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nnn La limitació del principi de jus-
tícia universal per part del Govern 
espanyol farà arxivar causes com 
la de l’assassinat de la cooperant 
manresana Flors Sirera.
En la mateixa sessió del Congrés 
en la qual es va decidir no retirar la 
modificació de llei de l’avortament, 
els diputats del Partit Popular van 
decidir canviar la normativa que 
va permetre que l’Audiència Naci-
onal pogués aplicar el principi de 
jurisdicció universal al sol·licitar 
l’extradició de prop d’una quaran-
tena de presumptes responsables 
dels crims de Ruanda, a més de ca-
sos com el del dictador xilè Augusto 
Pinochet, la querella del Tibet con-
tra la cúpula del Partit Comunista 
xinès, entre d’altres.
La reforma aprovada aquest dime-
cres restringirà, amb caràcter re-
troactiu, les condicions en les quals 
un jutge espanyol pot investigar de-
lictes de lesa humanitat comesos 
fora del territori nacional.
Per tant, les onze causes interna-
cionals que té obertes l’Audiència 
Nacional poden quedar arxivades, 
entre les quals hi ha la que va ad-
metre a tràmit l’abril de 2005 per 
les morts de 9 ciutadans espanyols 
(sis religiosos i tres cooperants) as-
sassinats entre 1994 i 2000 a Ruan-
da, entre ells, la manresana Flors 
Sirera.
 El 2008 el jutge instructor va dictar 
una ordre de processament contra 
40 alts càrrecs del Front Patriòtic 
Ruandès per la comissió de delictes 
de genocidi, delictes de lesa huma-
nitat, crims de guerra i terrorisme 
al llarg dels anys 90 fins a 2002 a 
Ruanda i el Congo. Es van ordenar 
ordres internacionals de crida, cer-
ca i ingrés a la presó.n

Les obres inicials impliquen l’entrada i sortida de camions pel carrer domènech i Montaner

dURACIÓ. Les obres, que ara han començat amb l’aplanament del terreny, es perllongaran durant 18 mesos

El nou institut de Cal Gravat tindrà 
un cost de 4,2 milions d’euros
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Les màquines ja han començat a aplanar els terrenys on ha d’anat l’institut
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El Govern 
vol arxivar 
l’assassinat de 
Flors Sirera
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La Cambra i el CFP faciliten a 
la formació contínua

Formació pràctica a microempreses
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nnn La Cambra de Comerç de Man-
resa i el Centre de Formació Pràc-
tica treballaran conjuntament per 
millorar l’accés a la formació contí-
nua de les petites i microempreses 
del Bages. Per aquest motiu, s’han 
afegit al projecte Forma Empre-
sa50, impulsat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya a través del 
Consorci per a la Formació Contí-
nua de Catalunya, i que contempla 
la realització d’un seguit d’accions 
per facilitar que aquestes empreses 
utilitzin el crèdit de què disposen 

per realitzar accions de formació. 
La Cambra i el CFP són les úniques 
institucions de la comarca del Ba-
ges que s’han adherit a aquest pro-
grama. La formació de demanda 
es finança mitjançant l’aplicació 
d’un sistema de bonificacions a les 
quotes de la Seguretat Social que 
ingressen tant les empreses com les 
persones treballadores. L’objectiu 
de Forma Empresa50 és incorporar 
noves micro i petites empreses al 
sistema de formació de demanda, 
optimitzar la qualificació professi-
onal i consolidar la formació contí-
nua com a eina de competitivitat .n

Lluita per ajudar als infants
en perill de vulnerabilitat   

L’Ajuntament i Match Point hi treballen
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nnn L’Ajuntament de Manresa i 
el restaurant Match Point sumen 
esforços en un iniciativa solidària 
per ajudar els infants en risc de 
vulnerabilitat dels centres oberts 
de Manresa. Aquesta iniciativa ha 
consistit en una campanya de re-
collida de diners que el restaurant, 
situat a les instal·lacions del Club 
Tennis Manresa, ha fet entre els 
seus clients.
Amb aquests diners s’han comprat 
aliments bàsics com llet i tonyina, 

per donar berenar als nens, i ras-
palls de dents, ja que en els centres 
es treballen els hàbits d’higiene i 
específicament els d’higiene den-
tal. La propietària i xef del restau-
rant Match Point, Àfrica Raluy, ha 
lliurat els productes a l’Ajuntament 
de Manresa, representat per la re-
gidora de Serveis Socials, Mercè 
Rosich, que en nom del consistori 
ha agraït molt sincerament aques-
ta iniciativa.
Aquesta col·laboració va comen-
çar l’estiu passat quan el Restau-
rant Match Point va organitzar un 
primer recapte de diners .n 

Comencen a ser visibles 
les obres de construcció 
de l’Institut de Cal Gra-
vat. De moment les mà-

quines fan tasques d’aplanament 
del terreny però ja es perfila que 
allà -com diu el cartell que s’hi ha 
instal·lat- s’haurà d’aixecar un cen-
tre de formaicó. Es tracta del tant 
esperat institut de Cal Gravat.
Després de les obres sobre el ter-
reny i la seva adequació començarà 
la tasca constructiva.
L’actuació, que tindrà una durada 
de 18 mesos, s’inicia amb el movi-
ment de terres del solar. L’accés i 
sortida de camions de l’obra es re-
alitzarà pel carrer Domènec i Mon-
taner. Es prohibirà l’estacionament 

d’un costat del carrer Domènec i 
Montaner, entre el carrer Picasso i 
l’accés a l’obra, per garantir la segu-
retat en el moviment dels camions.
La construcció d’aquest institut és 
una de les obres més importants 
que la Generalitat impulsarà a 
Manresa i que faran que el centre 
de secundària deixi els mòduls pre-
fabricats que fa cinc anys ocupa per 
instal·lar-se a un nou edifici que en-
trarà en funcionament el curs 2015-
2016. Una obra llargament reivindi-
cada tant pels pares dels alumnes 
com pels mateixos mestres.
         La construcció del nou edifici 
s’allargarà durant 18 mesos i té un 
pressupost de 4,2 milions d’euros. 
La nova edificació s’ubicarà en un 
terreny de 10.000 metres quadrats, 
mentre que l’edifici n’ocuparà al 
voltant de 4.500.n 
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L’enginyeria i l’automoció, temes centrals dels tres projectes
guanyadors dels premis de la Fundació Lacetània que
s’entreguen aquest dijous

Alumnes de l’Institut Lacetània, l’Escola d’Art de Manresa i l’Institut Guillem Catà són els
autors dels nou treballs guanyadors de l’edició d’enguany.
De: Redacció  

La  Fundació Lacetània  lliurarà  dijous els  seus premis anuals  als  millors  treballs
d’alumnes de batxillerat i cicles formatius dels centres de secundària que formen
part  de la Fundació.  Uns premis que enguany estan dominats per l’interès dels
joves pel món de l’automoció i l’enginyeria. Així, el primer premi en la categoria de
cicles formatius de grau mitjà ha estat per una reparació d’un vehicle tal i com es
faria en un taller real, el primer premi en la categoria de de cicles formatius de grau
superior, per a un projecte de pala llevaneus, mentre que el premi de batxillerat ha
estat per al disseny i construcció d’una andròmina.
 

