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Dimarts s'instal·la l'escultura del
centenari de la Cambra
A les 12 del migdia just davant de l'edifici del CTM

Aquest dimarts, a les 12 del migdia, s'instal·larà l'escultura commemorativa del Centenari de la
Cambra de Comerç de Manresa a la plaça de la Ciència, just davant de l'edifici del CTM.
L'escultura 'Ala de Mercuri' és obra de Josep Barés i vol ser un homenatge a totes les empreses
del Bages. El projecte es va gestar l'any 2006 en el marc dels actes commemoratius del
Centenari de la Cambra de Comerç, amb la voluntat que l'obra quedés per a la ciutat.
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La Cambra buscarà una sortida
marítima per al Bages
Serà en el marc d'una nova jornada del Cercle d'Infraestructures que porta per títol
"La sortida al mar del Bages: els ports de Barcelona i Tarragona"

Les connexions marítimes del Bages seran el tema d'una nova jornada del Cercle
d'Infraestructures que tindrà lloc aquest dimecres, a les 9 del matí, a la Cambra de Comerç de
Manresa. La sessió comptarà com a ponents amb el director general del Port de Barcelona, José
Alberto Carbonell; el director general del Port de Tarragona, Francesc Sánchez; i el
vicepresident de FETEIA (Federació Espanyola de Transitaris), Agustí Montori. L'acte és d'accés
lliure prèvia inscripció al telèfon 93 872 42 22 o bé a l'adreça de correu electrònic
goviedo@cambramanresa.org

Les sessions de la Cambra i el Cercle d'Infraestructures tenen per objectiu debatre sobre temes
relacionats amb les infraestructures i que afecten a les empreses del territori. En aquesta ocasió,
es parlarà de les opcions que tenen les empreses del Bages per donar sortida a les seves
mercaderies per mar. En aquest aspecte, des de la comarca s'incideix en la necessitat de
disposar d'una bona connexió amb els ports, tant per carretera com per ferrocarril.

Els ports de Barcelona i Tarragona s'han convertit en una eina imprescindible per a les empreses
del Bages amb activitat internacional. L'any passat, el de Barcelona va moure una quarta part
dels cotxes que s'exporten des d'Espanya i creix a un ritme d'un 17% aquest 2015. El port de
Barcelona també està molt ben posicionat a nivell mundial en el transport de vehicles desmuntats
i components per a la indústria.
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Els guanyadors del congrés
Talent+Empresa se sabran el 17 de
juny
El proper 15 de maig acaba el termini perquè els centres educatius presentin els
projectes dels seus alumnes

La primera edició del congrés Talent+Empresa, que vol apropar a les empreses els projectes
d'emprenedoria que duen a terme els alumnes de formació professional del Bages, ja té dates.
Els dies 2 i 3 de juny la Cambra de Comerç de Manresa acollirà la presentació de la vintena de
treballs que hagin estat seleccionats per formar part del congrés. Aquest dia, un jurat format per
empreses i professionals de l'educació escoltaran i valoraran la viabilitat dels projectes
d'emprenedoria desenvolupats pels alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior en el marc
dels seus estudis. L'objectiu serà escollir els sis millors projectes per tal que acabin portant-se a la
pràctica mitjançant la col·laboració amb una empresa, el suport tècnic i institucional als alumnes per
la posada en marxa de la seva empresa, o qualsevol altra fórmula que impliqui traslladar la idea a
la realitat.

Els sis projectes guanyadors finals es presentaran en un acte públic que tindrà lloc el dia 17 de
juny, a les set de la tarda, a la seu del departament d'Ensenyament a la Catalunya Central.
Aquests seran el sis treballs que al llarg dels propers mesos rebran el suport del teixit
empresarial i d'institucions com la Cambra de Comerç de Manresa per al seu desenvolupament. I
és que l'objectiu final del congrés Talent+Empresa, i el que el diferencia d'altres concursos
d'emprenedoria, és que no només es valora la idea sinó que els premiats rebran el suport
necessari per posar-la en marxa. Per aquest motiu, la implicació de les empreses és clau.

En aquests moments el congrés es troba en la fase de recepció i preselecció de projectes. El dia
15 de maig finalitza el termini per tal que els centres educatius presentin els treballs dels seus
alumnes. Hi poden participar tots els centres de la comarca del Bages que imparteixin estudis
d'FP de qualsevol branca i cada centre pot presentar un màxim de 4 treballs de cicles formatius de
grau mitjà i programes de formació i inserció, i 4 de cicles formatius de grau superior.

Apropar el talent a les empreses
Talent+Empresa està impulsat per la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i la
Generalitat de Catalunya a través del departament d'Ensenyament. El seu objectiu és convertir
el Bages en un referent en emprenedoria a la formació professional, aprofitant el pes que aquests
estudis tenen a la comarca i la implicació que mostren les empreses del territori en la formació dels
estudiants. El congrés busca posar en contacte el talent existent als centres d'FP de la comarca
amb empreses susceptibles d'incorporar i desenvolupar nous projectes, contribuint d'aquesta
manera a la inserció dels joves al món empresarial i a la innovació a les empreses.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/51486/guanyadors/congr/talent/empresa/se/sabran/17/juny



5/5/2015 ElSetmanari.cat

http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=23371&nwl= 1/3

| 5 de maig de 2015 |

Portada Actualitat Manresa Comarques Cultura Esports Cercador web Google

 Bages   04/05/2015

El congrés Talent+Empresa d’emprenedoria i formació
professional es farà el dia 17 de juny
El proper 15 de maig acaba el termini perquè els centres educatius presentin els projectes
dels seus alumnes.
De: Redacció  

La  primera  edició  del  congrés  Talent+Empresa,  que  vol  apropar  a  les  empreses  els
projectes  d’emprenedoria  que  duen  a  terme  els  alumnes  de  formació  professional  del
Bages,  ja  té  dates.  Els  dies  2  i  3  de  juny  la  Cambra  de  Comerç  de  Manresa  acollirà  la
presentació  de  la  vintena  de  treballs  que  hagin  estat  seleccionats  per  formar  part  del
congrés. Aquest dia, un jurat format per empreses i professionals de l’educació escoltaran i
valoraran la  viabilitat  dels  projectes  d’emprenedoria  desenvolupats  pels  alumnes  de  cicles
formatius de grau mitjà  i superior en el marc dels seus estudis. L’objectiu serà escollir els
sis millors projectes per  tal que acabin portantse a  la pràctica mitjançant  la  col·laboració
amb una empresa, el suport tècnic i institucional als alumnes per la posada en marxa de la
seva empresa, o qualsevol altra fórmula que impliqui traslladar la idea a la realitat.

