana Bernades,
que aquest curs passat ha estudiat
primer de batxillerat a l’IES Llo-
bregat de Sallent, ha estat el gua-
nyador dels Premis Cosmocaixa en
la categoria de nois i noies d’entre
16 i 20 anys. 

El jove, que és membre actiu del
Club Natació Navàs i dels Volun-
taris de Protecció Civil, es va pre-
sentar al concurs en la convoca-
tòria Fem Contes de Ciència, amb
l’obra titulada Un dia. Enguany, els
premis han reconegut els treballs
en vuit categories diferents per
grups d’edat, des dels 4 anys als 20,
a banda de la categoria E, per a
centres d’educació especial. 

REDACCIÓ | NAVÀS

Un navassenc de
l’IES Sallent guanya
amb un conte el
Premi Cosmocaixa

Andreu Santasusana, a la dreta
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La Cambra dóna suport als plans per a l
´aeròdrom de Sant Fruitós
L'ens creu que "la dinamització" de l'equipament és positiva per al conjunt del teixit econòmic de la comarca

22.07.2014 | 08:14

REDACCIÓ | MANRESA La Cambra de Comerç de Manresa creu que "la dinamització de l'aeròdrom de
Sant Fruitós de Bages és positiva per al conjunt del teixit econòmic de la comarca" i celebra que
s'aposti per tornar a dotar d'activitat l'equipament

La Cambra dóna suport al projecte que ha presentat l'empresa Airpirineu SL (que vol instal·lar una
escola de paracaigudisme al Bages) per reactivar les instal·lacions i alerta de "la inseguretat jurídica
que es crearia si es desautoritzés una activitat que ja ha estat autoritzada", una afirmació que fa
referència a les al·legacions que ha presentat el grup de CiU de Sant Fruitós (a l'oposició), per
demanar que es denegui el projecte (vegeu Regió7 del 18 de juliol).

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", assegura l'entitat.
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L'Ajuntament de Manresa,
disposada a revisar el cadastre
Les entitats que defensen la rebaixa de l'IBI aconsegueixen consens de tots els
grups polítics del consistori

Membres de les entitats que demanen la rebaixa de l'IBI. Foto: Cambra

	Les cinquanta entitats que han denunciat la problemàtica que hi ha a Manresa pels elevats valors
cadastrals i l'impacte que aquests tenen sobre l'Impost de Béns Immobles (IBI) han mantingut
una ronda de trobades amb l'equip de govern i tots els partits polítics amb representació municipal,
de la que es desprèn un consens entre tots els grups polítics per plantejar a la Gerència del
Cadastre una nova ponència cadastral. Els diferents partits coincideixen amb les entitats en què
si bé els coeficients correctors han contribuït a començar a rebaixar els valors mitjans, aquesta
rebaixa no és suficient per corregir els greus desequilibris que tenen moltes valoracions.

	 

	En aquest sentit, les entitats han ofert el seu suport a l'equip de govern per demanar al Cadastre
una nova ponència per a la ciutat de Manresa. Per la seva part, s'ha aconseguit el compromís de
l'equip de govern de liderar les gestions amb aquest organisme i d'informar-ne al conjunt
d'entitats.

	 

	Pel que fa a l'Impost de Béns Immobles, calculat en base als valors cadastrals, les forces
polítiques han reconegut l'elevada pressió fiscal a la qual han de fer front els ciutadans i empreses
de Manresa i han manifestat el seu desig de treballar per disminuir-la. Malgrat tot, la situació de
les finances municipals ha impedit que es posi sobre la taula cap solució. És per això que les entitats
signants del manifest demanen poder disposar de més informació sobre les partides
pressupostàries de l'Ajuntament, que el procés de confecció dels nous pressupostos sigui realment
participatiu, i que els grups treballin conjuntament per consensuar aquelles partides que realment
serien revisables deixant al marge les pressions electorals.

Pàgina 1 de 2

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/45355/ajuntament/manresa/disposada/revisar/cadastre



	 

	En aquests moments s'està a l'espera de mantenir una nova reunió amb l'equip de govern per tal
d'actualitzar l'estat de la situació.
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Les entitats que defensen la rebaixa de l’IBI aconsegueixen
consens de tots els grups polítics per plantejar una revisió
del cadastre

Les cinquanta entitats que han denunciat la problemàtica que hi ha a Manresa pels elevats
valors cadastrals i l’impacte que aquests tenen sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) han
mantingut una ronda de trobades amb l’equip de govern i tots els partits polítics amb
representació municipal, de la que es desprèn un consens entre tots els grups polítics per
plantejar a la Gerència del Cadastre una nova ponència cadastral. Els diferents partits
coincideixen amb les entitats en què si bé els coeficients correctors han contribuït a
començar a rebaixar els valors mitjans, aquesta rebaixa no és suficient per corregir els
greus desequilibris que tenen moltes valoracions.
De: Redacció  

Aquesta setmana ha finalitzat la ronda de trobades que s’han mantingut amb l’equip de govern i amb tots els grups de
l’oposició. Els partits reconeixen l’elevada pressió fiscal de l’IBI a Manresa.

En aquest sentit, les entitats han ofert el seu suport a l’equip de govern per demanar al
Cadastre una nova ponència per a la ciutat de Manresa. Per la seva part, s’ha aconseguit el
compromís  de  l’equip  de  govern  de  liderar  les  gestions  amb  aquest  organisme  i
d’informar-ne al conjunt d’entitats.

Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, calculat en base als valors cadastrals, les forces
polítiques han reconegut l’elevada pressió fiscal a la qual han de fer front els ciutadans i
empreses de Manresa i han manifestat el seu desig de treballar per disminuir-la. Malgrat
tot, la situació de les finances municipals ha impedit que es posi sobre la taula cap solució.
És  per  això  que  les  entitats  signants  del  manifest  demanen  poder  disposar  de  més
informació sobre les partides pressupostàries de l’Ajuntament, que el procés de confecció
dels nous pressupostos sigui realment participatiu, i que els grups treballin conjuntament
per  consensuar  aquelles  partides  que  realment  serien  revisables  deixant  al  marge  les
pressions electorals.

En aquests moments s’està a l’espera de mantenir una nova reunió amb l’equip de govern
per tal d’actualitzar l’estat de la situació.
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-       DONES7
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-       GREMI D’HOTELERIA

-       GREMI D’INDUSTRIES DE LA FUSTA

-       MONTEPIO DE CONDUCTORS

-       OMNIUM MANRESA

-       PATRONAL  METAL·LÚRGICA DEL BAGES

-       PIMEC MANRESA

-       UBIC MANRESA

Imprimir | Enviar per email

L’apunt de la Diputació de
Barcelona

Tercera cita amb el Pacte Nacional
pel Dret a Decidir

Llegir més

ElSetmanari.cat http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=20161&nwl=
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MANRESA SOCIETAT

Representants de l’equip de go-
vern de l’Ajuntament de Manresa,
dels grups polítics d’oposició i de
la plataforma d’entitats que volen
una rebaixa de l’IBI es reuniran di-
marts amb  la Gerència Regional
del Cadastre per aconseguir que es
faci a la ciutat una revisió cadastral
que posi els valors a un nivell
ajustat a la realitat.

La trobada amb la gerència del
cadastre és fruit de la pressió exer-
cida pel mig centenar d’entitats
que han constituït un front comú
per aconseguir una rebaixa de
l’Impost de Béns Immobles (IBI)
a Manresa.