En   tots   tres  casos,  els  alumnes  han  hagut  de  posar  en  pràc ca  els  seus  coneixements  en   l’àmbit

cien fic i mecànic. El el cas de la construcció de l’andròmina, el treball ha requerit l’estudi dels diferents

elements  que  composen  un  vehicle   (carrosseria,  suspensió,  frens   i  direcció)   i   la  creació   sica  d’un

proto p que els propis alumnes van provar i millorar a par r dels errors que havien detectat.

 

En el treball de reparació d’un automòbil, els alumnes van par r d’una situació real d’un vehicle amb

un xoc lateral. El projecte mostra totes les intervencions realitzades al taller i inclou un apartat financer

amb les despeses de la reparació i els albarans dels recanvis u litzats. El projecte de la pala llevaneus,

per   la   seva  banda,  planteja   el  disseny  d’una  pala   llevaneus  que  millora   les  prestacions  de   les

convencionals. El treball explica amb detall la composició i el funcionament de la pala.

 

Dijous, lliurament dels premis

L’acte públic de lliurament dels guardons a tots els projectes premiats  ndrà lloc demà dijous, a les 7 de

la   tarda,  al  saló   rosa  de   l’Ins tut  Lacetània.  Hi  assis ran   l’alcalde  de  Manresa,  Valen   Junyent,  el

president de la Fundació Lacetània i de la Cambra de Comerç, Pere Casals, i el coordinador de Formació

Professional dels Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central, Antoni Cornudella. Com ja

és  habitual, els  primers  premis  de cada  categoria  explicaran  breument el seu  treball  i  hi  haurà  una

audició de peces musicals a càrrec d’un grup d’alumnes del Conservatori de Manresa.

 

Tots els guardons

Els treballs premiats en la categoria de cicles forma us de grau mitjà són:

1r  premi.  Daewoo  Ma z   .  Autors:  Jesús  Garcia, Miquel  Prat, Jordi  Casas   i  Xavier  Camprubí   .

Tutor: Juanjo Guimerà. Ins tut Lacetània

2n premi. Aventures Manresa. Autor: Xavier Cayuela. Tutor: Marcos Mateo. Ins tut Lacetània

3r premi. D Cul u. Autor: Laia González. Tutor: Cris na Vicente. Escola d’Art de Manresa

Els treballs premiats en la categoria de cicles forma us de grau superior són:

1r  premi.  Projecte  pala   llevaneus.  Autors:  Germán  González, Marc  Oliva, Carles  Pladellorens.

Tutor: Jordi Brunet. Ins tut Lacetània

eepurl.com/PhIIb El peix fresc que 
estem preparant a l'obrador. Podeu 
fer comanda #manresa #calders 
#bages pic.twitter.com/MfZHnrZ1E4
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2n premi. Una agulla en un paller. Autora: Montserrat Forradelles. Tutora: Lídia Moreno. Escola

d’Art de Manresa

3r premi. Sophie. Autora: Sònia Pellejero. Tutor: Daniel Hernández. Escola d’Art de Manresa

Els treballs premiats en la categoria de batxillerat són:

1r  premi.  Disseny   i  construcció  d’una  andròmina.  Autors:  Joan  Maria  Garcia, Gerard  Marmi.

Tutor: Juanjo Guimerà. Ins tut Lacetània

2n  premi.  Trens  de   levitacó  magnè ca.  Autors:   Jaume  Boldú,  Arnau  Canyadell.  Tutor:  Marc

Vallbé. Ins tut Lacetània

3r premi. Fonts de l’anella verda de Manresa. Autores: Judit Cuesta, Núria
Lineros. Tutor: Florenci Vallès. Institut Guillem Catà
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ECONOMIA

 El grup d'infraestructures
Abertis va guanyar 617 milions
el 2013, el  40 % menys que
l'any anterior a causa dels
extraordinaris obtinguts el
2012 per la venda de
participacions financeres.

617
LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
ELS MILIONS

GUANYATS PER
ABERTIS EL 2013

 Endesa va obtenir el 2013
uns beneficis de 1.879 milions
d’euros, xifra que suposa un
descens del 8%, que l'elèctrica
atribueix a l'impacte de les
mesures reguladores i fiscals a
l'Estat els dos últims anys.

8%
LA CAIGUDA DELS

BENEFICIS
D’ENDESA

 La Cambra de Comerç de
Manresa i Acció han organitzat
per a dimecres vinent una
jornada per explicar les
deduccions fiscals a l’R+D+i i
les novetats introduïdes per la
llei d’emprenedoria.

5/3
SESSIÓ DE LA

CAMBRA I ACCIÓ
SOBRE FISCALITAT

UNA REFLEXIÓ SOCIAL I ECONÒMICA El programa de debat «Diàlegs pel Futur a la Catalunya Central»
afronta enguany la seva segona edició ocupant-se dels joves i de les seves dificultats: una generació que se suposa
altíssimament preparada i que xoca amb nivells d’atur i precarietat laboral insostenibles 

4

La generació jove és una privi-
legiada o és víctima d’una estafa?
Què pesa més en el fet que tingui
nivells de desocupació altíssims,
el tancament del mercat laboral o
la seva incapacitat per espavilar-
se com van fer els seus pares i avis?
Per debatre sobre aquests  ex-
trems, la jornada «Diàlegs pel fu-
tur a la Catalunya Central» aplega
enguany el dia 1 d’abril al Casino
personalitats destacades i con-
trastades, que intercanviaran opi-
nions sota l’enunciat «Joves d’avui:
mimats o estafats?».

La jornada, organitzada per
FUB, Regió7 i UOC Manresa amb
el suport de l’Ajuntament de Man-
resa, mantindrà la filosofia de la
primera edició: generar un diàleg
fluid i àgil evitant el format tradi-
cional de llargues ponències. L’as-
sistència és gratuïta, però cal ins-
criure’s prèviament al formulari
que trobareu disponible a les
webs FUB.edu i Regió7.cat.