 

Els sis projectes guanyadors finals es presentaran en un acte públic que tindrà lloc el dia 17
de juny, a les 7 de la tarda, a la seu del departament d’Ensenyament a la Catalunya Central.
Aquests  seran  el  sis  treballs  que  al  llarg  dels  propers  mesos  rebran  el  suport  del  teixit
empresarial  i  d’institucions  com  la  Cambra  de  Comerç  de  Manresa  per  al  seu
desenvolupament. I és que l’objectiu final del congrés Talent+Empresa, i el que el diferencia
d’altres concursos d’emprenedoria, és que no només es valora la idea sinó que els premiats
rebran  el  suport  necessari  per  posarla  en marxa.  Per  aquest motiu,  la  implicació  de  les
empreses és clau.

 

En aquests moments el congrés es troba en la fase de recepció i preselecció de projectes. El
dia  15 de maig  finalitza  el  termini  per  tal  que  els  centres  educatius  presentin  els  treballs
dels  seus  alumnes.  Hi  poden  participar  tots  els  centres  de  la  comarca  del  Bages  que
imparteixin  estudis  d’FP  de  qualsevol  branca  i  cada  centre  pot  presentar  un  màxim  de  4
treballs de cicles  formatius de grau mitjà  i programes de  formació  i  inserció,  i 4 de cicles
formatius de grau superior.

 

Apropar el talent a les empreses

Talent+Empresa està  impulsat per  la Cambra de Comerç de Manresa,  la Fundació Althaia  i
la  Generalitat  de  Catalunya  a  través  del  departament  d’Ensenyament.  El  seu  objectiu  és
convertir el Bages en un referent en emprenedoria a la formació professional, aprofitant el
pes que aquests  estudis  tenen a  la  comarca  i  la  implicació  que mostren  les  empreses del
territori en la formació dels estudiants. El congrés busca posar en contacte el talent existent
als centres d’FP de la comarca amb empreses susceptibles d’incorporar i desenvolupar nous
projectes,  contribuint d’aquesta manera a  la  inserció  dels  joves  al món  empresarial  i  a  la
innovació a les empreses.
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Les connexions marítimes del Bages seran el tema d’una
nova jornada del Cercle d’Infraestructures a la Cambra de
Comerç

Serà aquest dimecres, a les nou del matí.

De: Redacció  

Les connexions marítimes del Bages seran el  tema d’una nova  jornada del Cercle
d’Infraestructures que tindrà lloc aquest dimecres, a les 9 del matí, a la Cambra de
Comerç de Manresa. La sessió comptarà com a ponents amb el director general del
Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el director general del Port de Tarragona,
Francesc  Sánchez;  i  el  vicepresident  de  FETEIA  (Federació  Espanyola  de
Transitaris), Agustí Montori.  L’acte és d’accés  lliure prèvia  inscripció al  telèfon 93
872 42 22 o bé a l’adreça de correu electrònic goviedo@cambramanresa.org.

 

Les sessions de la Cambra i el Cercle d’Infraestructures tenen per objectiu debatre
sobre temes relacionats amb les infraestructures i que afecten a les empreses del
territori. En aquesta ocasió, es parlarà de les opcions que tenen les empreses del
Bages per donar sortida a les seves mercaderies per mar. En aquest aspecte, des
de la comarca s’incideix en la necessitat de disposar d’una bona connexió amb els
ports, tant per carretera com per ferrocarril.

 

Els  ports  de  Barcelona  i  Tarragona  s’han  convertit  en  una  eina  imprescindible  per  a  les
empreses del Bages amb activitat internacional. L’any passat, el de Barcelona va moure una
quarta  part  dels  cotxes  que  s’exporten  des  d’Espanya  i  creix  a  un  ritme  d’un  17%  aquest
2015. El port de Barcelona també està molt ben posicionat a nivell mundial en el transport
de vehicles desmuntats i components per a la indústria.
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Manresa estrena un monument al
centenari de la Cambra
Aquest divendres se'n farà l'acte oficial d'inauguració, que presidirà el president de
la Generalitat, Artur Mas

Instal·lació de l'escultura, que ha tingut lloc aquest dimarts al matí. Foto: Cambra

La ciutat de Manresa ja té un monument d'homenatge a totes les empreses i emprenedors de la
comarca, que han contribuït al seu desenvolupament econòmic i social. L'escultura Ala de Mercuri,
concebuda en commemoració del Centenari de la Cambra de Comerç de Manresa, s'ha instal·lat a
l'entrada del Parc Central, a l'anomenada plaça de la Ciència just davant de l'edifici del CTM. La
peça és obra de l'artista manresà Josep Barés i va ser l'emblema de la celebració del centenari de
la Cambra l'any 2006. Ara, amb la instal·lació en un espai de la ciutat amb un marcat caràcter
econòmic, culmina un projecte que vol ser un reconeixement a les empreses del territori.

