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 Els 2,5 milions de turistes
estrangers que van visitar
Catalunya durant el primer
trimestre d'aquest any van
deixar uns 2.033 milions
d'euros, el 2% més que l’any
passat

2%
LA DATALA MARCALA TENDÈNCIA

Marcadors
L’AUGMENT DE LA

DESPESA DE
TURISTES

 Fiat Chrysler considera fer
d'Alfa Romeo una marca
independent del grup, com ja va
fer amb Ferrari, per enfortir la
seva presència al mercat,
segons publicaven ahir mitjans
italians.

Fiat
VOL FER D’ALFA

ROMEO UNA MARCA
INDEPENDENT

 La Generalitat amortitzarà
avui els últims 781,54 milions
d'euros en bons a particulars
que quedaven en circulació,
amb la qual cosa posarà així fi a
la sèrie d'emissions de bons
detallista iniciada el 2010

Avui
LA GENERALITAT

LIQUIDA ELS ÚLTIMS
BONS DE LA CRISI 

ELS NÚMEROS DE CX Els bagencs Adolf Todó i Jaume Masana van exercir, respectivament, de president i
conseller delegat de Catalunya Banc fins al 10 de maig del 2013, responsabilitats per les quals van percebre
114.800 i 117.100 euros, respectivament, per aquests mesos de treball i en concepte de prestacions postocupació
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La Cambra de Comerç de Man-
resa torna a posar en marxa el pro-
grama d’assessorament gratuït al
comerç. Els establiments que hi
participin rebran la visita d’un
tècnic que analitzarà diferents as-
pectes del seu negoci i els farà
propostes de millora. Els comerços
que vulguin beneficiar-se d’aquest
programa ja poden fer la seva
sol·licitud a la Cambra. En el seu
diagnòstic, el consultor analitza set
aspectes clau del negoci: les ca-
racterístiques generals del comerç,
l’entorn comercial i els factors d’a-
tractivitat i competencial, la imat-
ge externa i interna de l’establiment
comercial, la gestió del punt de
venda, les accions en màrqueting
i comunicació i la política comer-
cial i de gestió. Amb tot això, s’e-
labora un document amb pro-
postes que puguin aplicar-se de
manera immediata. Aquest és un
programa promogut a tot l’estat pel
Consejo Superior de Cámaras.

REDACCIÓ | MANRESA

La Cambra posa
en marxa un
programa
d’assessorament
al petit comerç

L’associació Dones Emprene-
dores Innovadores de Manresa
(DEIM) organitza per al proper dia
dia 9 de maig, a l’Espai Rubiralta de
Manresa, una conferència sobre
l’emprenedoria. L’acte es farà en el
transcurs d’un dinar amb Ferran
Travé i Piqué, membre de la Jun-
ta d’Esade Entrepreneurship. Tra-
vé és llicenciat i MBA en Admi-
nistració d'Empreses per Esade;
des de l'any 1997 és director de
Banca Corporativa Catalunya de
Caja Madrid, actualment Bankia.
És conseller i exconseller de di-
verses empreses, és membre de la
Comissió d'Infraestructures i Ser-
veis de Foment del Treball i de la
Junta d'Esade Entrepreneurship. El
dinar començarà a les 2 del mig-
dia.  El preu és de 15 euros per a les
sòcies de l’entitat i de 16 per al pú-
blic en general.

REDACCIÓ | MANRESA

Deim organitza
a Manresa un
dinar-col·loqui
a l’entorn de
l’emprenedoria 

El consell d'administració de
Catalunya Banc va cobrar l'any
passat 735.300 euros, fet que su-
posa el 30,45 % menys que l'any
anterior, segons dades d'aquesta
entitat recollits en els seus comp-
tes anuals.

El descens es deu tant al menor
nombre de membres del consell
d'un any a l’altre, com al descens
en la retribució dels consellers
executius.

Els bagencs Adolf  Todó i Jaume
Masana van ser president i con-
seller delegat de l'entitat fins al 10
de maig del 2013, pel que van
percebre 114.800 i 117.100 euros,
respectivament, per aquests me-
sos de treball i en concepte de pres-
tacions postocupació. El 2012,
Todó i Masana havien percebut
300.000 euros cadascun.