El programa començarà a les 9
del matí i es clourà a la 1 del mig-
dia amb una intervenció de l’al-
calde de Manresa, Valentí Junyent.
El contingut està organitzat en
tres taules de diàleg en les quals in-
tervindran una quinzena de per-
sones, entre les quals l’escriptor
Genís Sinca; el periodista Manu-
el Cuyàs; el cap d’Economia de La
Vanguardia, Ramon Aymerich; el
rector de la Universitat de Vic-Uni-
versitat Central de Catalunya, Jor-
di Montaña; i la presidenta de la

societat d’inversions GVC Gaesco,
Maria Àngels Vallvé, entre d’altres.
Els responsables estan acabant
d’ultimar el desenvolupament
exacte de cada un dels tres temes
a debat, que s’ocuparan del paper
de la pròpia determinació en el fu-
tur professional; del difícil relleu
entre generacions en plena crisi;
i de la qualitat professional de la
generació que s’acostuma a con-
siderar la més ben formada de tots
els temps.

Les tres taules han estat titula-
des «Acabem sent el que volem
ser?», «Relleu generacional o xoc
de generacions?» i «Els més so-

bradament preparats per fer
què?». Els debats seran presentats
i conduïts per director de Regió7,
Marc Marcè.  

Com en la primera edició de la
jornada, l’escenari serà també en-
guany la sala noble del Casino de
Manresa, que «Diàlegs» va estre-
nar com a espai per a actes d’a-
quest tipus; fins a la primera edi-
ció del programa de debat, l’ele-
gant dependència principal del
centre cultural del Passeig de
Manresa només havia estat utilit-
zada per presentar exposicions,
l’ús per a la qual va ser concebu-
da. L’equipament de la sala com a

auditori és possible amb la col.la-
boració de l’Ajuntament de Man-
resa i el patrocini de GVC Gaesco
i Iberpotash.

Les persones que rebin invita-
cions hi trobaran un enllaç per ac-
cedir al formulari d’inscripció.
L’accés, però, és obert a tot el pú-
blic encara que no tingui invitació.
Es pot accedir al formulari a través
dels bàners que trobareu a les
webs de la FUB i d’aquest diari. La
capacitat de la sala és d’una mica
més d’un centenar de persones.
L’acreditació per accedir-hi es re-
alitzarà per ordre de petició fins a
esgotar les places.

REDACCIÓ | MANRESA

Albert Closas introduint el tema de la jornada de l’any passat, «Els valors són capital»

S.REDÓ/ARXIU

La jornada de debat «Diàlegs» analitzarà
si els joves han estat «mimats o estafats» 

Se celebrarà al Casino de Manresa el dia 1 d’abril amb voluntat de contraposar visions diverses 

El Banc d'Espanya adverteix que
el procés de moderació salarial que
va començar el 2010 «podria ser
més intens del que indiquen les es-
tadístiques agregades sobre costos
laborals». En un butlletí, apunta
que els canvis en la composició de
l'ocupació han estat «elevats» du-
rant els últims anys i que s'ha do-
nat un augment del pes relatiu dels
treballadors amb més formació i
experiència, que perceben salaris
més elevats de mitjana. Tanmateix,
si bé els salaris van mostrar un re-
punt en termes reals en la fase ini-
cial de la crisi, a partir del 2010 hau-
rien començat a mostrar «un com-
portament més d'acord amb la
situació de debilitat cíclica del
mercat laboral». Segons el butlle-
tí, en la mitjana del període 2008-
2012, els efectes de la composició
del mercat laboral haurien con-
tribuït en 1,3 punts percentuals
cada any a l'increment de les ba-
ses de cotització. 

ACN | MADRID

El Banc d’Espanya
alerta que els sous
van baixar més del
que diu l’estadística

El nombre de treballadors afec-
tats per un Expedient de Regula-
ció d'Ocupació (ERO) al conjunt de
l’estat el 2013 es va situar en
379.972 persones, el 21,4% menys
respecte de l'any anterior, mentre
que el nombre d'expedients va
baixar el 20%, fins als 28.415. A Ca-
talunya, els expedients van afectar
19.324 treballadors menys que un
any abans.

Segons el ministeri d'Ocupació
i Seguretat Social, el nombre de tre-
balladors afectats per un ERO el
2013 suposa un descens del 34,8%
respecte a l'any 2009, en què es va
assolir el màxim (583.049 perso-
nes).

Del total d'ERO, la major
part –26.607 expedients– es van fer
amb acord, mentre que 1.808 van
ser sense acord. Del total de tre-
balladors afectats, a 234.116 per-
sones els va ser suspès el con-
tracte (el 22,1% menys que l'any
anterior), a 75.505 se'ls va aplicar
una reducció de jornada (el 24,3%
menys) i 70.351 persones van ser
acomiadades (el 15,1% menys).

EFE | MADRID

Els ERO van
disminuir el 2013
el 20%, i els
afectats, el 21,4%

El 2013 es van signar a Catalunya
29.690 hipoteques, el 31,1% menys
que l'any anterior, segons les dades
de l'Institut d'Estadística espa-
nyol. En total, el capital prestat per
constitució de contractes va re-
trocedir el 30,3% i es va situar en
3.252 milions d’euros.

Aquest és el tercer any conse-

cutiu que la xifra de préstecs hi-
potecaris baixa. El 2012 va dismi-
nuir el 33% i el 2011, el 32,9%.
Amb l'excepció del 2010, quan es
va registrar un lleuger repunt del
0,5%, des de l'any 2007 el nombre
d'hipoteques acumula una ten-
dència negativa que no s'atura.

En el conjunt de l'estat, el nom-
bre d'hipoteques contractades el

2013 va baixar el 27,8% en relació
amb el 2012. Pel que fa al mes de
desembre, el descens interanual va
ser del 39,2%, amb 1.564 habitat-
ges hipotecats.

Quant a la mitjana de l'import
del préstec hipotecari, el 2013 va
ser de 109.559, el 0,6% per sobre
dels 107.919 euros del 2012. La xi-
fra del 2012 era el 12,6% menor que

els 123.473 euros que es va regis-
trar de mitjana el 2011. En tot cas,
la mitjana del 2013 és lluny del mà-
xim que es va registrar el 2007, amb
184.061 euros per habitatge hi-
potecat. A l'estat, l'import mitjà per
hipoteca del 2013 va ser de 99.838
euros, el 3,5% menys que l'any
anterior, quan va ser de 103.400 eu-
ros. 