L'Ala de Mercuri que s'ha instal·lat a la plaça de la Ciència està feta en acer corten, té unes
dimensions de 12 metres d'alçada per 3 d'amplada i pesa prop de 5 tones. La mecanització de la
peça ha anat a càrrec de l'empresa Oliva Torras i el projecte tècnic és obra d'Ofi-7 Enginyeria SLP.
L'escultura serà inaugurada aquest mateix divendres, 2/4 de 9 del vespre, en un acte oficial
presidit pel president de la Generalitat, Artur Mas.

Unió d'art i indústria
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L'Ala de Mercuri fa referència a la vitalitat i l'esperit emprenedor de la Cambra i de l'economia de
la comarca en general. L'obra va ser un encàrrec de la Cambra a Josep Barés l'any 2004, quan
es començaven a projectar els actes de celebració dels cent anys del naixement de la institució.
Barés va treballar en una peça exclusiva que simbolitzés el dinamisme de l'economia de la
comarca i que es va convertir en el símbol del Centenari. Se'n va fer una reproducció limitada i
exclusiva de peces en bronze que es van lliurar a diferents personalitats que van participar en els
actes de celebració del Centenari, així com a empreses del territori en reconeixement a la seva
trajectòria. L'escultura també va instal·lar-se al vestíbul de l'edifici de Can Jorba, on la Cambra hi
té la seva seu.

El procés de producció de l'escultura va aconseguir fer confluir en un mateix projecte dos àmbits
tan diferents com l'art i la producció industrial. La peça va mecanitzar-se amb les tecnologies més
avançades disponibles en aquell moment i es va comptar amb la implicació de centres i empreses
de referència com el centre tecnològic Ascamm, que es va encarregar de la digitalització en tres
dimensions, o el Centre de Formació Pràctica, que va ser l'encarregat de fer-ne les diferents
reproduccions. D'aquesta manera, la Cambra va voler que l'escultura del Centenari unís
conceptes com la indústria, les noves tecnologies o el comerç amb la producció artística.

L'autor: Josep Barés
L'autor de l'escultura del Centenari és Josep Barés, nascut a Manresa l'any 1945 i propietari de
l'Escola d'Art Taller d'Imatge. És llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i diplomat
a l'Escola Internacional de Pintura Mural de Sant Cugat. Al llarg de la seva trajectòria, ha fet
nombroses exposicions de pintura i ha creat diferents escultures que són presents en diferents
espais de la ciutat de Manresa. Artista polifacètic, ha treballat en diferents disciplines com la
pintura, l'escultura i la fotografia. Ha estat molt vinculat a moviments artístics i culturals de la ciutat
i ha dedicat part de la seva carrera a la docència i la divulgació, fent conferències i cursets a
diferents escoles i entitats.
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Manresa tindrà un monument en homenatge a les empreses
del Bages
La ciutat de Manresa tindrà un monument d’homenatge a totes les empreses i emprenedors
de la comarca, que han contribuït al seu desenvolupament econòmic i social. L’escultura Ala
de Mercuri, concebuda en commemoració del Centenari de la Cambra de Comerç de
Manresa, s’instal·la a l’entrada del Parc Central, a l’anomenada plaça de la Ciència just
davant de l’edifici del CTM. La peça és obra de l’artista manresà Josep Barés i va ser
l’emblema de la celebració del centenari de la Cambra l’any 2006. Ara, amb la instal·lació
en un espai de la ciutat amb un marcat caràcter econòmic, culmina un projecte que vol ser
un reconeixement a les empreses del territori.
De: Redacció  

La instal·lació de l’escultura. Foto: Cambra Comerç

La  ciutat  de  Manresa  tindrà  un  monument  d’homenatge  a  totes  les  empreses  i
emprenedors de la comarca, que han contribuït al seu desenvolupament econòmic i
social. L’escultura Ala de Mercuri, concebuda en commemoració del Centenari de la
Cambra  de  Comerç  de  Manresa,  s’instal·la  a  l’entrada  del  Parc  Central,  a
l’anomenada plaça de la Ciència just davant de l’edifici del CTM. La peça és obra de
l’artista manresà Josep Barés i va ser l’emblema de la celebració del centenari de la
Cambra l’any 2006. Ara, amb la instal·lació en un espai de la ciutat amb un marcat
caràcter  econòmic,  culmina  un  projecte  que  vol  ser  un  reconeixement  a  les
empreses del territori.

 

L’Ala de Mercuri que s’ha instal·lat a la plaça de la Ciència està feta en acer corten,
té unes dimensions de 12 metres d’alçada per 3 d’amplada i pesa prop de 5 tones.
La mecanització de la peça ha anat a càrrec de l’empresa Oliva Torras i el projecte
tècnic  és  obra  d’Ofi7  Enginyeria  SLP.  L’escultura  serà  inaugurada  aquest mateix
divendres,  2/4  de  9  del  vespre,  en  un  acte  oficial  presidit  pel  president  de  la
Generalitat, Artur Mas.

 

Unió d’art i indústria

L’Ala de Mercuri fa referència a la vitalitat i l’esperit emprenedor de la Cambra i de
l’economia  de  la  comarca  en  general.  L’obra  va  ser  un  encàrrec  de  la  Cambra  a
Josep Barés  l’any 2004, quan es començaven a projectar  els  actes  de  celebració
dels  cent  anys  del  naixement  de  la  institució.  Barés  va  treballar  en  una  peça
exclusiva que simbolitzés el dinamisme de  l’economia de  la  comarca  i  que es va
convertir en el símbol del Centenari. Se’n va fer una reproducció limitada i exclusiva

Junyent planteja múltiples iniciatives per fer 
créixer Manresa en els propers anys
 elsetmanari.cat/noticies/detai… #bages #manresa

EL Setmanari 
@elsetmanari

Un monument a #Manresa ja ret homenatge a les 
empreses del #bages @Cambramanresa 
 regio7.cat/economia/2015/… via @diariregio7