José Carlos Pla, president des de
Catalunya Banc des de l'1 de juny
del 2013, va percebre 175.000 eu-
ros l'any passat, mentre que Juan
María Hernández Andrés, que va
exercir la presidència de l'entitat
durant el maig de l’any passat, i
Francisco Orenes Bo, que va ser
conseller menys de dos mesos,
van rebre 17.700 i 35.000 euros, res-
pectivament. Pel que fa a la resta
de consellers, els no executius, el
2013 van percebre 275.700 euros,
per 457.300 euros el 2012.

Segons l'informe de govern cor-
poratiu de l'entitat, fet públic ahir,
el consell de Catalunya Banc està

format per José Carlos Pla, el pre-
sident de l'entitat; per represen-
tants del FROB, i pels consellers
José García Montalvo, Manuel
Garí i Joan Francesc Corona.

Retorn de 30.000 euros
L'Audiència de Barcelona ha con-
demnat Catalunya Banc a retornar
30.000 euros més interessos a una
clienta que va comprar partici-
pacions preferents i que després no
les va poder vendre. Aquesta sen-
tència en confirma una d’ante-
rior d'un jutjat de primera ins-
tància de la capital catalana i pot

suposar un precedent important
per a la resta de demandes pre-
sentades contra Catalunya Banc a
les comarques de Barcelona. Se-
gons la sentència, la clienta tenia
un perfil clarament «estalviador»
i no se la va informar clarament
dels riscos que corria en contractar
aquest producte financer.

La dona, defensada pel Col·lec-
tiu Ronda, va comprar, en quatre
ocasions entre 1999 i 2002, fins a
30.000 euros en preferents. Va
anar cobrant els interessos, però
quan va voler disposar de tots els
diners, el 2012, no els va poder co-

brar per falta de liquiditat. Va ser
aleshores quan va demandar el
banc.

L'entitat va al·legar que els fets
ja havien prescrit, ja que el Codi Ci-
vil estableix un màxim de quatre
anys per reclamar la nul·litat d'un
contracte, però tant el jutjat com
l'Audiència de Barcelona i altres tri-
bunals espanyols han considerat
que la prescripció no comença a
comptar quan se signa el contra-
cte sinó a partir de la finalització de
la seva vigència. En aquest cas, es
tracta d'un contracte de llarga du-
rada, gairebé perpetu, i per tant la
compradora té el dret de reclamar
la nul·litat en el moment en què
comprova que no es compleix el
contracte, o sigui quan li deixen de
pagar.

A més, l'entitat al·legava que
era una simple comercialitzadora
comissionista, ja que les prefe-
rents eren emeses per una filial de
l'entitat a les illes Caiman, però
l'Audiència li recorda que aques-
ta filial és 100% propietat de Cata-
lunya Banc i per tant no se'n pot
desentendre.

El tribunal ha tingut en comp-
te la declaració de l'empleada de
Caixa de Catalunya que li va ven-
dre les preferents a la dona. Segons
ella, era una clienta de feia molts
anys i tenia un perfil clarament es-
talviador, i sempre va voler pre-
servar la seguretat i la garantia de
recuperació i accés immediat als
diners.

EFE/ACN | BARCELONA

El consell de Catalunya Banc va cobrar
735.000 euros el 2013, el 30 % menys 

L'Audiència de Barcelona obliga l’entitat a retornar 30.000 euros d'unes participacions preferents

El president de Catalunya Banc, José Carlos Pla

ARXIU/CARLES BLAYA

L’1 de Maig a Manresa tindrà
manifestació anticapitalista 

La Coordinadora per la Trans-
formació Social contra el capita-
lisme i el patriarcat del Bages con-
voca una manifestació anticapi-
talista aquest dijous, a 2/4 de 12 del
migdia, a la Ben Plantada de Man-
resa, amb motiu de la celebració
del dia de la classe treballadora.
Amb el lema «Davant la misèria de
la Unió Europea. Som classe tre-
balladora. Tot el poder pel po-

ble», la Coordinadora vol reivin-
dicar «el sentit de classe de la dia-
da del primer de maig», segons fa
saber en un comunicat. Així, fa una
crida «a totes les treballadores,
aturades i estudiants a sortir jun-
tes al carrer per tal de recuperar la
dignitat i fer front a l’explotació del
sistema capitalista i patriarcal».
Aquesta és l’única acció convoca-
da enguany de moment a Manre-
sa per la diada del Primer de maig.