La reunió arriba un cop finalit-
zada la ronda de trobades man-
tingudes amb l’equip de govern i
tots els partits polítics amb repre-
sentació municipal pels repre-
sentants de les cinquanta entitats
que han denunciat la problemàti-

ca que hi ha a Manresa pels elevats
valors cadastrals i l’impacte que
aquests tenen sobre l’IBI.

Segons la plataforma, existeix
consens entre tots els grups polí-
tics per plantejar a la Gerència
del Cadastre que realitzi una nova
ponència cadastral.  Els diferents
partits coincideixen amb les enti-
tats que si bé els coeficients cor-
rectors han contribuït a començar
a rebaixar els valors mitjans, aques-
ta rebaixa no és suficient per cor-
regir els greus desequilibris que te-
nen moltes valoracions.

En aquest sentit, les entitats
han ofert el seu suport a l’equip de
govern per demanar al Cadastre
una nova ponència per a la ciutat
de Manresa. Per la seva part, s’ha
aconseguit el compromís de l’e-
quip de govern de liderar les ges-
tions amb aquest organisme i d’in-
formar-ne el conjunt d’entitats.

Pel que fa a l’Impost de Béns

Immobles, calculat sobre la base
dels valors cadastrals, les forces po-
lítiques han reconegut l’elevada
pressió fiscal a la qual han de fer
front els ciutadans i empreses.

FRANCESC GALINDO | MANRESA

A Manresa hi ha 60.000
immobles que paguen IBI

MIREIA ARSO

Reunió amb la gerència del
cadastre de govern, oposició
i entitats que volen menys IBI
La trobada de dimarts és crucial per aconseguir una nova revisió

Breus

L’Assemblea Nacional Catalana
de Manresa obre avui les inscrip-
cions per a la compra de bitllets
d’autobús i trens per anar a Bar-
celona el dia 11 de Setembre a fer
la V de la Via Catalana 2014. La
compra del bitllets es pot fer a
www.vancbages.org i a la seu
d’Òmnium Bages, al carrer Bruc,
99, 1r, de dilluns a divendres de 2/4
de 8 a 9 del vespre. Hi ha dues mo-
dalitats de transport al preu d’11
euros per bitllet. Una és el bitllet
d’autobús de l’ANC, Manresa-Bar-
celona anada i tornada, i l’altra és
el bitllet integral transports públics
de Catalunya (bus,  Renfe rodalies,
Ferrocarrils de la Generalitat i me-
tro). El tram de la V assignat a la
gent del Bages és el 50 (Gran Via de
les Corts Catalanes entre Vilado-
mat i Comte   Borrell). Les ins-
cripcions   a la V s’han de fer al
web Ara és l’Hora www.araeslho-
ra.cat/ca/via-catalana-2014/ins-
criu-te. És previst que Òmnium do-
narà servei d’inscripció a la V  per
a  la gent que no tingui Internet. 

REDACCIÓ | MANRESA

Compra de bitllets per
anar a la Via Catalana

INSCRIPCIONS

El Parc de la Sèquia de Manre-
sa organitza per a dissabte una sor-
tida en bicicleta pels camins del
regadiu de Manresa. La sortida ar-
rencarà del parc de l’Agulla a les 10
de la nit per descobrir el regadiu
de Viladordis fent una volta de
més de 20 quilòmetres en pla. El
preu és de 8 euros per persona
(per als menors de 8 anys és gra-
tuït). Cal fer reserva. Més infor-
mació 93 877 22 31.

REDACCIÓ | MANRESA

Sortida del Parc de la
Sèquia dissabte

LLEURE

L’Ajuntament i la Comissió de la
Pubilla i l’Hereu de l’Agrupació
Cultural del Bages tenen oberta la
presentació de candidatures a pu-
billa i hereu fins al 23 d’agost. Els
candidats han d’estar empadronats
a Manresa com a residents des de
fa 5 anys com a mínim, han de ser
solters i tenir entre 17 i 23 anys. Les
candidatures es poden presentar
a les oficines de Cultura de l’A-
juntament (al Casino), al local de
l’Agrupació Cultural del Bages
(carrer Talamanca, 15), al correu
pubillatgedemanresa@gmail.com
o al telèfon 659 997 855.

REDACCIÓ | MANRESA

Candidatures a pubilla i
hereu de Manresa

TRADICIÓ
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Regió 7 » Manresa

Reunió amb la gerència del cadastre de govern,
oposició i entitats que volen menys IBI
La trobada de dimarts és crucial per una nova revisió

23.07.2014 | 08:00

FRANCESC GALINDO | MANRESA
Representants de l'equip de govern de
l'Ajuntament de Manresa, dels grups polítics
d'oposició i de la plataforma d'entitats que volen
una rebaixa de l'IBI es reuniran dimarts amb la
Gerència Regional del Cadastre per aconseguir
que es faci a la ciutat una revisió cadastral que
posi els valors a un nivell ajustat a la realitat.

La trobada amb la gerència del cadastre és fruit
de la pressió exer-cida pel mig centenar d'entitats
que han constituït un front comú per aconseguir
una rebaixa de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a Manresa.

La reunió arriba un cop finalitzada la ronda de trobades mantingudes amb l'equip de govern i tots els
partits polítics amb representació municipal pels representants de les cinquanta entitats que han
denunciat la problemàtica que hi ha a Manresa pels elevats valors cadastrals i l'impacte que aquests
tenen sobre l'IBI.

Segons la plataforma, existeix consens entre tots els grups polítics per plantejar a la Gerència del
Cadastre que realitzi una nova ponència cadastral. Els diferents partits coincideixen amb les entitats
que si bé els coeficients correctors han contribuït a començar a rebaixar els valors mitjans, aquesta
rebaixa no és suficient per corregir els greus desequilibris que tenen moltes valoracions.
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LA VENDA DE CATALUNYACAIXA Manel Rosell, artífex de la fusió de Caixa Manresa amb Caixa Catalunya i Caixa Tarragona, diu que no
pot valorar l’adjudicació de CX al BBVA «perquè no en conec els detalls», però assegura que «no valia la pena tot plegat per acabar arribant
aquí». Segons l’empresari, «l’estat va forçar les fusions i després va prendre decisions equivocades fins que ha acabat regalant» l’entitat

4

L’empresari manresà Manel Ro-
sell, expresident de Caixa Manre-
sa, de CatalunyaCaixa i de la Fun-
dació CatalunyaCaixa i exvice-
president de Catalunya Banc, con-
sidera que el final d’aquesta enti-
tat «és una llàstima», i que de-
mostra «la incapacitat de l’estat per
gestionar». Rosell, artífex de la fu-
sió de Caixa Manresa amb Caixa
Catalunya i Caixa Tarragona, creu
que «és injust tot el que ha acabat
passant» amb el procés pel qual tot
el patrimoni d’aquelles tres caixes
ha acabat en mans del BBVA, que
dilluns s’anunciava que s’ha ad-
judicat CatalunyaCaixa per 1.187
milions d’euros.

Rosell diu no poder valorar l’ad-
judicació al BBVA «perquè no en
conec tots els detalls», però asse-
gura que «no valia la pena tot ple-
gat per acabar arribant aquí». Se-
gons l’empresari, «l’estat va forçar
les fusions i després va prendre de-
cisions equivocades fins que ha
acabat regalant» l’entitat.