Retweeted by Cambramanresa

Roger 
@RogerJunyent

Show Summary

Un monument a #Manresa ja ret homenatge a les 
empreses del #bages @Cambramanresa 

Roger 
@RogerJunyent

23m

53m

53m

Tweets

Compose new Tweet…

L’apunt de la Diputació de
Barcelona

La Diputació de Barcelona aprova
el seu Pla d'Igualtat de gènere

Llegir més

http://www.elsetmanari.cat/banners/?id=1518
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=595888277732925440
https://twitter.com/
https://twitter.com/elsetmanari
http://www.elsetmanari.cat/default.php
https://twitter.com/hashtag/OPERARIS?src=hash
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=137
https://twitter.com/GaiBages
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=138
https://twitter.com/Trobarefeina
https://twitter.com/Cambramanresa
https://twitter.com/suriaocupacio/status/595878839760347136
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=595897118772047872
https://twitter.com/hashtag/VENEDOR?src=hash
https://twitter.com/hashtag/teleoperadora?src=hash
https://twitter.com/hashtag/manresa?src=hash
https://twitter.com/diariRegio7
https://twitter.com/hashtag/empleo?src=hash
https://twitter.com/suriaocupacio/status/595881645732945920
https://twitter.com/hashtag/bages?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Bages?src=hash
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=595881645732945920
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=595871496796418048
https://twitter.com/diariRegio7
https://twitter.com/suriaocupacio
https://twitter.com/elsetmanari/status/595883350449123329
https://twitter.com/suriaocupacio/status/595881645732945920
https://twitter.com/RogerJunyent/status/595899406718742528
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=595893290878238720
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=595905515324071936
https://twitter.com/hashtag/GaiManresa?src=hash
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=595878839760347136
https://twitter.com/RogerJunyent/status/595899406718742528
https://t.co/WSvglpJH6Y
https://twitter.com/Cambramanresa
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
http://t.co/WHb1ZPxpK5
https://twitter.com/hashtag/feina?src=hash
https://twitter.com/search/?q=%23manresa+%23bages
http://www.elsetmanari.cat/media/img_20150505163643.jpg
https://twitter.com/hashtag/teleoperador?src=hash
http://t.co/EHcPCr6D98
https://twitter.com/hashtag/treball?src=hash
https://twitter.com/hashtag/manresa?src=hash
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=595906902816628737
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/feina?src=hash
https://twitter.com/hashtag/bages?src=hash
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=595891974332383232
http://www.elsetmanari.cat/default.php
https://twitter.com/Trobarefeina/status/595864731069620224
https://twitter.com/Cambramanresa
http://www.acpg.cat/campanya_redirect.php?id=14
https://twitter.com/RogerJunyent/status/595899406718742528
https://twitter.com/GaiBages/status/595891974332383232
https://twitter.com/Trobarefeina
https://twitter.com/hashtag/GaiBages?src=hash
https://twitter.com/hashtag/empleo?src=hash
https://twitter.com/Trobarefeina
https://twitter.com/hashtag/bages?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ocupaci%C3%B3?src=hash
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=595871496796418048
https://twitter.com/hashtag/manresa?src=hash
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=595897118772047872
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=595871496796418048
https://twitter.com/hashtag/bages?src=hash
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=595897118772047872
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=595899406718742528
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=595906902816628737
https://twitter.com/GaiBages
http://t.co/vRzFHxscsr
https://twitter.com/elsetmanari
https://t.co/4PiIpAvaNu
https://twitter.com/suriaocupacio/status/595878839760347136
https://twitter.com/hashtag/treball?src=hash
https://twitter.com/hashtag/dependenta?src=hash
https://twitter.com/GaiBages/status/595893290878238720
https://twitter.com/hashtag/trobarefeina?src=hash
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=595906902816628737
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
http://t.co/K0HzlqrroB
https://twitter.com/elsetmanari
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=595893290878238720
https://twitter.com/hashtag/GaiBages?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/GaiBages
https://twitter.com/RogerJunyent
http://t.co/WHb1ZPxpK5
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=595891974332383232
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=595878839760347136
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=595899406718742528
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/bages?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Bages?src=hash
https://twitter.com/hashtag/manresa?src=hash
https://twitter.com/suriaocupacio
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/trabajo?src=hash
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=595891974332383232
https://twitter.com/GaiBages/status/595892682897096704
http://t.co/aMdeaMSd1m
https://twitter.com/hashtag/empleo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/manresa?src=hash
https://twitter.com/RogerJunyent/status/595899406718742528
https://twitter.com/BuscantFeina
https://t.co/Jp1b8FaoXw
https://twitter.com/hashtag/Bages?src=hash
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=595888277732925440
https://twitter.com/hashtag/GaiManresa?src=hash
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=595905515324071936
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=595883350449123329
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=595878839760347136
https://twitter.com/hashtag/feina?src=hash
https://twitter.com/Trobarefeina/status/595897118772047872
https://twitter.com/hashtag/trobarefeina?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=140
https://twitter.com/elsetmanari/status/595906902816628737
http://t.co/YLEEqM9TTP
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=139
https://twitter.com/hashtag/bages?src=hash
https://twitter.com/elsetmanari/status/595888277732925440
https://twitter.com/Trobarefeina/status/595897118772047872
https://twitter.com/hashtag/feina?src=hash
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=595892682897096704
https://twitter.com/hashtag/Bages?src=hash
https://twitter.com/Trobarefeina/status/595864731069620224
http://t.co/AA93QpCFMK
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=595881645732945920
https://twitter.com/Trobarefeina/status/595864731069620224
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=595899406718742528
https://twitter.com/RogerJunyent
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=595883350449123329
https://twitter.com/hashtag/bages?src=hash
http://t.co/6SaVmNAoBu
http://www.elsetmanari.cat/banners/?id=1501
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=595893290878238720
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=136
https://twitter.com/hashtag/empleo?src=hash
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=595888277732925440
https://twitter.com/hashtag/trabajo?src=hash
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=595892682897096704
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=139
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=manresa%2Cbages
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=595892682897096704
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=595883350449123329
https://twitter.com/hashtag/GaiBages?src=hash
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=595905515324071936
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=595881645732945920
https://twitter.com/hashtag/Bages?src=hash
http://t.co/EHcPCr6D98


6/5/2015 ElSetmanari.cat

http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=23388&nwl= 2/4

de peces en bronze que es van lliurar a diferents personalitats que van participar en
els  actes  de  celebració  del  Centenari,  així  com  a  empreses  del  territori  en
reconeixement a  la seva trajectòria. L’escultura  també va  instal·larse al  vestíbul
de l’edifici de Can Jorba, on la Cambra hi té la seva seu.