REDACCIÓ | MANRESA

La manifestació anticapitalista arrancarà de la Ben Plantada

ARXIU PARTICULAR
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La Cambra posa en marxa un programa d
´assessorament al petit comerç
29.04.2014 | 00:00

REDACCIÓ | MANRESA La Cambra de Comerç de Manresa torna a posar en marxa el programa
d'assessorament gratuït al comerç. Els establiments que hi participin rebran la visita d'un tècnic que
analitzarà diferents aspectes del seu negoci i els farà propostes de millora. Els comerços que vulguin
beneficiar-se d'aquest programa ja poden fer la seva sol·licitud a la Cambra. En el seu diagnòstic, el
consultor analitza set aspectes clau del negoci: les característiques generals del comerç, l'entorn
comercial i els factors d'atractivitat i competencial, la imatge externa i interna de l'establiment comercial,
la gestió del punt de venda, les accions en màrqueting i comunicació i la política comercial i de gestió.
Amb tot això, s'elabora un document amb propostes que puguin aplicar-se de manera immediata.
Aquest és un programa promogut a tot l'estat pel Consejo Superior de Cámaras.
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El Ple de la Cambra es reuneix al
celler Abadal

Ple de la Cambra a les portes d'Abadal. Foto: Cambra

	La Cambra de Comerç de Manresa ha celebrat el seu darrer ple ordinari a les instal·lacions del
celler Abadal, un dels pioners de la DO Pla de Bages i principal representant de la indústria
vitivinícola de la comarca. La celebració d'un ple fora de la seu institucional respon a la voluntat de
la institució de continuar apropant-se a les empreses del territori i de fomentar-ne el coneixement i
la relació entre elles. Abans del ple, els representants de les empreses van fer una visita al celler
guiats pel també membre del ple Ramon Roqueta, conseller delegat de Roqueta Origen.

	 

	La Cambra valora molt positivament l'experiència i espera que pugui repetir-se en els propers
mesos, amb la finalitat d'estrènyer el lligam amb les empreses del Bages. De manera periòdica, la
Cambra ja promou diverses accions encaminades a afavorir el contacte entre les empreses i
també entre les empreses i la Cambra, com per exemple jornades, visites a empreses, reunions i
trobades, etc. Tot això permet a la institució conèixer sobre el terreny la situació i les necessitats del
teixit econòmic del territori i planificar les millors accions per donar-hi resposta.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/43350/ple/cambra/es/reuneix/al/celler/abadal
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El Ple de la Cambra es reuneix al celler Abadal per conèixer
les empreses líders del sector vinícola de la comarca

La celebració d’un ple fora de la seu institucional respon a la voluntat de la Cambra
d’apropar-se a les empreses del territori.
De: Redacció  

El Ple es va celebrar al celler Abadal. Foto: Cambra Comerç

La Cambra de Comerç de Manresa ha celebrat el seu darrer ple ordinari a les instal·lacions
del  celler  Abadal, un dels pioners de la DO Pla de Bages i  principal  representant de la
indústria vitivinícola de la comarca. La celebració d’un ple fora de la seu institucional respon
a la voluntat de la institució de continuar  apropant-se a les empreses del  territori  i  de
fomentar-ne el coneixement i la relació entre elles. Abans del ple, els representants de les
empreses van fer una visita al  celler  guiats pel  també membre del  ple Ramon Roqueta,
conseller delegat de Roqueta Origen.