Rosell, que defensa haver tre-
ballat «per al territori, no per als in-
teressos d’un banc», diu que «mai
no em vaig imaginar que això
hauria acabat així». L’empresari
afirma haver pres en el seu mo-
ment «les decisions que creia que
havia de prendre. Les perspectives
llavors eren magres i la fusió sem-
blava una solució, però va ser una
solució que no es va poder aplicar
per culpa, en gran part, de l’estat».
Amb tot, Rosell apunta que «si
busques l’èxit i al final les coses no
van com et pensaves evidentment
t’has d’atribuir responsabilitats.
Però hi ha factors que no pots
controlar». L’empresari defensa
que, malgrat el final de Caixa Man-
resa, «la fundació Catalunya La Pe-
drera [que ha assumit els actius de
l’antiga Fundació Caixa Manre-
sa] ha sortit bé, malgrat que hi hagi
gent que sigui crítica. El projecte de
l’antiga fundació s’ha salvat».

Per a Rosell, el fet que sigui el
BBVA el que acabarà adminis-
trant el patrimoni financer de l’an-
tiga Caixa Manresa és «irrelle-
vant» per al territori. Rosell diu que
«el crèdit depèn de la conjuntura

més que no pas de les pròpies
entitats. Si hi ha diners hi ha li-
quiditat, i això no depèn de les po-
lítiques que adopten les entitats».

Rosell diu que està seguint l’e-
volució del sector bancari «amb in-

terès professional i personal, per-
què en vaig ser un actor», tot i ha-
ver-se’n desvinculat a final del
2012. En aquest sentit, l’empresa-
ri assegura que intentar refundar
Caixa Manresa, com estaria estu-

diant un grup d’empresaris i agents
manresans, és «fer volar coloms, és
no saber com funciona un banc.
Un projecte així és impossible,
per molt bona voluntat que tin-
guis».

CARLES BLAYA | MANRESA

L’expresident de Caixa Manresa i CatalunyaCaixa i exvicepresident de Catalunya Banc, Manel Rosell

ARXIU/C. B.

Rosell creu que el final de CX demostra
«la incapacitat de l’estat per gestionar»
L’expresident de Caixa Manresa i CatalunyaCaixa considera «injusta» la desaparició de l’entitat
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ECONOMIA

 La millora del trànsit a les
autopistes ha permès al grup
d'infraestructures Abertis
elevar el seu benefici net el 5%
interanual en el primer
semestre d'aquest any, fins a
306 milions d'euros.

Abertis
LA MÚTUAEL SECTORL‘EMPRESA

Marcadors
ELEVA EL SEU

BENEFICI NET EL 5%
INTERANUAL

 Catalunya va tenir el juny
una ocupació hotelera del 62 %
i els preus dels establiments
hotelers van baixar el 0,4 %
respecte al mateix mes de l'any
anterior, segons dades de
l'Institut Nacional d'Estadística

Hotels
ELS PREUS DE LES

PERNOCTACIONS
CAU EL 0,4%

 La mútua d'accidents de
treball Asepeyo va tenir l'any
passat un resultat econòmic
positiu de 181,6 milions
d'euros, fet que representa el
48,3% que l'any anterior,
segons la mateixa mútua

Asepeyo

TANCA EL 2013
AMB UN RESULTAT
DE 181,6 MILIONS

El President de la Generalitat, Ar-
tur Mas, va reconèixer ahir que és
un «escàndol» que es rescatin
bancs privats amb diners públics,
però argumenta que de moment
no hi ha cap altre sistema que
funcioni, i que s'ha fet així arreu del
món. «A mi com a ciutadà em
sembla escandalós, perquè són
milions d'euros posats a rescatar
entitats privades. Però si això s'ha
fet a tot el món deu ser per alguna
cosa», va subratllar en sessió de
control al Parlament en resposta al
diputat de la CUP David Fernán-
dez, que es va queixar que el
BBVA, «que desnona, colonitza i
escanya Amèrica Llatina», s'hagi
acabat quedant  CX sense que hi
hagi cap responsable del «forat»
d’11.600 MEUR.
Fernández es va queixar que el
«major saqueig de patrimoni social
quedi en la impunitat» i ningú
respongui pel «forat» d’11.600
MEUR de Catalunya Banc. Però a
més, va subratllar que el compra-
dor de l'entitat, el BBVA, «no està
exempta de casos de corrupció i
està directament vinculada a la in-
dústria militar i de la mort».
Mas va coincidir que és una llàs-
tima que s'hagi perdut el sistema
de caixes català, tot i que va re-
marcar que en queda una d'im-
portant que té una gran fundació
amb fins socials, referint-se a La
Caixa. Després de recordar que la
tutela del sistema el tenia l'Estat.

ACN | BARCELONA

Mas troba 
un «escàndol»
rescatar bancs
però diu que no
hi ha alternativa

Pere Casals, president de la
Cambra de Comerç de Manresa,
considera que la concentració
bancària i, per tant, la disminu-
ció d’oferta «no és bona per al
client, per a les nostres empreses
i negocis. Sempre s’hi perd».
Tanmateix, creu que «és bo que
l'oferta financera estigui en mans
solvents».

Casals creu que el final de la

marca CatalunyaCaixa «per a la
Fundació Catalunya-La Pedrera
[de la qual és patró en represen-
tació del territori central] segura-
ment serà positiu, perquè defini-
tivament se'n separarà la imatge.
Realment ja no tenien res a veure,
la desvinculació era absoluta, però
el públic encara ho barreja, i la con-
fusió i l'ambigüitat no són bones,
és millor que les coses siguin cla-
res. És a dir, que Sant Benet, l'Au-
ditori de la Plana i l'escola Oms i de
Prat no se'n van ni a Madrid ni a
Bilbao, el Patronat que ho gestio-
na és 100% català i amb represen-
tació del territori, i amb unes fi-
nalitats ben definides assisten-
cials, culturals i de conservació

del territori». I insisteix que «tot
això es paga amb els fons que es re-
cullen explotant el patrimoni, com
Sant Benet de Bages o  la Pedrera.
No hi ha altres ingressos». Casals
afegeix que el BBVA «és el conti-
nuador del Banc Mercantil de
Manresa, i a nivell empresarial es
demostra que a la llarga no ens ha
anat malament, s'han posicionat
per col·laborar amb l'empresa so-
bretot mitjana i gran», i apunta que
«se'ls hauria de demanar més im-
plicació amb la petita empresa, i
amb l'adquisició que han fet de Ca-
talunyaCaixa ara en tenen una
oportunitat, ja que ja tenen la
clientela feta gràcies a l'herència de
Caixa de Manresa».

C. B. | MANRESA

La Cambra demana al BBVA que
«s’impliqui més» amb la petita empresa
El president de l’ens creu

que la desaparició de la
marca CX «serà positiva»
per a Catalunya La Pedrera



Artur Mas

ANDREU DALMAU/EFE

comunicacio@catpress.cat - 24/07/2014 08:16 - 178.23.208.155



Societat | Redacció | Actualitzat el 24/07/2014 a les 12:37

Montepio i Lacetània promouen la
seguretat viària entre els joves

Pere Casals i Joan Bertran durant la signatura el conveni a la seu de la Cambra. Foto: Catpress

	El Montepio de Conductors i la Fundació Lacetània han signat aquest dijous un conveni de
col·laboració gràcies al qual totes dues entitats es comprometen a tirar endavant accions conjuntes
per promoure la seguretat viària entre els joves estudiants. L'acord, signat pel president del
Montepio, Joan Bertran, i el president de la Fundació Lacetània, Pere Casals, preveu també que el
Montepio faci una aportació econòmica als premis que la Fundació Lacetània concedeix cada any als
millors treballs de cicles formatius i de batxillerat.