 

El  procés  de  producció  de  l’escultura  va  aconseguir  fer  confluir  en  un  mateix
projecte  dos  àmbits  tan  diferents  com  l’art  i  la  producció  industrial.  La  peça  va
mecanitzarse amb les tecnologies més avançades disponibles en aquell moment i
es va comptar amb la implicació de centres i empreses de referència com el centre
tecnològic Ascamm, que es va encarregar de la digitalització en tres dimensions, o
el  Centre  de  Formació  Pràctica,  que  va  ser  l’encarregat  de  ferne  les  diferents
reproduccions. D’aquesta manera, la Cambra va voler que l’escultura del Centenari
unís conceptes com la indústria, les noves tecnologies o el comerç amb la producció
artística.

 

L’autor: Josep Barés

L’autor de l’escultura del Centenari és Josep Barés, nascut a Manresa l’any 1945  i
propietari  de  l’Escola  d’Art  Taller  d’Imatge.  És  llicenciat  en  Belles  Arts  per  la
Universitat de Barcelona i diplomat a l’Escola Internacional de Pintura Mural de Sant
Cugat. Al llarg de la seva trajectòria, ha fet nombroses exposicions de pintura i ha
creat  diferents  escultures  que  són  presents  en  diferents  espais  de  la  ciutat  de
Manresa.  Artista  polifacètic,  ha  treballat  en  diferents  disciplines  com  la  pintura,
l’escultura i la fotografia. Ha estat molt vinculat a moviments artístics i culturals de
la  ciutat  i  ha  dedicat  part  de  la  seva  carrera  a  la  docència  i  la  divulgació,  fent
conferències i cursets a diferents escoles i entitats.
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Manresa alçarà un monument en homenatge a
les empreses del Bages

Muntanyes de Montserrat

Detinguda per robar targetes bancàries al
metro i extreure’n diners al Bages i al
Berguedà

Casa Torres

Autor Redacció + Fonts
5 maig 2015 a 14:00

La Cambra parlarà de les connexions marítimes del
Bages amb els directors dels ports de Barcelona i
Tarragona
Serà demà dimecres a les 9 del matí

Les connexions marítimes del Bages seran el tema
d’una  nova  jornada  del  Cercle
d’Infraestructures  que  tindrà  lloc  aquest
dimecres,  a  les  9  del  matí,  a  la  Cambra  de
Comerç de Manresa.

Aquesta  sessió  comptarà  amb  el  director  general
del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell;
el  director  general  del  Port  de  Tarragona,
Francesc Sánchez; i el vicepresident de FETEIA
(Federació  Espanyola  de  Transitaris),  Agustí
Montori com a ponents.

L’objectiu  de  les  sessions  de  la  Cambra  i  el  Cercle  d’Infraestructures  és  debatre  sobre  temes
relacionats amb les  infraestructures  i que afecten a  les empreses del  territori. En aquesta sessió, es
parlarà de les opcions que tenen les empreses del Bages per donar sortida a les seves mercaderies per
mar.

Els ports de Barcelona i Tarragona s’han convertit en una eina imprescindible per a les empreses
del Bages amb activitat  internacional. L’any passat, el de Barcelona va moure una quarta part dels
cotxes que s’exporten des d’Espanya i creix a un ritme d’un 17% aquest 2015. El port de Barcelona
també està molt ben posicionat a nivell mundial en el transport de vehicles desmuntats i components
per a la indústria.

És per això que des de la comarca s’incideix en la necessitat de disposar d’una bona connexió amb
els ports, tant per carretera com per ferrocarril.

L’acte  és  d’accés  lliure  prèvia  inscripció,  bé  al  telèfon  93  872  42  22  o  al  correu
electrònic goviedo@cambramanresa.org.

#Agustí Montori  #Bages  #Cambra de Comerç deManresa  #FETEIA  #Francesc Sánchez  #José Alberto Carbonell
#Port de Barcelona  #Port de Tarragona
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Els aturats a la regió central baixen
de 38.000 després de sis anys
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CATALUNYA TÉ 100.000 TREBALLADORS AFILIATS MÉS QUE FA UN ANY

El Parc Central de Manresa guanya alçada
amb una escultura dedicada a l’empresa

EL CENTENARI DE LA CAMBRA HA PROMOGUT L’OBRA, SIGNADA PER JOSEP BARÉS

M.ARSO

Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya 
Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord
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BARÇA-BAYERN: SEMIFINAL PLENA D’EMOCIÓ AL CAMP NOU

El batlle de Prullans mor quan
optava al seu desè mandat
Li han faltat menys de tres set-

manes per poder passar la seva de-
sena revàlida. El convergent Daniel
Gorriz, un dels pocs alcaldes de Ca-
talunya que ho han estat sense in-
terrupció durant l’actual període
democràtic, va morir ahir al mig-
dia, víctima d’una crisi respiratò-

ria. Divendres hauria entrat en la
seva desena campanya electoral.
Tot just fa un mes anunciava que
es tornava a presentar i declarava
a aquest diari que se sentia en
plena forma. La llista de CiU que-
da ara curta i dos partits tindran re-
gidor obtenint un sol vot. 14