La  Cambra  valora  molt  positivament  l’experiència  i  espera  que  pugui  repetir-se  en  els
propers mesos,  amb la  finalitat  d’estrènyer  el  lligam amb les  empreses del  Bages.  De
manera periòdica, la Cambra ja promou diverses accions encaminades a afavorir el contacte
entre les empreses i  també entre les empreses i  la Cambra, com per exemple jornades,
visites a empreses, reunions i trobades, etc. Tot això permet a la institució conèixer sobre el
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terreny la situació i les necessitats del teixit econòmic del territori i  planificar les millors
accions per donar-hi resposta.
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Firantic obre portes
Comencen quatre dies amb peces de com a mínim 50 anys, una exposició de
fotos i documents dels 25 anys de Firantic, i un espai especial dedicat als cotxes
antics

Joan Carles Batanés, Valentí Junyent i Mercè Cardona, observats per Llorenç Juanola. Foto: Catpress

	Quatre dies amb el Palau Firal de Manresa ple de peces de com a mínim 50 anys d'història, una
exposició de fotos i documents que fan un recorregut pels 25 anys de vida de Firantic, i un espai
especial dedicat als cotxes antics. Aquests són els eixos vertebradors d'un Firantic que aquest matí
ha donat el tret oficial de sortida a la seva 25a edició. La mostra es pot visitar fins diumenge al
vespre.

	 

	Firantic és un certamen de referència a Catalunya en el seu sector. Tradicionalment s'havia
celebrat a Sant Fruitós de Bages però l'any passat es va traslladar al Palau Firal, canviant d'ubicació
però mantenint la seva essència: peces de brocanter i antiquari, amb garanties de la seva
antiguitat, i un paradís per als amants del col·leccionisme, les peces úniques, el mobiliari antic,
obres d'art, i curiositats del passat.

	 

	En l'acte inaugural d'aquest matí hi han participat els alcaldes de Manresa i de Sant Fruitós de
Bages, Valentí Junyent i Joan Carles Batanés, la presidenta del Consell Comarcal del Bages,
Mercè Cardona, i el vicepresident de la Cambra de Comerç i president de la comissió
organitzadora, LLorenç Juanola. Tots han coincidit a destacar la importància de l'entesa a què van
arribar els dos ajuntaments, el Consell Comarcal, Fira de Manresa i comissió organitzadora per
garantir el futur del certamen.

Pàgina 1 de 2

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/43404/firantic/obre/portes



	 

	Juanola ha destacat que Firantic és "un referent a Catalunya". Batanés ha volgut fer una menció
especial a la comissió organitzadora inicial que "fa possible que avui siguem aquí" i ha qualificat el
Palau Firal com a "marc idoni" per a la fira. Per la seva banda, Cardona ha declarat que "Firantic
té futur durant molts anys" i ha reivindicat que "com a comarca, hem de ser capaços de veure
més enllà dels límits municipals, i avui ho tornem a demostrar". Fianlment, Junyent ha clos la
inauguració dient que el futur del Palau Firal depèn de "trobar el format adequat de fires, i Firantic
ho és, i de convertir-nos en un espai firal per a tota la comarca" i no pas només per a Manresa.

Pàgina 2 de 2

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/43404/firantic/obre/portes
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ANTIGUITATS El Palau Firal de Manresa va obrir ahir les portes per acollir la Fira d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes, Firantic.
Compleix la 25a edició, i és el segon any que es fa al palau gràcies a la col·laboració dels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós, i del Consell
Comarcal. Els expositors esperen que sigui el de la consolidació després d’uns anys d’incertesa. Estarà oberta al públic fins diumenge

4

Firantic remunta. Va estar 5 anys
als llimbs, sense celebrar-se, i
l’any passat va canviar la seva tra-
dicional ubicació al pavelló de
Sant Fruitós pel Palau Firal de
Manresa. Va mantenir el poder de
convocatòria d’anys anteriors i
això ha permès que ahir se n’i-
naugurés la 25a edició.

A les 11 del matí, l’hora previs-
ta per obrir portes, una trentena de
persones ja feia cua a l’entrada. Ge-
neralment són col·leccionistes
que busquen oportunitats i nove-
tats que no es volen deixar perdre.  