ACN | BARCELONA

El nombre d’hipoteques contractades a
Catalunya davalla el 31,1% durant el 2013 
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La Fundació Lacetània lliurarà
avui els seus premis anuals als
millors treballs d’alumnes de bat-
xillerat i cicles formatius dels cen-
tres de secundària que formen
part de la Fundació. Uns premis
que enguany estan dominats per
l’interès dels joves pel món de
l’automoció i l’enginyeria.

Així, el primer premi en la ca-
tegoria de cicles formatius de grau
mitjà ha estat per a Daewoo Matiz,
de Jesús Garcia, Miquel Prat, Jor-
di Casas i Xavier Camprubí, de
l’institut Lacetània, tutoritzats per
Juanjo Guimerà, un projecte de re-
paració d’un vehicle tal com es fa-
ria en un taller real. El primer pre-
mi en la categoria de cicles for-
matius de grau superior ha estat
per a Projecte pala llevaneu, de
Germán González, Marc Oliva i
Carles Pladellorens, de l’institut La-
cetània, amb Jordi Brunet de tutor,
mentre que el premi de batxillerat

ha estat per al disseny i construc-
ció d’una andròmina, a càrrec de
Joan Maria Garcia i Gerard Marmi,
de l’institut Lacetània, i tutoritzats
per Juanjo Guimerà. 

En els tres casos, els alumnes
han hagut de posar en pràctica els
seus coneixements en l’àmbit cien-
tífic i mecànic. En el cas de la
construcció de l’andròmina, el tre-
ball ha requerit l’estudi dels dife-
rents elements que componen un
vehicle i la creació física d’un pro-
totip que els mateixos alumnes van
provar i millorar a partir dels errors
que havien detectat. En el treball
de reparació d’un automòbil, els
alumnes van partir d’una situació
real d’un vehicle amb un xoc late-
ral. El projecte mostra totes les in-
tervencions realitzades al taller i in-
clou un apartat financer amb les
despeses de la reparació i els al-
barans dels recanvis utilitzats. El
projecte de la pala llevaneu, per la
seva banda, planteja el disseny

d’una pala llevaneu que millora les
prestacions de les convencionals.
El treball explica amb detall la
composició i el funcionament de
la pala.

La llista de premis la completen,
en cicle formatiu de grau mitjà,
Aventures Manresa, de Xavier Ca-
yuela (institut Lacetània), i amb
Marcos Mateo de tutor, que ha me-
rescut el segon premi; i D Cultiu,
de Laia González, de l’Escola d’Art
de Manresa, i tutoritzat per Cristi-
na Vicente (3r premi).  En la cate-
goria de cicles formatius de grau
superior també han estat distingits
Una agulla en un paller, de Mont-
serrat Forradelles, amb Lídia Mo-
reno de tutora (Escola d’Art de
Manresa), guardonat amb el segon
premi; i Sophie, de Sònia Pelleje-
ro (Escola d’Art de Manresa), amb
Daniel Hernández de tutor, que ha
merescut el tercer premi.

La resta de treballs premiats en
la categoria de batxillerat són Trens

de levitació magnètica, de Jaume
Boldú i Arnau Canyadell, de l’ins-
titut Lacetània, i amb Marc Vallbé
de tutor (2n premi); i Fonts de l’a-
nella verda de Manresa, de Judit
Cuesta i Núria Lineros, de l’IES
Guillem Catà, amb Florenci Vallès
de tutor (3r premi).

L’acte públic de lliurament dels
guardons a tots els projectes pre-
miats tindrà lloc avui, a les 7 de la
tarda, al saló rosa de l’institut La-
cetània. Hi assistiran l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent; el pre-
sident de la Fundació Lacetània i
de la Cambra de Comerç, Pere
Casals; i el coordinador de For-
mació Professional dels Serveis
Territorials d’Ensenyament a la
Catalunya Central, Antoni Cor-
nudella. En l’acte, els primers pre-
mis de cada categoria explicaran
breument el seu treball i hi haurà
una audició de peces musicals a
càrrec d’un grup d’alumnes del
Conservatori de Manresa.

REDACCIÓ | MANRESA

L’automoció i l’enginyeria centren
l’interès dels premiats als Lacetània

Els guardons adreçats a estudiants de cicles formatius i batxillerat s’atorguen aquesta tarda
El termini d’acceptació de sol·li-

cituds dels ajuts Leader per a la
convocatòria 2013 s’ha tancat amb
46 sol·licituds de la Catalunya
Central: 28 del Berguedà, 10 del
Moianès i 1 de Mura, 5 del Lluça-
nès, 1 de Santa Eulàlia de Riupri-
mer i 1 de Muntanyola, segons l’As-
sociació pel Desenvolupament
Rural de la Catalunya Central, que
gestiona els Leader en aquests
territoris.

De les sol·licituds presentades hi
ha 13 empreses de la línia per a la
comercialització i transformació
agroalimentària, 13 empreses de la
línia per a microempreses, 15 em-
preses de la línia per a activitats tu-
rístiques i 5 ens públics del Ber-
guedà dins la línia de la millora del
patrimoni rural.

La realització d’aquests 46 pro-
jectes suposaria una inversió d’uns
5,4 milions d’euros, la creació de 14
noves empreses, l’ampliació de
14 empreses i la millora de 18
més ja existents.

REDACCIÓ | MANRESA

Quaranta-sis
projectes aspiren
a algun dels ajuts
Leader 2013

Madrid
IBEX 35

-18,20 (-0,18%)
10.224,30

Madrid
GENERAL

-2,08 (-0,20%)
1.044,59

València

-2,17 (-0,18%)
1.192,40

Barcelona

-1,86 (-0,22%)
850,18

Bilbao

-4,55 (-0,27%)
1.697,45

Latibex

-9,90 (-0,53%)
1.865,00

Euro Stoxx
50 P. VALORS

-9,29 (-0,29%)
3.148,19

Nova York
DOW JONES (*)

+33,94 (+0,21%)
16.213,60

Londres
FTSE 100

-31,35 (-0,46%)
6.799,15

Tòquio
NIKKEI

-80,70 (-0,54%)
14.970,90

Frankfurt
DAX

-37,62 (-0,39%)
9.661,73

L'Ibex 35 es va regirar al tancament de la sessió
d'ahir i va caure el 0,18%, la qual cosa va por-
tar el selectiu a concloure la jornada en els
10.224,3 punts. Al mercat de deute, la prima de
risc es col·locava en els 192,2 punts bàsics, amb
la rendibilitat del bo a deu anys en el 3,536%.