DANIEL GORRIZ TENIA 83 ANYS I HAVIA LIDERAT EL POBLE SENSE INTERRUPCIÓ DES DEL 1979

MIREIA ARSO

             

El dia que els Guardiola han de triar
Per primer cop a la seva vida, a casa del tècnic volen veure perdre el Barça2-3

PEP GUARDIOLA ASSEGURA
QUE TOT EL QUE ENVOLTA EL
PARTIT D’AVUI ENTRE EL
BARÇA I EL BAYERN «NO M’HA
DESPISTAT NI UNA MICA
DEL QUE HE DE FER»

«No sóc aquí per
a homenatges,
sinó per portar
l’equip a la final»

Ahir, a la gespa del Camp Nou

A.DALMAU/EFE

El canvi aprovat inicialment elimina la instal·lació actual i deixa espai per a
una rotonda L’objectiu és millorar l’aspecte d’una de les entrades de la ciutat 5

El nou pla urbà de Manresa
preveu zona verda i pisos a la
caserna de la Guàrdia Civil ELS DOS GUARDONS QUE

REGIÓ7 ATORGA PER VOTACIÓ
POPULAR APUNTEN
DOS FAVORITS, SEGUITS
PER SANT JOAN DE DÉU I
FERRAN CIVIL36

Els alcaldes
del Moianès
i l’ICS lideren
la votació
de l’Estrella
i l’Estrellat

 

 

    

 

Pl. Bages, 8 Manresa Tel. 93 874 45 08
stacca

ENTRANTS: Amanida d’espinacs baby, xampinyons, ceba cruixent, panses i pinyons amb 
vinagreta de fruits secs. Amanida de maduixes amb cremós de formatge i encenalls de foie. 
Amanida de salmó marinat amb pinya i salsa tàrtara. Espaguetis a la bolonyesa o a la carbonara. 
Espàrrecs verds de marge amb salsa romesco i flor de sal. Pa de coca amb escalivada i  vieires. 
Espaguetis negres amb saltat de llagostins i oli de gambes. Carxofes farcides de brandada de 
bacallà amb el seu pilpil 

PLATS PRINCIPALS: Carpaccio de vedella amb parmesà i salsa tàrtara. Pizza de mozzarella 
de búfala amb encenalls de pernil ibèric. Rap a la gallega (Pimentón de la Vera DO i patata). 
Calamars a la donostiarra o a la planxa. Llom de bacallà amb salsa de piquillo i gratinat amb 
allioli suau de codony. Tallata de vedella al pebre verd acompanyat  
amb  saltat de bolets. Llaminera de porc ral amb medalló de foie, 
salsa agredolça i ceba perla. Cua de bou guisada amb salsa 
de rostit i pastís de patata amb bacon. 15,90 € (IVA INCLÒS, BEGUDA A PART)

MENÚ DE 
PRIMAVERA

GRAN VARIETAT
DE POSTRES

DISSABTES (MIGDIA), DIUMENGES I FESTIUS MIGDIA MENÚ DE 22,00 €

Els pares de Pep Guardiola a casa
seva, a Santpedor
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art I EmprESa
a instal·lació de l’escultura Ala de Mercuri a la ro-
tonda d’accés al Parc Central de Manresa culmina
amb anys de retard la donació a la ciutat de l’obra
promoguda pel centenari de la Cambra de Comerç,

que es va celebrar fa nou anys. El parc tecnològic, un espai des-
valgut en què l’aspecte de provisionalitat i inacabament ho
presideix tot, guanya un punt de qualitat amb l’obra de Josep
Barés, un treball que suggereix perfectament el dinamisme
empresarial que pretén homenatjar i que aporta un contrapunt
artístic a un espai molt necessitat. L’escultura pública és una
via excel·lent per donar qualitat a l’espai urbà, però és una via
que Manresa conrea poc, malauradament. Ha estat un encert
fer-ho en aquesta ocasió.

L

LA TALAIA

L’ADREÇADOR  PER GALDRIC SALA 

CONSELL ASSESSOR: Gonçal Mazcuñán i Boix, Valentí Martínez i Espinosa,
Jaume Torras i Rodergas, Pere Fons i Vilardell, Àngels Freixanet i Picañol, Antoni Dalmau i
Ribalta, Josep Maria Descals i Vilarmau, Albert Rumbo i Soler, Ramon Segués i Coromines, Jordi
Vilaseca i  Brugueras, Aitor Moll i Sarasola, Ainhoa Moll i Sarasola, Marc Marcè i Casaponsa.
EDITA: EDICIONS INTERCOMARCALS (EISA)
Gerent: Fèlix Noguera i Carrillo

ATENEU IGUALADÍ
Fa més d’un any, el tancament del Kursal va deixar Igualada
sense projeccions comercials de cinema. L’entitat proposa
transformar en sala de cine el seu auditori. A més, el projecte
busca la implicació de la ciutadania. I ja tenen 4.000 signatures.

ESTRELLA

POLITÈCNICA DE MANRESA
Per l’innovador treball d’investigació que està realitzant l’EPSEM
per minimitzar la problemàtica que generen els residus
d’ordinadors i telèfons mòbils de manera econòmica i ecològica
fent servir bacteris.