Mentre els primers visitants del
Firantic començaven a ullar els es-
tands, en un extrem es va fer la in-
auguració oficial, en la qual van
participar l’alcalde de Sant Fruitós,
Joan Carles Batanés; el de Man-
resa, Valentí Junyent; la presiden-
ta del Consell Comarcal del Bages,
Mercè Cardona; i el vicepresident
segon de la Cambra de Comerç,
Llorenç Juanola, organismes que
han fet possible el renaixement de
Firantic.

Valentí Junyent va assegurar
que la suma d’esforços entre dife-
rents administracions i el sector
privat  ha de fer possible que el Pa-
lau Firal sigui sostenible. Això, va
assegurar, s’ha d’aconseguir amb
fires com la del Firantic pel que fa
a dimensió, format i especialitza-
ció, i procurant que el Palau Firal
esdevingui un equipament «de la
comarca. No té sentit que només
sigui de Manresa».

L’alcalde de Sant Fruitós va re-

cordar els iniciadors del certa-
men i va afirmar que el Firantic
«semblava tocat i fos, però s’ha re-
vitalitzat en el marc idoni». Car-
dona, per la seva banda, va posar
com a exemple la col·laboració en-
tre institucions per fer possible el
Firantic. «Com a comarca hem
de mirar més enllà dels límits
municipals», va assegurar. Juano-
la, al seu torn, va comentar que en
una època en què les noves tec-

nologies avancen ràpidament, el
sector de les antiguitats «dóna un
valor afegit».

La Fira d’Antiquaris, Brocan-
ters i Col·leccionistes, el Firantic,
se celebrarà fins diumenge. Esta-
rà oberta d’11 del matí a 8 del ves-
pre. El preu de l’entrada és de 3 eu-
ros i enguany pràcticament té els
mateixos estands que l’edició pas-
sada. N’hi ha 19, la major part dels
quals de Manresa i comarca, però
també d’Igualada, Girona, la Gar-
riga o la Bisbal d’Empordà. És el
cas de la firma Antic Daró, espe-
cialitzada en rellotges antics de
tota mena. L’any passat ja va ser al
Firantic i aquest hi ha tornat. «Si
hem fet els 170 quilòmetres que hi
ha de la Bisbal a Manresa és per-
què la fira s’ho val», explicava Jan
Domènech.

També es mostrava esperan-
çat Isidre Borràs, de numismàtica
Borràs de Manresa. «És imprevi-
sible dir com anirà, però pensem
que serà una fira maca i una fira
bona, perquè tot i la crisi sempre
hi ha un raconet per a un caprici».
Borràs deia que hi ha peces eco-
nòmiques de menys d’un euro i
fins al que un vulgui. «El col·lec-
cionisme  no és només per a la
gent adinerada com algú es pen-
sa, sinó per a totes les butxaques». 

Per a Borràs, el principal repte
de Firantic és que la gent s’acos-
tumi al canvi d’ubicació de Sant
Fruitós al Palau Firal de Manresa.
«Si tothom col·labora, jo penso que
pot ser millor aquí perquè és més
gran i hi ha més espai».  

JORDI MORROS | MANRESA

Firantic celebra la seva 25a edició amb
l’objectiu de consolidar-se al Palau Firal

Fins diumenge se celebra la Fira d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes, que enguany inclou dinou estands

Firantic obrirà cada dia d’11 del matí a 8 del vespre, fins diumenge

J.M.G.

Els cotxes antics i clàssics te-
nen un especial protagonis-

me en aquesta segona etapa de la
fira. Es poden veure en una de les
ales del Palau Firal i tothom, ahir,
hi va acabar passant per contem-
plar, fins i tot amb admiració, vehi-
cles com un Talbot del 1920, un
immens Chevrolet Malibú o la joia
de la corona, un Hispano Suiza de
principi del segle XX fabricat a Bar-
celona. «És un dels millors del seu
temps», explicava Jaume Juvert, de
Clàssic Motor Club del Bages. «To-
tes les peces són originals», i di-
umenge participarà al ral·li de cot-
xes antics que començarà a les 9
del matí al mateix Palau Firal per
fer una ruta per la comarca. Torna-
ran al punt de sortida cap a 2/4 d’1.
Al costat de l’Hispano Suiza es po-
den contemplar clàssics com el
Seat 600, el bagenc PTV o Dodge. 