Els ànims que va donar en el selectiu l'optimis-
me de Moody’s sobre Espanya sembla que s’han
anat dissipant, de manera que el parquet madri-
leny no va tenir en la sessió d'ahir cap al·licient que
li permetés tancar en verd, ni tan sols la bona ober-
tura de Wall Street .

Malgrat retrocedir el 0,18%, l'Íbex va ser la pla-
ça europea que menys va caure, en comparació
amb París (-0,40%), Londres (-0,46%) i Frankfurt

(-0,39%). Al mercat de divises, l'euro s'intercan-
viava a 1,3644 «bitllets verds».

ArcelorMittal es va consolidar com el fanalet ver-
mell de la sessió, amb pèrdues de l’1,76%, seguit
de Mediaset (-1,69%), OHL (-1,59%), Gamesa
(-1,58%) i Abertis (-1,50%).

A l'altre braç de la balança, Ferrovial es va eri-
gir com el millor valor de la jornada, amb un avenç
del 3,24%, després d'anunciar que abandona Grè-
cia, un país que «ja no considera estratègic», i tan-
car un acord el mes de desembre passat amb l’e-
xecutiu grec per cedir la seva part en dos contrac-
tes d'autopistes.

També va ser un bon dia per a Técnicas Reuni-
das, que va repuntar el 3,24%, Sacyr (+1,24 %),

IAG (+1,13 %) i Repsol (+1,01%) .
Dins dels «pesos pesants» del selectiu no es va

establir una tendència gaire clara, i mentre Repsol,
Iberdrola (+0,71%) i Telefónica (+0,61 %) han tan-
cat en verd, BBVA (-0,85 %), Santander (-0,53%)
i Inditex (-0,47%) no van aconseguir finalment sal-
var el positiu .

L'analista d'IG Daniel Pingarrón assenyalava
ahir que es podria desencadenar un nou impuls al-
cista a Europa en el cas que Wall Street s'acomo-
di en nous màxims històrics, el que portaria l'Íbex-
35 cap als seus màxims anuals per sobre dels
10.500 punts.

També va apuntar que el comportament dels
«blue xips», «que han llastat el selectiu des de mit-
jan gener», està millorant i s'assembla a l'evolu-
ció general del selectiu, «excepte en el cas d'Indi-
tex».

L’Íbex baixa, però manté els 10.200

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

A.SAB.S/A 3.110 0.00 3.110 3.099
A.SAB.S/B 54.950 0.00 60.000 49.470
AYCO 3.810 0.00 7.940 3.810
B. BILBAINAS 6.600 0.00 7.260 6.500
CARTERA REA 1.950 0.00 2.100 1.190
CEVASA 148.000 0.00 153.700 121.500
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 31.100 0.00 32.800 20.804
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 4.600 0.00 5.521 4.224
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 1.940 0.00 2.000 1.940
IN.M.BARCINO 1.580 0.00 1.580 1.580
INMOLEVANTE 10.600 0.00 10.690 8.010
INVERFIATC 0.420 0.00 0.500 0.200
LIBERTAS 7 1.100 0.00 2.850 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 5.250
MOLINS 7.500 0.00 8.134 6.813
U.EUROPEA I. 3.800 0.00 6.700 3.250
URBAR 0.600 0.00 1.020 0.600

10.800

10.600

10.400

10.200

10.000

9.800

9.600

9.400
X J V L M X

Abertis 17,350 -1,50 17,600 17,275 38.519.330 17,640 11,664
Acciona 56,220 -0,21 56,750 54,650 13.167.299 56,750 33,800
ACS 26,760 -0,15 27,090 26,730 23.458.515 27,792 15,826
Amadeus 31,805 -0,03 32,045 31,700 48.129.721 32,045 18,923
ArcelorMittal 11,450 -1,76 11,625 11,360 29.091.672 13,400 8,353
Banco Popular 5,182 -1,30 5,280 5,171 52.358.807 5,630 2,302
Banco Sabadell 2,401 0,04 2,416 2,391 41.362.838 2,437 1,174
Bankia 1,594 0,00 1,600 1,590 88.991.286 11,800 0,475
Bankinter 5,931 -0,95 6,003 5,925 12.747.251 6,090 2,184
BBVA 9,087 -0,85 9,180 9,053118.697.948 9,959 6,018
BME 30,300 -0,48 30,450 30,180 5.798.205 31,100 17,189
Caixabank 4,633 -1,05 4,675 4,602 38.725.368 4,850 2,223
Dia 6,334 -0,69 6,389 6,315 17.521.328 7,024 5,190
Ebro Foods 15,725 0,35 15,850 15,530 6.256.389 17,766 13,836
Enagas 21,015 0,02 21,045 20,895 23.282.468 21,045 16,503
FCC 18,045 0,92 18,220 17,900 14.385.082 21,920 6,620
Ferrovial 15,465 3,24 15,560 15,085 44.219.628 15,560 11,102
Gamesa 7,972 -1,58 8,158 7,972 16.056.094 9,250 2,250

Gas Natural 18,740 -0,64 18,925 18,600 14.963.068 19,285 12,838
Grifols 40,115 -0,82 40,395 39,900 19.676.281 40,505 25,055
IAG 5,550 1,13 5,569 5,468 16.015.466 5,569 2,536
Iberdrola 4,813 0,71 4,835 4,782113.065.349 4,835 3,442
Inditex 105,050 -0,47106,250 104,850 52.853.615 121,000 89,300
Indra 13,810 -0,72 13,960 13,730 6.713.350 14,195 8,619
Jazztel 9,809 -1,31 9,945 9,801 8.036.235 10,100 5,311
Mapfre 3,024 -0,75 3,048 3,005 15.126.916 3,463 2,200
Mediaset 8,879 -1,69 9,046 8,834 10.673.225 9,489 5,140
OHL 32,245 -1,59 32,915 32,105 9.258.958 33,630 23,646
REC 55,110 -1,24 56,250 54,930 32.266.398 56,250 34,802
Repsol 18,555 1,01 18,670 18,100132.646.699 19,415 14,738
Sacyr 4,519 1,94 4,548 4,445 29.927.604 4,548 1,241
Santander 6,585 -0,53 6,636 6,552155.284.810 6,850 4,436
T Reunidas 40,515 2,78 40,515 39,550 13.872.536 41,400 31,140
Telefónica 11,480 0,61 11,520 11,365194.269.725 12,776 9,244
Viscofan 37,560 -0,52 37,725 37,365 8.776.410 43,260 35,291