ESTRELLA

’objectiu són dos graus, però
l’augment de la temperatura
mitjana del planeta en les pro-
peres dècades se n’enfilarà en-

tre 4 i 6 si no s’hi posa remei amb urgèn-
cia. La investigadora canadenca Naomi
Klein encén totes les alarmes a Això ho
canvia tot, un llibre amb el significatiu
subtítol El capitalisme vs el clima en què
adverteix de la necessitat peremptòria de
reduir les emissions de combustibles fòs-
sils per evitar la desaparició de l’espècie
en un futur proper assetjat per grans ca-
tàstrofes humanitàries. El 97 % de la co-
munitat científica ho té clar, però el soroll

dels patrocinadors del 3 % que nega la re-
alitat és un enemic implacable. El vigent
sistema econòmic depredador hauria de
desaparèixer per donar pas a una estruc-
tura que, alhora que fulmina l’amenaça
del termòmetre, fa disminuir la pobresa.
Entra al cap d’algú que no ha de fer tot el
que estigui a les seves mans per evitar l’ex-
tinció aquesta espècie humana privilegia-
da per sobre de la resta d’ocupants del
regne animal per la conquesta fisiològica
d’un cervell desmesurat i l’inexplicable
però meravellós do de la consciència? La
resposta és tan òbvia com la tossuda reali-
tat: l’evidència topa contra el principi del

benefici econòmic il·limitat.
Si un valor és sagrat, aquest és el de la
convivència. Els qui han patit sistemes
polítics injustos com la dictadura apre-
cien el preu impagable de viure en una
societat que no només sembla democràti-
ca sinó que també ho és. Sentir-se protegit
per les normes que s’atribueix la comuni-
tat per conviure en pau i justícia és l’aspi-

ració màxima de l’individu.
La pràctica diària de la política, però, ofe-
reix incomptables mostres de tot el con-
trari. En la incapacitat de les grans potèn-
cies mundials per aturar el canvi climàtic
s’emmiralla un Occident en contínua de-
gradació moral que és incapaç d’instaurar
un ordre internacional pacífic i que ins-
tal·la en cada escenari domèstic la tirania
inclement de l’economia.
Sense convivència no hi ha res. I no hi ha
convivència amb milions de persones a
l’atur. Ni amb càrrecs electes que fiquen la
mà a la caixa impunement. Ni amb repre-
sentants públics que insulten i es riuen de
la ciutadania. No mereix cap respecte
aquell partit per al qual la convivència no
és la seva prioritat: l’ensenyament, la sani-
tat, l’habitatge, la justícia, la cultura, l’es-
port, l’eradicació plena de la misèria. L’e-
goisme i la cobdícia posaran la rúbrica si
no ens afanyem a canviar els paradigmes
de tot plegat. 

L

«El 97 % de la comunitat científica té
clar que el canvi climàtic és causat per
l’acció humana. Però és massa poderós
encara el soroll del 3 % restant»

UN ABISME ENTRE 2 I 6 GRAUS
Sense convivència no hi ha res. I no sembla el millor camí per assolir-la, deixar el camp lliure a la rendibilitat
econòmica il·limitada, no aturar el canvi climàtic i no regenerar una política que cau en un pou sense fons

ESTRELLES I ESTRELLATS

FAMÍLIA ROQUETA
Valentí Roqueta ha deixat a la família el salt
dels seus vins cap a la qualitat. Ramon, el seu
fill, pren el relleu, amb noves idees, però la
línia d’invertir en el bon vi com a bandera.

ESTRELLA
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MONUMENT A LES EMPRESES Manresa ja té des d’ahir una escultura que ret homenatge a les empreses i els
emprenedors del Bages. La peça, projectada amb motiu del centenari de la Cambra de Comerç, celebrat el 2006,
va quedar instal·lada ahir al migdia a les portes del Parc Central

4

 El servei per demanar cita
prèvia per fer la declaració de la
renda del 2014 s'obre avui i es
prolongarà fins al 29 de juny,
mentre que l'assistència a
oficines començarà a partir de
l’11 de maig.

Avui
L’EMPRESALA TENDÈNCIALA DATA

Marcadors
JA ES POT DEMANAR
CITA PRÈVIA PER A LA
DECLARACIÓ D’IRPF

 El dèficit comercial dels
Estats Units va pujar el març
passat el 43% i es va situar en
51.400 milions de dòlars, el seu
nivell més alt des d'octubre del
2008, va informar ahir el
departament de Comerç.

43%
D’INCREMENT DEL
DÈFICIT COMERCIAL
DELS ESTATS UNITS

 La farmacèutica Esteve
preveu facturar enguany uns
870 milions d'euros, el 4,8%
més que el 2014. D’altra banda,
ha venut la seva divisió de
veterinària a la companyia
belga Ecuphar.

Esteve
EL GRUP D’ARREL

MANRESANA
PREVEU FACTURAR

EL 4,8% MÉS

Manresa ja té instal·lat, final-
ment, el monument que ret ho-
menatge a les empreses de la co-
marca. L’escultura va ser projec-
tada amb motiu del centenari de
la Cambra de Comerç, celebrat el
2006, però no va ser fins ahir al
migdia quan va quedar instal·lada
definitivament a la plaça de la
Ciència de Manresa, que és la
porta d’entrada del Parc Central. Es
tracta d’una estàtua que simbolit-
za l’Ala de Mercuri, que és també
el símbol que va usar la Cambra
pel seu centenari. La inauguració
oficial la farà el President de la Ge-
neralitat, Artur Mas, aquest di-
vendres a 2/4 de 9 del vespre.

En la construcció d’aquest mo-
nument hi han participat un total
de 72 empreses i institucions i
ahir el president de la comissió del
centenari de la Cambra de Comerç
de Manresa, Josep Pujol, es mos-
trava «molt satisfet» que final-
ment hagués culminat un projec-
te «en el qual es va comprometre
molta gent i que sabíem que tard
o d’hora seria una realitat». Res-
pecte a tot aquest temps que ha
passat fins que s’ha instal·lat l’es-
cultura, el president de la Cambra
de Comerç de Manresa, Pere Ca-
sals, posava com a principal mo-
tiu el fet de trobar-li un espai. Ca-
sals explicava ahir que es van pro-
posar diferents espais al consisto-
ri, com la plaça Sant Domènec,
que es va descartar perquè la seva
instal·lació allà suposava impor-

tants problemes tècnics, i després
d’estudiar altres emplaçaments,
com l’avinguda dels Dolors o l’a-
vinguda Universitària, finalment,
ara fa dos anys es van decidir per
la rotonda que dóna accés al parc
tecnològic de Manresa. Per a Ca-
sals, aquest «és un molt bon lloc»
perquè «és un espai clarament
empresarial».