	 

	A partir del proper curs, Montepio i Fundació Lacetània organitzaran conjuntament diferents accions
de sensibilització per als alumnes dels instituts adherits, com ara xerrades o conferències, tant a
les instal·lacions dels centres com del propi Montepio. Des dels centres educatius també es farà
difusió de la tasca del Montepio en matèria de prevenció d'accidents i de promoció de la seguretat
viària. A més, el conveni preveu que els alumnes dels instituts que formen part de la Fundació
Lacetània puguin fer pràctiques al Montepio de Conductors.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/45406/montepio/lacetania/promouen/seguretat/viaria/entre/joves



La Generalitat informa el Consorci Viari sobre l’estat de les obres anunciades en el Pla de mobilitat
          El concert de Gossos, la Nit Mediterrània, i la cursa Dream Runners, són algunes de les

novetats de la Festa Major 2014          Salvador Esteve visita les obres del monestir de Santa Cecília
de Montserrat          Dues dones atropellades a la carretera de Santpedor          Els Mossos d’Esquadra

detenen un home per un robatori violent en un domicili d’Osona          Treballs de canalització a la
plaça de la Creu          El Montepio i la Fundació Lacetània col·laboraran per promoure la seguretat

viària entre els alumnes de secundària          La baixa de subministraments després d’un
desnonament és un dels nous conflictes que es detecten a l’Oficina del Consumidor          Txarango

aterra al mercat portuguès de la mà de la Fira de la Mediterrània          La Cobla de Solsona es
constitueix com a entitat per autogestionar-se i signa un conveni amb l’Ajuntament          
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El Montepio i la Fundació Lacetània col·laboraran per
promoure la seguretat viària entre els alumnes de secundària

El Montepio de Conductors i la Fundació Lacetània han signat avui un conveni de
col•laboració gràcies al qual totes dues entitats es comprometen a tirar endavant accions
conjuntes per promoure la seguretat viària entre els joves estudiants. L’acord, signat pel
president del Montepio, Joan Bertran, i el president de la Fundació Lacetània, Pere Casals,
preveu també que el Montepio faci una aportació econòmica als premis que la Fundació
Lacetània concedeix cada any als millors treballs de cicles formatius i de batxillerat.
De: Redacció  

Acte de signatura del conveni, que ha tingut lloc aquest matí a la seu de la Cambra de Comerç.

A partir del proper curs, Montepio i Fundació Lacetània organitzaran conjuntament diferents
accions  de  sensibilització  per  als  alumnes  dels  instituts  adherits,  com ara  xerrades  o
conferències, tant a les instal·lacions dels centres com del propi Montepio. Des dels centres
educatius també es farà difusió de la tasca del Montepio en matèria de prevenció d’accidents
i de promoció de la seguretat viària. A més, el conveni preveu que els alumnes dels instituts
que formen part de la Fundació Lacetània puguin fer pràctiques al Montepio de Conductors.
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Bon divendres i bona pluja a 
#Manresa #Bages, no us oblideu el 
paraigua ☂ ni el somriure :)

Retweeted by Joan Hidalgo
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La Cova de Sant Ignasi celebrarà els 500 anys

Al capvespre, la classe va resultar molt refrescant

El govern es mostra convençut que el pla servirà per reactivar el nucli històric de la ciutat

‘Manresa 2022’ preveu inversions 
per a la ciutat de 10 milions d’euros    

Redacció
Manresa

ARXIU

junyEnt. L’alcalde subratlla que l’objectiu del pla és fomentar l’activitat econòmica més enllà del turisme

200 persones es mullen per l’esclerosi múltiple a Manresa
en la campanya ‘Mulla’t’, amb un gran èxit de públic

Les Piscines Municipals de Manresa van recaptar 600 euros

Redacció
Bages

nnn Prop de dues-centes persones 
van participar dissabte a la nit a 
Manresa en l’esdeveniment orga-
nitzat pel Complex Esportiu de les 
Piscines Municipals de Manresa 
en motiu de la campanya “Mulla’t 
per l’Esclerosi Múltiple”.   
La iniciativa va permetre recaptar 
més de 600 euros que aniran desti-
nats a l’entitat Fundació Esclerosi 
Múltiple (FEM) que lluita per millo-
rar la qualitat de vida de les perso-
nes afectades per aquesta malaltia.
L’esdeveniment celebrat a la pisci-
na exterior del complex municipal 
va consistir en una divertida ses-

sió d’aiguagim, que els participants 
van haver de realitzar amb la sa-
marreta commemorativa de l’ac-
te, i una botifarrada posterior a les 
mateixes instal·lacions exteriors.
Entre els assistents hi havia perso-
nes de totes les edats, abonats i no 
abonats a les instal·lacions, que van 
voler col·laborar de forma divertida 
i diferent en la lluita contra aques-
ta malaltia.
Després de la mitjanit, la festa es va 
traslladar a la Carpa del Riu ja que 
l’entrada a l’esdeveniment també 
incloïa l’accés al local nocturn de 
Manresa.
Més informació a: http://www.fa-
cebook.com/piscinesmanresa. n

L’Ajuntament 
regula l’ús de 
bicicletes al 
Parc de l’Agulla   
nnn La nova ordenació de la cir-
culació de bicicletes dins del Parc 
de l’Agulla, treballada conjunta-
ment entre la Fundació Aigües de 
Manresa – Junta de la Sèquia i la 
Secció de Mobilitat de l’Ajunta-
ment de Manresa, s’ha fet amb la 
voluntat de connectar el Camí de 
les Aigües amb el Camí de la Sè-
quia, passant per dins del Parc. En 
concret, el tram habilitat per a bi-
cicletes transcorre per la llera del 
llac, una zona plana i de fàcil accés 
per als ciclistes, i apartada de les 
zones boscoses i d’oci més adients 
per als vianants. 
Els menors de 7 anys, sempre acom-
panyats d’un adult a peu, podran 
circular per les zones formigonades 
de tot el parc.  Addicionalment, s’ha 
habilitat una zona d’aparcament 
de bicicletes al Centre de Visitants, 
amb un tòtem informatiu que indi-
ca l’itinerari ciclista que connecta 
el Parc de l’Agulla amb la zona es-
portiva El Congost. n

Empreses del 
Bages coneixen 
el nou projecte 
de la UVic-UCC   
nnn Les empreses del Bages han 
conegut  de primera mà el nou pro-
jecte 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, que és director general 
de la FUB, i Josep Terradellas, se-
cretari 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 terri-
torial i que suposa per a la Funda-
ció Universitària del Bages  el poder 
disposar d’una major autonomia i 
flexibilitat respecte a la que tindria 
si continuava com a centre adscrit 
a la UAB. n