4

Els cotxes antics i
clàssics, un imant

Cotxes de joguina fets amb llau-
tó i de forma artesanal, càmeres de
fer fotos antigues, rellotges de pa-
ret i de butxaca de totes les mides,
vaixelles, mobles, ràdios de les d’a-
bans, monedes, figures i quadres.
Tot això i més es pot trobar als 19
estands que hi ha a la Fira d’Anti-
quaris, Brocanters i Col·leccionis-
tes Firantic que s’ha posat en mar-
xa al Palau Firal.

Enmig de tot el que s’exposa per
vendre sempre hi ha curiositats.

Ahir molta gent demanava per
què servia l’estri que, segons es pu-
blicitava, és del 1740 (foto). Segons
l’expositor Josep Barturo, servia

per recollir camamilla, que després
s’utilitzava no pas per fer infu-
sions, sinó per elaborar un un-
güent per espantar els mosquits.

J.M. | MANRESA

Antiguitats de tota mena i edat
A Firantic es pot trobar

des de vaixelles fins a
mobles, monedes o rellotges
de paret i de butxaca



Aquest estri és del segle XVIII i servia per recollir camamilla

J.M.G.

comunicacio@catpress.cat - 02/05/2014 08:26 - 178.23.208.155
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Firantic celebra la seva 25a edició amb l´objectiu
de consolidar-se
Fins diumenge se celebra la Fira d'Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes, que enguany inclou dinou estands

02.05.2014 | 08:05

JORDI MORROS | MANRESA Firantic remunta.
Va estar 5 anys als llimbs, sense celebrar-se, i
l'any passat va canviar la seva tradicional
ubicació al pavelló de Sant Fruitós pel Palau Firal
de Manresa. Va mantenir el poder de
convocatòria d'anys anteriors i això ha permès
que ahir se n'inaugurés la 25a edició.

A les 11 del matí, l'hora prevista per obrir portes,
una trentena de persones ja feia cua a l'entrada.
Generalment són col·leccionistes que busquen oportunitats i novetats que no es volen deixar perdre.

Mentre els primers visitants del Firantic començaven a ullar els estands, en un extrem es va fer la
inauguració oficial, en la qual van participar l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés; el de
Manresa, Valentí Junyent; la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Mercè Cardona; i el
vicepresident segon de la Cambra de Comerç, Llorenç Juanola, organismes que han fet possible el
renaixement de Firantic.

Doctores están asombrados

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

www.cambogia.es

¿Un Galaxy S4 por 17€?

Experto en compras desvela cómo
españoles consiguen gangas
usando un sorprendente truco

www.megabargains24.com

Rentabilice su casa

Homelidays, el experto europeo
en alquiler vacacional le ayuda a
rentabilizar su casa

www.homelidays.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

Oló aprova el projecte per convertir la
nau vella d´Hemalosa en centre cívic

 Totes les notícies de Bages

Bages

Comentar

L'equipament conservarà els elements arquitectònics de
l'antiga tèxtil, que daten del 1924

El Consell Comarcal congela
el preu del menjador escolar
El curs vinent incorporarà sis escoles
bressol en la gestió del servei que ja
ofereix a 25 centres...

Metges formats a la Catalunya
Central acaben el curs
Un total de 23 professionals (17 en
l'especialitat de medicina familiar i
comunitària i 6 en la de...

Talamanca acull una trobada
d´aficionats al turisme a cavall
Entre demà i diumenge es faran
diverses activitats eqüestres que s'han
lligat amb el Tricentenari

Món Sant Benet fa una festa
major de la cuina amb la
proposta Alicia´t
Els tallers de cuina per promoure hàbits
saludables seran els protagonistes
dissabte i diumenge
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Firantic celebra la seva 25a edició amb ĺ objectiu de consolidar-se

Comentar

La nau que es rehabilitarà és la primera que l'antiga fàbrica
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