IBEX 35
TÍTOL TANCAM    DIF. (%)     MÀXIM             MÍNIM                VOLUM                MÀX. 12M        MÍN. 12M TÍTOL TANCAM    DIF. (%)     MÀXIM             MÍNIM                VOLUM                MÀX. 12M        MÍN. 12M Els més contractats

Telefónica 11,410 11,480 +0,61 194.269.725

Santander 6,620 6,585 -0,53 155.284.810

Repsol 18,370 18,555 +1,01 132.646.699

BBVA 9,165 9,087 -0,85 118.697.948

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Ferrovial 14,980 15,465 +3,24 44.219.628

T Reunidas 39,420 40,515 +2,78 13.872.536

Sacyr 4,433 4,519 +1,94 29.927.604

IAG 5,488 5,550 +1,13 16.015.466

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

ArcelorMittal 11,655 11,450 -1,76 29.091.672

Mediaset 9,032 8,879 -1,69 10.673.225

OHL 32,765 32,245 -1,59 9.258.958

Gamesa 8,100 7,972 -1,58 16.056.094

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,367
0,822

1,220
140,242

Mibor 0,562
Euríbor 0,562

IRS 1,172
IRPH Conjunt Entitats 3,274

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

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

969,484 
34.910,00

975,326 

35.120,00

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

BORSA BARCELONA Renda variable
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Últims preparatius per enllestir la trentena edició de la Transèquia          Lloll Bertran: "Sé que el
públic en un moment donat espera la “Vanessa” i aleshores sense abusar-ne, pico l’ullet"          Prop
d’un centenar d’estudiants es manifesten a Manresa contra les polítiques educatives          Detenen
un home per dos robatoris amb intimidació a establiments del Bages          L’Ajuntament de Manresa

ubicarà a l’Ateneu les Bases un espai per a totes les entitats i casals de persones grans           ‘El
principi d’Arquimedes’ de Josep Maria Miró arriba aquest cap de setmana al Kursaal          La FUB i

PIMEC fomentaran l'emprenedoria de forma conjunta          La 5a Jornada de Geriatria del Bages posa
de manifest la necessitat que l’atenció dels professionals sigui multidisciplinar           Els millors

estudiants de química competeixen a la UPC de Manresa          I Trofeu de la Llum           

| 28 de febrer de 2014 |
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La Cambra farà una jornada per explicar les deduccions
fiscals a l’R+D+i i les novetats introduïdes per la llei
d’emprenedoria

La sessió és gratuïta i tindrà lloc el dimecres 5 de març, entre les 9.30 i les 11.30, a la sala
d’actes de la Cambra.
De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa i Acció han organitzat per la setmana vinent una

jornada per explicar les deduccions fiscals a l’R+D+i i les novetats introduïdes per la

llei d’emprenedoria, que va entrar en vigor el mes de setembre passat. La sessió

tindrà lloc el dimecres 5 de març de 9.30 a 11.30 del matí a la sala d’actes de la

Cambra i és gratuïta. Anirà a càrrec d’Eugenia Guerrero, del departament d’R+D

empresarial d’Acció, i Juli Mas, director d’Innovació d’Innova Experts.

 

Poca implicació de les pimes

Malgrat el potencial del sistema d’incentius fiscals a la innovació, es detecta que
encara hi ha una baixa implicació de les empreses, especialment pel que fa a les
pime, probablement per desconeixement. Precisament l’objectiu d’aquesta jornada
és explicar a les petites i mitjanes empreses els elements més destacats de la nova
legislació i exposar amb exemples pràctics les possibles vies de finançament de les
deduccions fiscals per la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica. Al
final de la sessió els participants podran consultar els seus dubtes amb els ponents.
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Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.Me gustaMe gusta

 
Escriu la teva opinio

Nom:

Opinió:

Escriu l'any actual amb 4 xifres:

Bon dia #followers, ja som 
#divendres! #moreragestio #Manresa 
#Reempresa #gentdemanresa 
#bages #catalunya #go #gent 
pic.twitter.com/IvlGvLPTx9

Morera Assessoria @moreragestio 1h

Tweets

Compose new Tweet…

Serveis

Meteo
EL TEMPS A MANRESA

ElSetmanari.cat http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=18485&nwl=

1 de 2 28/02/2014 11:27



Hemeroteca Dijous, 27 febrer 2014 Identifica't o Registra'tTrànsitTVCartellera

Manresa
17 / 4º

Berga
10 / 2º

Igualada
17 / 4º

VOTI AQUESTA NOTÍCIA     Tweet 0

Regió 7 » Economia

L´automoció i l´enginyeria centren l´interès dels
premiats als Lacetània
Els guardons adreçats a estudiants de cicles formatius i batxillerat s'atorguen aquesta tarda

28.02.2014 | 18:48

REDACCIÓMANRESA La Fundació Lacetània lliurarà avui els seus premis anuals als millors treballs
d'alumnes de batxillerat i cicles formatius dels centres de secundària que formen part de la Fundació.
Uns premis que enguany estan dominats per l'interès dels joves pel món de l'automoció i l'enginyeria.
Així, el primer premi en la categoria de cicles formatius de grau mitjà ha estat per a Daewoo Matiz, de
Jesús Garcia, Miquel Prat, Jordi Casas i Xavier Camprubí, de l'institut Lacetània, tutoritzats per Juanjo
Guimerà, un projecte de reparació d'un vehicle tal com es faria en un taller real. El primer premi en la
categoria de cicles formatius de grau superior ha estat per a Projecte pala llevaneu, de Germán
González, Marc Oliva i Carles Pladellorens, de l'institut Lacetània, amb Jordi Brunet de tutor, mentre
que el premi de batxillerat ha estat per al disseny i construcció d'una andròmina, a càrrec de Joan
Maria Garcia i Gerard Marmi, de l'institut Lacetània, i tutoritzats per Juanjo Guimerà.