ARXIU

El projecte ‘Manresa 2022’, 
que vol aprofitar la com-
memoració dels 500 anys 
de la visita de Sant Ignasi 

de Loiola a la capital del Bages per 
rellançar la ciutat, preveu inversi-
ons en equipaments i infraestruc-
tures pel valor de 10 MEUR. Així ho 
recull el pla director del programa, 
que se sotmetrà a votació del ple el 
proper dijous. L’alcalde, Valentí Ju-
nyent, espera comptar amb el su-
port dels grups municipals que for-
men part del Pacte de Ciutat (PSC, 
PP i ERC) i ha subratllat que, més 
enllà del seu abast turístic, el prin-
cipal objectiu del pla és fomentar 
l’activitat econòmica. Les primeres 
actuacions es duran a terme grà-
cies a la subvenció de 500.000 eu-
ros que la Generalitat ha concedit 
al projecte. 
L’alcalde de Manresa, Valentí Ju-
nyent, ha presentat el pla d’inver-

sions del projecte ‘Manresa 2022’ 
després que el govern municipal 
hagi estat treballant en la seva re-
dacció des de l’estiu de l’any pas-
sat. El batlle ha explicat que el pla 
s’ha elaborat conjuntament amb 
els grups municipals que formen 
part del Pacte de Ciutat (PSC, ERC i 
PP) i amb “molta participació ciuta-
dana”. Així, l’alcalde espera rebre el 
suport d’aquestes forces polítiques 
en el proper ple municipal.  
El pla preveu inversions en equipa-
ments i infraestructures pel valor 
de gairebé 10 MEUR. L’alcalde de 
Manresa, Valentí Junyent ha asse-
gurat que es tracta d’un pla “ambi-
ciós” i que compta amb una dotació 
pressupostària “significativa” si es 
té en compte el moment econòmic 
que viu el país. L’alcalde s’ha mos-
trat convençut que el pla servirà per 
reactivar la vida al centre històric i 
ha assegurat que, més enllà del seu 
abast turístic, el principal objectiu 
del programa és fomentar l’activi-
tat econòmica a la ciutat. n



La inversió de Foment a Cata-
lunya ha caigut el 50 % en els úl-
tims deu anys, el doble que en el
conjunt de les comunitats autò-
nomes, segons un estudi elaborat
per la Cambra de Comerç de Bar-
celona presentat ahir.

L'informe assenyala dos perío-
des clars del volum d'inversió en
infraestructures a Catalunya, co-
incidint amb el cicle expansiu de
l'economia, entre els anys 2004 i
2009, i la fase de recessió, que va
del 2009 al 2014.

Així, entre el 2004 i el 2009 la in-
versió de Foment va créixer més a
Catalunya que en el conjunt de les
comunitats autònomes (el 75,8 %,
davant del 60,7 % de la inversió re-
gionalitzada), coincidint amb la
construcció de l'AVE Madrid-Bar-
celona i l'ampliació de l'Aeroport
del Prat.

Per contra, entre el 2009 i el
2014, l'ajust pressupostari de la in-
versió de l'Estat ha afectat més Ca-
talunya que la resta de comunitats,
amb un descens del 71% enfront
de la caiguda del 53 % de la in-
versió regionalitzada.

L'estudi, titulat «Criteris de dis-
tribució territorial de la inversió en
infraestructures de l'Estat», ela-
borat pel gabinet d'estudis eco-
nòmics de la Cambra de Comerç
de Barcelona, analitza els criteris
de distribució territorial de la in-
versió en infraestructures del grup
Foment, això és, el ministeri de Fo-

ment i empreses públiques en
depenen, com Aena, Renfe o Ports
de l'Estat.

El president de la Cambra de
Comerç de Barcelona, Miquel
Valls, ha qualificat de «caiguda» la
baixada de la inversió en infraes-
tructures de Foment a Catalunya,
que ha passat de tenir un pes del
18,4 % del total el 2009 a l'11,3 %
el 2014. Això no obstant, Valls va
ajornar la valoració política de
l'informe per a més endavant,
al·ludint de forma velada a la re-

unió que mantindran el presi-
dent del govern, Mariano Rajoy, i
el President de la Generalitat, Ar-
tur Mas, el pròxim dia 30.

Les valoracions, el 31
«En els pròxims dies hi ha esde-
veniments molt importants que
fan necessari que jo no em pro-
nunciï fins al dia 31», va assenya-
lar en aquest sentit Valls.

El que sí que va analitzar Valls
va ser la relació entre la ministra
de Foment, Ana Pastor, i el con-

seller de Territori, Santi Vila, sobre
la qual va lamentar que la bona
voluntat i la disposició de tots
dos «no es concreti en realitats».

Valls també va ressaltar les di-
ferències entre el percentatge d'in-
versió a Catalunya i el percentat-
ge de trànsit sobre el total d'Es-
panya els últims deu anys.

Així, mentre el desemborsat
en carreteres catalanes suposa el
9,1% de la inversió regionalitzable,
per les vies de Catalunya van cir-
cular el 15 % de les mercaderies
que passen per Espanya per car-
retera, i en ferrocarrils, aquests
percentatges van ser del 19,4 % en
inversió i del 25 % en trànsit.

En el terreny de ports i aero-
ports, la inversió va ser del 17,4 %
i del 24 %, respectivament, men-
tre que el trànsit va ser del 17 % i
del 20 % a cada infraestructura.

Valls va assegurar que el dèficit
d'inversions a Catalunya «està
frenant i frenarà» el creixement
econòmic de la comunitat, i va afe-
gir que es comencen a fer evidents
«la falta d'inversions i projectes
dels últims cinc anys».

El president de la Cambra tam-
bé va assenyalar les inversions
prioritàries que, segons el seu pa-
rer, necessita Catalunya, i que són
l'anomenat quart cinturó del Va-
llès, el corredor mediterrani i els
accessos al Port de Barcelona,
així com la millora de la xarxa vià-
ria i ferroviària de l'Àrea Metro-
politana de Barcelona.
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La inversió de Foment a Catalunya cau
el 50% en deu anys, segons la Cambra

Entre el 2009 i el 2014 l'ajust de la inversió de l'Estat ha afectat més Catalunya que la resta

Miquel Valls, president de la Cambra de Barcelona, ahir

ACN

DADES SOBRE LA TAULA La caiguda general d’inversions de l’estat afecta més Catalunya que la resta, segons
la Cambra de Barcelona. El seu president assegura que el dèficit d'inversions «està frenant i frenarà» el creixement
econòmic, i ha afegit que es comencen a fer evidents «la falta d'inversions i projectes dels últims cinc anys»
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Societat Civil Catalana va pre-
sentar ahr un informe que rebai-
xa la xifra oficial d'assistents a la Via
Catalana de l’Onze de Setembre de
l’any passat a 793.683 persones, i va
demanar una «rectificació» a la Ge-
neralitat per difondre la xifra d'1,6
milions de participants.

Gairebé un any després de la ca-
dena humana de la Diada de l'11
de setembre passada, Societat Ci-
vil Catalana va presentar ahir un
estudi que comptabilitza les per-
sones que van ser a la Via Catala-
na cap a la Independència del
2013 i que rebaixa les xifres oficials
fins a les 793.683 persones.

En un comunicat, la plataforma
contrària a la independència ca-
talana detalla que el còmput s'ha
elaborat  a partir de la gigafoto, una
seqüència d'imatges dels partici-
pants que va fer l'organitzadora de
la cadena, l'Assemblea Nacional
Catalana (ANC), i que està publi-
cada en el seu web.

EFE | BARCELONA 

Societat Civil
divideix per dos
els participants
a la Via a partir
de la gigafoto

L'economista Àngel De la Fu-
ente, un dels tres experts als quals
el govern ha encarregat l'elabora-
ció de les balances fiscals, va acu-
sar ahir la Generalitat de tractar
d'«inflar» el dèficit fiscal «de forma
barroera» amb un mètode «poc se-
riós» com el del flux monetari.
De la Fuente va replicar així al Pre-
sident català, Artur Mas, que va de-

nunciar un interès «purament po-
lític» del ministeri en presentar les
balances només usant un dels
mètodes de càlcul existents, el de
càrrega-benefici, i no usar també
l'altre, el del flux monetari.

«Cadascun té el seu punt de
vista i defensa les seves idees en la
valoració de les dades, però jo in-
tento no fer demagògia», va asse-
gurar De la Fuente, que també va

subratllar que Artur Mas «no pot
demanar al govern espanyol que
li faci la feina bruta» amb les dades
sobre el dèficit fiscal. 

Al seu torn, Alícia Sánchez-Ca-
macho, presidenta del PPC, va
afirmar que les xifres que presen-
ten les balances territorials do-
nades a conèixer pel ministeri
d'Hisenda «faran reflexionar»
molts catalans ja que es demostra

que és «fals i exagerat l’Espanya ens
roba» i mostrar que altres comu-
nitats aporten més. Camacho va
indicar que «el que han vist molts
catalans amb aquest informe és
que és fals, exagerat i estava mag-
nificat l'Espanya ens roba, per-
què hi ha comunitats autònomes
que aporten el doble que nosaltres,
no han obert un procés indepen-
dentista i continuen creixent».
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De la Fuente acusa el Govern català d'«inflar»
el dèficit fiscal amb un mètode «poc seriós»
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Píndoles

El maquinista Francisco José Garzón, conductor del tren
Alvia que el 24 de juliol del 2013 va descarrilar a Angrois,
ha expressat en un escrit la pena i el dolor que sent pels
damnificats en complir-se el primer aniversari de l'accident.

El maquinista de l’Alvia
demana perdó en l’aniversari
 La jutgessa Mercedes Alaya ha citat com a imputat

l'exconseller d'Ocupació Antonio Fernández, en un acte
en el qual acusa la Junta de concedir 950 milions
d'euros sense justificar en ajudes a la formació.

La jutgessa Alaya imputa un
exconseller per les ajudes


ERC va recolzar CiU per evitar
que el conseller de Salut, Boi Ruiz,
fos reprovat en rebutjar els dos
grups la moció presentada per
ICV-EUiA, que va tenir el vot a fa-
vor de la resta de grups del Parla-
ment, ahir dijous.

En el primer punt de la moció es
proposava reprovar Boi Ruiz per la
seva gestió «en haver provocat
una reducció de la qualitat i segu-
retat assistencials, la degradació
dels serveis sanitaris de titularitat
pública, l'augment dels temps i ha-
ver precaritzat les condicions de
treball dels professionals».

«La seva gestió –afegia el text– ha
generat rebel·lió entre els usuaris
i crítiques unànimes dels profes-
sionals i experts del sector». La re-
provació, no obstant això, no va ob-
tenir la majoria necessària perquè
CiU i ERC van unir els seus vots
per impedir-la, i també van votar
junts contra els altres punts re-
provatoris.

EFE | BARCELONA

Esquerra salva el
conseller Boi Ruiz
de ser reprovat
pel Parlament
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L’expresident va rebre una
herència paterna que va
dedicar als fills i que ara s’ha
decidit a regularitzar

Gran sorpresa entre els
polítics locals de CDC, que,
malgrat tot, s’aferren a
defensar-lo com a polític 29 I 30

Jordi Pujol confessa que ha
tingut diners a l’estranger

un COMPlex que Mira a eurOPa12 I 13

Els drones estrenen el centre
d’assaig i investigació de Moià
A LA INSTAL·LACIÓ S’HI FARÀ RECERCA EN AVIACIÓ CIVIL

MIREIA ASO

Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès, 
Anoia, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord
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AVUI

Setena entrega (home)

Col·lecció
de rellotges 

Per
nOMÉs8,95 €La sardana renova la cobla

i envelleix la rotllana

una tradiCió en revisió 44 I 45

ELS MÚSICS CADA DIA SÓN MÉS JOVES

ARXIU

LA RETALLADA DE
PERSONAL I D’HORARI
D’ATENCIÓ COINCIDEIX EN UN
MOMENT EN QUÈ ELS VIATGES
FAN INCREMENTAR LA
RENOVACIÓ DE DOCUMENTS

Renovar
el DNI a
Manresa
és cosa
de fer cua

Hi ha dies que la cua comença a
la 1 de la matinada. Si no s’ha estat
previsor i s’ha demanat cita prèvia,
les possibilitats de renovar DNI i
passaport són escasses i no hi ha
previsió d’arranjar-ho. 2 I 3 Cues a la porta de la comissaria de Manresa, a les 8 del matí

JOSEP SALLENTREGIO7

L’AUDIÈNCIA DE LLEIDA HA
DICTAT LES PRIMERES
SENTÈNCIES PER LA VENDA DE
PREFERENTS. DUES DE LES
CAUSES EREN DE L’OFICINA
SOLSONINA4

CX haurà de
pagar 60.000
euros per
preferents a
quatre veïns
de Solsona

L’EQUIP DE GOVERN
DESMENTEIX EL GRUP
D’ENTITATS QUE DEFENSEN LA
REBAIXA D’IMPOSTOS, QUE HO
DONAVA PER FET5

CiU de Manresa
assegura que no
hi ha consens
per fer una
revisió cadastral

EN EL NOU DOCUMENT, LA
NAU PERD ALTURA I IMPACTE
VISUAL DES DE CABRIANES11

Stradivarius
defensa que la
nova proposta
reduirà l’impacte
de la gran sitja

comunicacio@catpress.cat - 28/07/2014 08:07 - 178.23.208.155
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MANRESA SOCIETAT

EL DEBAT DE L’IBI Hi ha un ‘tour de force’ entre el mig centenar d’entitats que defensen una rebaixa de l’IBI a Manresa i l’Ajuntament. La
plataforma pensava que havia lligat prou consens polític perquè es pogués plantejar a la gerència del cadastre la realització d’una nova
ponència de valoració, però el govern municipal ho nega categòricament. És més, té dubtes seriosos que sigui possible fer una nova revisió

4

L’equip de govern de Manresa ha
desmentit categòricament el co-
municat fet públic per les entitats
que defensen una rebaixa de l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) a
Manresa i que afirmaven que ha-
vien aconseguit «un consens entre
tots els grups polítics per plantejar
a la Gerència del Cadastre una
nova ponència cadastral».

El govern municipal «no té cap
constància que hi hagi un consens
amb la resta de grups ni amb la
plataforma de l’IBI per plantejar
una nova revisió del cadastre».

En tot cas, el que hi ha és «una
clara voluntat de buscar solucions
i trobar alternatives reals, treballant
conjuntament amb la plataforma
i amb la resta de grups, a la situa-
ció actual».

Lluny de liderar el plantejament
d’una nova revisió cadastral, el
govern municipal afirma que el
que ha fet és «de mitjancer per
aconseguir que la gerència del
cadastre rebi els representants de
la plataforma i s’ha ofert a acom-
panyar-los a la reunió de dimarts,
així com a la resta de grups muni-
cipals que hi vulguin participar,
amb l’objectiu que tothom tingui
la màxima informació sobre les
implicacions de les peticions que
plantegen, així com dels condi-
cionants tècnics que existeixen
per portar-les a terme».

Amb la informació de què dis-
posa actualment, el govern muni-

cipal «té dubtes seriosos que sigui
possible fer una nova revisió ca-
dastral; i, en el cas que es portés a
terme, per la complexitat de l’im-
post, considera que no estaria ga-
rantida una millora immediata
dels valors cadastrals».

Dubtes polítics
PSC i ERC també estan disposats
a parlar tant com faci falta, però
semblen lluny de cap postura de
consens.