¿Un iPad nuevo por 17€?
Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco
www.megabargains24.com

Tarjeta de crédito Citi
Cuota gratis, sin cambiar de
banco y 25€ de regalo.
www.citibank.com

12kg en 4 Semanas?
Papá local desvela el secreto para
perder peso super rápido desde
39€...
www.noticiasdesalud.com

Publicidad

¿Un iPhone nuevo por 17€?
Compradores españoles consiguen
hasta un 80% de descuento usando
un sorprendente truco
www.megabargains24.com
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El 14 de març l’antic Club Sant Jordi enceta una nova etapa com a Espai de la Gent Gran de
Solsona           Peugeot fabrica la unitat 100.000 del Peugeot 2008          L’Auditori de la Plana de l’Om

acull el cinefòrum “Hijos de las nubes” sobre el conflicte al Sàhara Occidental           Manresa fa
d’amfitriona del cicle de passejades per a la gent gran “A 100 cap als 100”           La Policia Local de
Navàs presenta un estudi de seguretat           L’associació Era comença aquest dimecres un curs per
aprendre a fer-se cervesa a casa           Nostrum presenta al MWC un sistema que permet comprar

menjar per emportar en una màquina de vending a través de les Google Glass          El CEM organitza
un cicle de xerrades i projeccions amb esportistes d’alt nivell a la ciutat de

Manresa          S'endarrereix la primera fase de les obres de rehabilitació de la Torre Lluvià          Unes
vint mil persones es concentren a Sallent per disfrutar del Carnaval           

| 3 de març de 2014 |
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La Fundació Lacetània lliura els seus premis als millors
treballs de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i
superior

Autoritats, professors i familiars fan el seu reconeixement a l’esforç dels alumnes de
secundària guanyadors dels guardons d’enguany.
De: Redacció  

Els premiats amb l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, el president de la Fundació Lacetània, Pere Casals, i el coordinador
de Formació Professional dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, Antoni Cornudella. Foto: CatPress

La Fundació Lacetània va lliurar  dijous a la tarda els seus premis als millors treballs de
recerca de batxillerat  i  crèdits de síntesi  i  projectes de cicles formatius de grau mitjà i
superior dels instituts de secundària de la comarca que formen part de la fundació. L’acte va
servir per fer un reconeixement a l’esforç i la bona feina feta pels alumnes guanyadors dels
guardons d’enguany.  Els temes relacionats amb la  tecnologia  i  el  sector  industrial  han
predominat  clarament  en  els  treballs  premiats  en  aquesta  edició,  amb primers  premis
relacionats amb el  disseny i  construcció de vehicles i  altra maquinària i  les reparacions
mecàniques.

A l’acte de lliurament de premis hi van participar el president de la Fundació Lacetània i de
la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, el coordinador de Formació Professional dels
Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central, Antoni Cornudella, i l’alcalde de
Manresa, Valentí  Junyent.  Pere  Casals va destacar  la  visió  empresarial  i  industrial  dels
treballs guardonats i va refermar el compromís de la Fundació Lacetània per promoure la
relació entre els centres educatius i les empreses i facilitar les pràctiques dels alumnes en
l’entorn professional. Cornudella, per  la seva banda, va elogiar  la bona entesa entre el
departament i la Fundació Lacetània en tot allò que té a veure amb la formació professional
i va anunciar que aviat hi hauria novetats importants relacionades amb l’FP dual. L’alcalde
Valentí Junyent va qualificar l’acte d’ahir de gratificant i esperançador, dient que “convida a

Tornem a ser aquí amb la Dita del 
Dilluns!  #divendres! #moreragestio 
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veure el got mig ple”. Va animar tothom a creure en el futur de la ciutat i del país perquè,
va dir, “a Manresa hi ha talent i la ciutat pot donar sortida a aquests titulats”.

Els guanyadors en  la categoria de cicles formatius de grau mitjà van ser  Jesús Garcia,
Miquel  Prat,  Jordi  Casas i  Xavier  Camprubí,  de  l’Institut  Lacetània,  pel  treball  “Daewoo
Matiz”. En segon lloc va quedar Xavier Cayuela, també de l’Institut Lacetània, amb el treball
“Aventures Manresa”.  El  tercer  premi  va  ser  per  a  Laia  González,  de  l’Escola  d’Art  de
Manresa, pel projecte “D Cultiu”.

En la categoria de cicles formatius de grau superior el primer premiat va ser “Projecte pala
llevaneus” de Germán González, Marc Oliva i Carles Pladellorens, de l’Institut Lacetània. En
segon lloc va quedar  el  treball  “Una agulla en un paller”, de Montserrat Forradelles, de
l’Escola d’Art de Manresa. El tercer premi va ser per a “Sophie”, de Sònia Pellejero, també
de l’Escola d’Art.

Pel que fa a batxillerat, Joan Maria Garcia i Gerard Marmi, de l’Institut Lacetània, es van
emportar el primer premi per “Disseny i construcció d’una andròmina”. El segon premi va
ser per a Jaume Boldú i Arnau Canyadell, també alumnes del Lacetània, pel projecte “Trens
de levitació magnètica”. En tercer lloc van quedar Judit Cuesta i Núria Lineros, de l’Institut
Guillem Catà, amb el treball “Fonts de l’anella verda de Manresa”.

Els guanyadors del primer premi de cada categoria van exposar breument el seu projecte,
des de la idea inicial, les dificultats amb què s’havien anat trobant i els resultats obtinguts.
Tots van destacar el suport de famílies i professors en aquest procés que els havia ajudat a
adquirir  nous coneixements i  habilitats. L’acte va acabar amb una interpretació de peces
musicals a càrrec d’un grup d’alumnes del Conservatori Municipal de Música de Manresa.
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rec que no s’han interpretat
prou bé les paraules dites fa
dies pel conseller Mas-Colell
sobre les caixes d’estalvis peti-

tes. Coincideixo en el lament per la des-
aparició de les caixes de proximitat, en el
nostre cas, la Caixa d’Estalvis de Manresa.
En el rerefons insinuava que l’origen del
problema és llunyà en el temps, de quan
es va apostar per invertir en mercats ales-

hores molt rendibles, però fent-ho amb
recursos prestats, més enllà dels estalvis
dels impositors. I això va ser la causa de la
seva asfíxia per la impossibilitat de tornar-
los, a diferència de caixes com Pollença i
Ontinyent. Recordem que després va ve-
nir la pressa per les fusions imposada pel
Banc d’Espanya, i el debat sobre quin era
el millor grup. La decisió òptima segur
que hauria estat mirar a l’Aragó o al País
Basc, per la solvència dels seus grups i la
complementarietat de mercats, però aquí
va intervenir-hi el Govern de la Generali-
tat del moment, amb la seva obsessió per
no sortir de l’àmbit català que deixava
triar entre opcions no se sap quina pitjor,
com s’ha demostrat amb el pas del temps.

Em sorprèn que els implicats en aque-
lles decisions doloroses no s’hagin expli-
cat obertament i estiguin aguantant estoi-
cament crítiques descarnades. Però en

part ho entenc, l’opinió pública ja els ha
jutjat i condemnat per molt que diguin.
Sempre portaran l’estigma d’haver pres
una decisió impopular i se’ls culpabilitza
d’un mal final d’història, originat, però,
per estratègies anteriors a la seva gestió.