El president del grup municipal
del PSC, Josep Lluís Irujo, ha ex-
plicat que assistiran a la reunió de
dimarts per demanar a la gerència
del cadastre «si l’Ajuntament pot
deixar en suspens una modalitat i
agafar-ne una altra, quan es podria
fer i quan seria vigent, ja que se-
gons els nostres càlculs no entra-
ria en vigor fins al 2017».

A més, el cadastre «ens hauria 
d’assegurar una rebaixa que surti
més a compte que la del 27% del
2014 més el 29% previst per al
2015». Per als socialistes, aquests
punts són imprescindibles per
donar «seguretat» a un possible
procés de revisió.

El president del grup d’ERC,
Pere Culell, ha deixat clar que el
que hi ha és un «suport escèptic»
al procés. «Dubtem que ens ac-
ceptin fer una revisió per ponèn-
cies clàssica, que en cas d’aconse-
guir-la, resultés satisfactòria per
tots els signants del manifest i del
que estem gairebé convençuts, és

que això no significaria la rebaixa
automàtica dels rebuts de l’IBI en
la proporció que la plataforma
desitja», diu.

Culell afirma que la reducció de
l’IBI plantejada per la plataforma
exigiria una reducció de despesa
«inassumible» si no és amb una
nova font de finançament, el tan-
cament de serveis o l’augment
d’altres taxes. Afirma que en aquest
punt, seria molt difícil que, per la
mateixa heterogènia de les entitats
signants, es posessin d’acord en
quins serien els serveis prescindi-
bles amb agents socials, grups
municipals i ciutadania.

Segons Culell, ERC creia que
amb aquest procés s’obria una
oportunitat de diàleg i treball con-
junt cap a la coresponsabilització
de la ciutadania en la decisió dels
pressupostos, «però fins ara no

veiem que hi hagi aquesta volun-
tat d’implicació, mes enllà de bus-
car la rebaixa del cadastre i, de for-
ma més immediata, del rebut de
l’IBI. No hem trobat retorn».

Adam Majó, de la CUP, afirma
que «nosaltres no ens hem mo-
gut», perquè el 2013 «vam defen-

sar fins al final una nova revisió ca-
dastral» i ara ho continuen fent.

Adverteix, però, que estan d’a-
cord que la ciutat tingui un ca-
dastre més just «però no amb re-
baixar l’IBI si no hi ha compensa-
ció d’ingressos o es deixa de pagar
deute il·legítim».

FRANCESC GALINDO | MANRESA

CiU desmenteix la plataforma de l’IBI: no hi
ha consens per plantejar un nou cadastre

El govern de Manresa afirma que la realitat és que continua tenint dubtes seriosos que sigui possible fer la revisió

Pere Casals, president de la Cam-
bra de Comerç, entitat que ha fun-
cionat com a pal de paller de la pla-
taforma de 50 entitats que pres-
siona per aconseguir una rebaixa
de l’IBI, ha defensat que «el con-
sens per plantejar la revisió ca-
dastral hi era». I el que ha passat és
que hi ha hagut canvis de postura
posteriors a les reunions perquè
«no ho deuen veure viable».

Casals no troba cap contradic-
ció entre el comunicat fet públic
per les entitats que defensen una
rebaixa de l’IBI i la posició de l’e-

quip de govern, simplement des-
prés de la reunió «han fet els deu-
res i han arribat a una altra con-
clusió».

Segons Casals, després de par-
lar amb tots i cadascun dels grups
polítics municipals, «vam coinci-
dir amb tots, inclòs CiU, que seria
desitjable fer la revisió cadastral si
no hi hagués més condicionants.
Ara bé, si es planteja i surten uns
condicionants que la pinten mas-
sa negra, més d’un grup va dir
que llavors es faria enrere».

Solució «lògica i ideal»
Insisteix que la visió a priori que se-
ria bo fer una nova ponència ca-
dastral era compartida. «Una altra
cosa és que els condicionants que
posi la gerència del cadastre ens fa-
cin replantejar-ho i llavors ho re-
considerem i ens quedem on

som». Afegeix que quan el govern
diu que no hi ha consens per plan-
tejar-ho «és una conclusió a què
han degut arribar després de la re-
unió, perquè suposo que ho han
estudiat, han parlat amb el cadas-
tre i els ho han degut pintar negre».

Creu que la mateixa inquietud
que ha pogut percebre l’equip de
govern s’ha degut traslladar a altres
grups polítics i que hi hagi «qui
pensi que anirem a la reunió de di-
marts que ve sabent que tornarem
amb la cua entre cames».

Casals assegura que tothom
veia clar que plantejar la revisió se-
ria desitjable si la gerència del ca-
dastre no posés problemes per
fer-la «i, potser, seria la manera de
posar fi als embolics d’una vega-
da». Casals no dubta que la revisió
és la solució «més lògica i ideal a
plantejar».

REDACCIÓ | MANRESA

La plataforma diu que l’entesa hi era
Assegura que de les

reunions es desprenia que la
revisió seria «desitjable» si
no plantegés problemes 



Els valors cadastrals s’han reduït linealment el 27% enguany

ARXIU/SALVADOR REDÓ

El que hi ha és «una clara
voluntat de buscar solucions i
trobar alternatives reals a la
situació actual»

El govern considera que la
revisió no garantiria una
millora immediata dels valors
cadastrals 

PSC i ERC aniran a la reunió de
dimarts a buscar informació i
no a plantejar una nova
ponència cadastral

comunicacio@catpress.cat - 28/07/2014 08:07 - 178.23.208.155



Valeriano Verea Valencia
Ha fallecido cristianamente, el día 24 del corriente,

a los 63 años.

E. P. D.

Su esposa, Gloria Chorro Cuadrado; hijos, César y Alícia;
hijos políticos, Meritxell i David; hermanos, hermanos

políticos, sobrinos, primos y demás familiares agradecen
vuestro recuerdo y vuestra oración. El funeral tendrá lugar

hoy, sábado, a las 10 de la mañana, en la sala Espai
Mémora, saliendo del Tanatorio Fontal de Manresa,

c/ Bruc, 17-21.

Manresa, 26 de Julio de 2014
FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA
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EL BATEC DEL CARRER

«El Gran Dictat» farà un
càsting a Manresa per
trobar nous concursants

La prova tindrà lloc a la Fundació Universitària del Bages
aquest dilluns, dia 28 de juliol  Cal apuntar-s’hi abans



FUNERALS

M. CARMEN HERNÁNDEZ SUÁREZ
Ha mort als 70 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a
l’església de la Sagrada Família.
ANTONIO POZO ACUÑA
Ha mort a l’edat de 58 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a Funerària Fontanova.
VALERIANO VEREA VALENCA
Ha mort als 63 anys. El funeral

serà avui, a les 10 del matí, a l’Es-
pai Mémora de Funerària Fontal.

EUDOSIA MARTÍNEZ MEDINA
Ha mort a l’edat de 86 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de Sant Vicenç.

ROSA MASSANA SUGRAÑES
Ha mort als 93 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del
migdia, a l’església de Sallent.

RITA CODINA GIRALT
Ha mort a l’edat de 84 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a l’església d’Artés.

JAUME XOY BORRELLAS
Ha mort als 87 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la
tarda, a l’església de Santa Eulàlia.

FLORENCI GUITART GUITART
Ha mort a l’edat de 89 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de Bagà.

TRINITAT MASCARÓ REIG
Ha mort als 76 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a
l’església de Perecamps.