D’altra banda em sobta el notable
menyspreu pel que se n’ha salvat de tot
plegat, el gros de l’Obra Social, que a dife-
rència de la d’altres caixes també desapa-
regudes, segueix en marxa i ben encarrila-
da. Potser amb la mateixa ràbia que ens fa
que el seu patronat tingui la seu fora de la
Catalunya Central i ens sembli impossible
remenar-hi les cireres, ens hem sentit jus-
ticiers quan se’ls ha fet fora dels òrgans de
govern d’algunes entitats del Bages,
menyspreant la continuïtat d’una Obra
Social que en molts casos les havia ajudat
a néixer.

Sant Benet estava hipotecat, la seva ac-

tivitat era deficitària i no hi havia recursos
per garantir la pervivència de les accions
assistencials, atès que la caixa ja no rendia
prou. Però després del procés i d’ajusta-
ments dràstics, la nova Fundació Catalu-
nya-La Pedrera ha estabilitzat els seus
comptes sense cap aportació externa, i vol
reprendre de mica en mica moltes de les
activitats culturals i assistencials al territo-
ri. Així, Sant Benet bull d’activitat (tot i que
amb un percentatge ridícul d’usuaris ba-
gencs), Alícia segueix a ple rendiment, i
diverses entitats locals continuen benefi-
ciant-se d’aportacions. I s’ha cedit tempo-
ralment l’ús de l’Auditori de la Plana de
l’Om fins que s’hi pugui garantir un con-
tingut regular.

Alguns especulen sobre el patrimoni
d’art o documental de l’antiga caixa, dels
quals cal demanar comptes però no es-
campar rumors amb poc fonament. En
canvi, entitats que en reben suport no di-
uen res, i la mateixa fundació no piula
perquè l’opinió pública encara la confon
amb el banc i els seus pecats financers,
amb qui ja no hi té cap lligam.

No siguem mesquins i aprofitem que
no ho hem perdut tot com en altres co-
marques, siguem nostàlgics de la nostra
caixa però valorem allò que encara és viu i
nostre, la seva Obra Social.
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«Em sobta el notable menyspreu pel que s’ha salvat de Caixa Manresa, el gros
de l’Obra Social. No siguem mesquins i aprofitem que no ho hem perdut tot»

eia el dramaturg, polític i poe-
ta Àngel Guimerà: «La llengua
i la història són els botins més
preuats a l’hora de sotmetre

un poble». I és que és la llengua el tret d’i-
dentitat que més fa país. La llengua fa cul-
tura i la cultura fa país i és per això que
aquest és un dels principals punts de
mira del moviment de repressió encetat
contra Catalunya pel govern de l’estat veí.

Moviment de destrucció cultural en-
capçalat pel Gran Wert, un ministre d’E-
ducació i Cultura que passarà a la història
per intervencions cèlebres com «nuestro
objetivo es españolizar a los alumnos ca-
talanes» que més enllà de ser rectificada,
va asseverar dies després afirmant «no
hay nada reprovable en españolizar cata-
lanes». Però no passa res, el terme minis-
tre, derivat del llatí minister, era el servent
que amb prou feines tenia habilitats o co-
neixements; mentre que el terme mestre,
derivat de magister, era la persona que

destacava pels seus coneixements i habi-
litats. Per tant, podem dir que qualsevol
pot ser ministre però molts pocs poden
ser mestre.

És important no oblidar que grans lite-
rats com Maragall, Verdaguer, Rodoreda,
Espriu o Martí i Pol, entre molts i molts al-
tres, van triar la llengua catalana per dei-
xar en herència la seva literatura, un llegat
que fa que en referir-nos a ells puguem
fer servir el terme «mestre» amb tota la
seva magnitud.

Deia que la llengua fa país i això ens ho
hem de creure els catalanoparlants, no
hem de deixar de fer servir el català quan
algú es dirigeix a nosaltres en castellà jus-
tificant aquest canvi en un concepte d’e-
ducació mal entesa. El català és la llengua
del nostre país i es mereix el mateix res-
pecte que qualsevol altra, ni més ni
menys. 

Amb dades, a tots ens seria més fàcil
adonar-nos que el català no és una llen-
gua de segona. No pensaríem el mateix
sabent que és entre les 100 llengües més
parlades d’un món on n’existeixen prop
de 6.800, que té més parlants que llen-
gües com el búlgar o el suec i que es parla
a Catalunya, Espanya, França, Andorra i
Itàlia. 

Però encara més, fa uns dies jugant al
Catavolta (joc de Plataforma per la Llen-
gua) vaig quedar sorprès d’altres dades de

l’àmbit de les TIC que crec interessant
compartir: el català ocupa la 8a posició de
penetració a Internet, el domini «.cat» su-
pera els 60.000 dominis enregistrats, de
les 10 webs més visitades al món, 6 dispo-

sen de versió en català o la Viquipèdia en
llengua catalana ocupa el 14è lloc en
nombre d’articles, per sobre del noruec o
el finès.

La cosa canvia, oi? Amb dades ja no
podem parlar d’una llengua minoritària i
de poca utilitat com ens volen fer creure.
Segurament, per això, el català rep un
atac sistemàtic amb l’objectiu de sotmetre
un poble, el poble de Catalunya, a través
de lleis contra el model lingüístic, de l’any
1983, on els trets més directes i incisius es
dirigeixen a l’àmbit educatiu, negant l’èxit
d’un model d’immersió compartit per
professors, alumnes i famílies, compartit
per tota una societat.

I és que el respecte a la identitat d’un
país comença per respectar la seva cultu-
ra i, per tant, la seva llengua. I el que te-
nim ara és un xoc de trens, expressió molt
de moda aquests dies, on els catalanopar-
lants intentem fer entendre des dels argu-
ments i la convivència de llengües el nos-
tre posicionament; mentre que l’altra part
intenta vèncer en una batalla que ells ma-
teixos han creat per tal d’imposar el poder
d’una supremacia perillosa. 

Hem de defensar la nostra llengua com
a característica de país i instrument de
cultura i no oblidar mai que per mantenir
una llengua ens cal un projecte, un somni
i la voluntat d’encomanar l’orgull de perti-
nença.
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«Hem de defensar la nostra llengua com a característica de país i instrument de cultura i no oblidar mai que per
mantenir una llengua ens cal un projecte, un somni i la voluntat d’encomanar l’orgull de pertinença»
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