JOAN SANSA DOMÈNEC
El funeral es farà avui, a les 4 de

la tarda, a l’església de Sant Pere.

MIGUEL GRACIA TIRADO
Ha mort als 81 anys. El funeral,

avui, a les 10, a Funerària Anoia.

DANIEL HOMS RIERA
Ha mort a l’edat de 84 anys. El

funeral, avui, a 2/4 de 5, a Segur.
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SANT VICENÇ DE CASTELLET





MANRESA

ARXIU PARTICULAR

Sardinada de la coral
Santa Maria d’Igualada

Els components de la coral Santa Maria
d’Igualada es van reunir en una divertida i
suculenta sardinada. Era el repicó de la festa
de final de curs, celebrada el dissabte
anterior a Can Bordis de Jorba. Actuà
d’amfitrió, com en la primera edició, el
matrimoni Ferrer-Travesset. La festa
organizada amb tot de detalls —punt de llibre
inclòs— es va desenvolupar amb companyo-
nia i bon humor, i es va comple-mentar amb
altres plats. No hi van faltar can-tades i el
brindis amb el cava del 75è aniversari.



GERMANOR

CATPRESS

Conveni per promoure la
seguretat viària

El Montepio de Conductors i la Fundació
Lacetània han signat un conveni de col·laboració
pel qual totes dues entitats es comprometen a
tirar endavant accions conjuntes per promoure
la seguretat viària entre els joves estudiants.
L’acord, signat pel president del Montepio, Joan
Bertran, i el president de la Fundació Lacetània,
Pere Casals, preveu també que el Montepio faci
una aportació econòmica als premis que la
Fundació Lacetània concedeix cada any als
millors treballs de cicles formatius i de
batxillerat. Organitzaran conjuntament accions
de sensibilització per als alumnes dels instituts.



COL·LABORACIÓ

FERRER/TALAVERA

Primer sopar sota les estrelles a
l’observatori de Pujalt

Amb una nit fantàstica astronòmicament parlant, es va
dur a terme a l’Observatori de Pujalt el primer sopar sota
les estrelles d’aquest estiu 2014. Abans de començar el
sopar es va fer una petita explicació. Al llarg del sopar es
va anar fent fosc i van anar apareixent els diferents
objectes al cel a mesura que s’anaven fent petites
explicacions i es responien preguntes. A mig sopar es va
aprofitar per observar Saturn i el seu anell a través del
telescopi.  En acabar es va fer un recorregut a ull nu per
les diferents constel·lacions visibles i a través del telescopi
es van observar estels dobles, el cúmul d’estrelles
d’Hèrcules, la nebulosa de l’anell, la galàxia d’Andròmeda...



GERMANOR

El Gran Dictat, el  concurs de
llengua de TV3 produït per Tria-
com Audiovisual i presentat per
l’Òscar Dalmau, inicia una nova
fase de càstings per trobar els pro-
pers candidats a endur-se el por-
quet. La principal novetat és que,
en aquesta ocasió, l’equip del pro-
grama es desplaçarà a diferents
punts del territori català perquè tot-
hom ho tingui més fàcil a l’hora de
presentar-se al càsting. Aquesta ve-
gada el lloc escollit és Manresa a la
Fundació Universitària del Bages
aquest proper dilluns 28 de juliol.

Els càstings són oberts a qual-
sevol persona major de 18 anys. Els
únics requisits per participar-hi
són tenir un mínim domini de la
llengua catalana. Aquells que es-
tiguin interessats a assistir-hi, han
de trucar al 93 552 63 89, o bé es-
criure un correu electrònic amb les
seves dades a elgrandictat@tv3.cat.
Només cal deixar el seu nom i un
número de telèfon.

Després de gairebé cinc anys en
emissió, el programa ha repartit
més de 500.000 € en premis i sis
pots de 30.605 €, 32.655 €, 49.610
€, 61.680 €, 62.165 € i 72.990 €. 

REDACCIÓ | MANRESA

El presentador el concurs de llengua, Òscar Dalmau

TVC

comunicacio@catpress.cat - 28/07/2014 08:07 - 178.23.208.155
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Regió 7 » Manresa

CiU desmenteix la plataforma de l´IBI: no hi ha
consens per plantejar un nou cadastre
L'Ajuntament diu que continua tenint dubtes seriosos que sigui possible fer la revisió

26.07.2014 | 08:11

FRANCESC GALINDO | MANRESA L'equip de
govern de Manresa ha desmentit categòricament
el comunicat fet públic per les entitats que
defensen una rebaixa de l'Impost de Béns
Immobles (IBI) a Manresa i que afirmaven que
havien aconseguit "un consens entre tots els
grups polítics per plantejar a la Gerència del
Cadastre una nova ponència cadastral".

El govern municipal "no té cap constància que hi
hagi un consens amb la resta de grups ni amb la
plataforma de l'IBI per plantejar una nova revisió
del cadastre".

En tot cas, el que hi ha és "una clara voluntat de
buscar solucions i trobar alternatives reals, treballant conjuntament amb la plataforma i amb la resta de
grups, a la situació actual".

Lluny de liderar el plantejament d'una nova revisió cadastral, el govern municipal afirma que el que ha
fet és "de mitjancer per aconseguir que la gerència del cadastre rebi els representants de la plataforma
i s'ha ofert a acompanyar-los a la reunió de dimarts, així com a la resta de grups municipals que hi
vulguin participar, amb l'objectiu que tothom tingui la màxima informació sobre les implicacions de les
peticions que plantegen, així com dels condicionants tècnics que existeixen per portar-les a terme".

Doctores están asombrados

Mamá local desvela el secreto
para perder 12kg super rápido
desde 39€...

Más información aquí

Anuncia tu casa rural

Rentabiliza tu alojamiento todo el
año con Toprural, web líder en
Europa en turismo rural

www.homeaway.es

Lo mejor está en internet

Contrata online la electricidad y
llévate un 5% dto. adicional

www.gasnaturalfenosa.es

Publicidad

Comentaris

Per comentar t 'has d'iniciar sessió o registrar-se.

Els comentaris estan subjectes a moderació prèvia i han de complir les Normes de Participació

La plaça de Gispert, un mercat
polifacètic

 Totes les notícies de Manresa

Manresa

Comentar

En aquest espai s'hi celebrava el mercat de la llenya, que
antigament s'havia fet a la Muralla del...

Citen a declarar les famílies
que viuen en un bloc de la
PAHC
Es tracta de l'edif ici ocupat per la
Plataforma al carrer Girona l'abril
passat, que acull 43...

La consellera Munté promet
seguir ajudant la Font
La titular de Benestar i Família de la
Generalitat fa el pregó de les festes del
barri i lloa...

Un jove de Manresa resulta
ferit molt greu en rebre tres
ganivetades en una baralla
La víctima va ser apunyalada per
quatre joves que estaven agredint un
amic seu i que van ser...

Manresa Bages Berguedà Solsonès Anoia/Baix Llobregat Alt Urgell/Cerdany a Agenda Bàsquet Manresa Guia comercial

Ingeniería y Arquitectura
Formación flexible en inglés y español.
Infórmate
Formación en inglés y español

Subscriu-te Classificats

Local Més Notícies Esports Economia Opinió Oci Tendències Comunitat Multimèdia Serveis

UUgt xg kuf kc

Els valors cadastrals s´han reduït linealment el 27% enguany
arxiu/salvador redó

Comentar

Parada a la Muralla del Carme els anys seixanta
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