L’escultura, que va quedar en-
llestida poc després que es decidís

la seva ubicació definitiva pendent
de ser instal·lada, és obra del man-
resà Josep Barés, ha estat cons-
truïda per Oliva Torras i el projec-
te tècnic és obra d’Ofi-7 Enginye-
ria SLP. A més a més, per fer-se re-
alitat, l’escultura també ha tingut
la col·laboració d’un total de 72
empreses i institucions de la co-
marca.

L’Ala de Mercuri fa referència a
la vitalitat i l’esperit emprenedor de

la Cambra i de l’economia de la co-
marca en general. L’obra va ser un
encàrrec de la Cambra a Josep
Barés l’any 2004, quan es comen-
çaven a projectar els actes de ce-
lebració dels cent anys del naixe-
ment de la institució. L’escultura
instal·lada ahir fa 12 metres d’al-
çada, tres d’amplada i pesa gaire-
bé cinc tones, ja que bona part del
seu interior s’ha omplert amb for-
migó perquè tingui estabilitat. 

ROGER JUNYENT | MANRESA

Josep M. Vilà de Vilà Vila; Joan Casals d’Ofi-7; Sebastià Catllà d’Oliva Torras; l’autor, Josep Barés; Pere Casals,
president de la Cambra; Josep M. Sala, regidor d’Hisenda; i Jordi Santasusana, president de la Cambra el 2006

MIREIA ARSO

Manresa instal·la l’escultura que ret
homenatge a les empreses del Bages

Mas inaugura divendres el monument projectat amb motiu del centenari de la Cambra, celebrat fa 9 anys

La Comissió Europea (CE) es va
mostrar ahir més optimista que a
principi d'any respecte al creixe-
ment de l'economia espanyola,
per a la qual preveu un avanç del
2,8% del PIB el 2015 i del 2,6% el
2016. Tot i això es tracta d’una i tres
dècimes per sota de les expectati-

ves del govern espanyol. En les pre-
visions macroeconòmiques de
primavera, la CE espera que la
demanda interna continuï sent el
principal motor de l'economia,
afavorida també per la millora de
les perspectives del mercat labo-
ral, més confiança i la relaxació de
les condicions financeres, entre al-

tres factors. Després de la «llarga
recessió» experimentada fins al
2014, la CE calcula que el creixe-
ment s'ha accelerat en el primer
trimestre per moderar-se en la se-
gona meitat de l'any.

La CE creu que aquests factors
«mantindran el creixement» al-
menys fins al 2016, juntament

amb els «esdeveniments externs
favorables» i unes mesures fiscals
«menys restrictives». En canvi, pe-
saran a la baixa l'alt nivell d'en-
deutament, així com el procés de
desendeutament, mentre que el
«llast» que va representar el sector
extern el 2014 anirà disminuint el
2015 fins a ser neutral el 2016.

EFE | BRUSSEL·LES

La CE matisa les previsions de creixement
del govern espanyol per al 2015 i el 2016

Les pimes de la demarcació de
Barcelona ja poden presentar les
seves candidatures al programa
Accelera el Creixement, que pro-
mouen la Diputació de Barcelona
i Pimec. Es tracta d’un programa
adreçat a empreses amb un alt po-
tencial de creixement i les que hi
participin tindran l’oportunitat
d’accedir a més de 30 hores de for-
mació i a 35 més d’assessorament
especialitzat in company per tal
d’abordar els seus projectes de
creixement. El perfil d'empreses
que se’n poden beneficiar són pi-
mes amb 3 o més treballadors, 5 o
més anys de vida, que disposin del
centre de decisió a la demarcació
de Barcelona i que tinguin la vo-
luntat de créixer.  De totes les can-
didatures presentades s’escolli-
ran les 50 que presentin un po-
tencial més elevat de creixement. 

Les inscripcions al programa es
poden fer fins al 5 de juny per cor-
reu electrònic, per fax o presen-
cialment, a la seu o a les delega-
cions de PIMEC, o bé al Centre Lo-
cal de Serveis a les Empreses.

REDACCIÓ | MANRESA

S’obre el termini
per inscriure’s
al programa
Accelera el
Creixement

La primera edició del congrés
Talent+Empresa, que vol apropar
a les empreses els projectes d’em-
prenedoria que porten a terme els
alumnes de formació professional
del Bages, ja té dates. La presen-
tació dels projectes guanyadors es
farà el 17 de juny a les 7 de la tar-
da a la seu del departament d’En-
senyament de la Catalunya Cen-
tral. Abans, el 2 i 3 de juny, la
Cambra de Comerç acollirà la
presentació de la vintena de tre-
balls que hagin estat seleccionats
per formar part del congrés i un ju-
rat escollirà quins són els sis que
arribaran a la fase final. El termi-
ni perquè els centres educatius
presentin els seus treballs acaba el
proper 15 de maig.

REDACCIÓ | MANRESA

El congrés
Talent+Empresa
d’emprenedoria
se celebrarà
el 17 de juny
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Manresa instal·la l´escultura que ret homenatge
a les empreses del Bages
Mas inaugura divendres el monument projectat amb motiu del centenari de la Cambra, celebrat fa 9 anys

07.05.2015 | 07:28

ROGER JUNYENT | MANRESA Manresa ja té
instal·lat, finalment, el monument que ret
homenatge a les empreses de la comarca.
L'escultura va ser projectada amb motiu del
centenari de la Cambra de Comerç, celebrat el
2006, però no va ser fins ahir al migdia quan va
quedar instal·lada definitivament a la plaça de la
Ciència de Manresa, que és la porta d'entrada
del Parc Central. Es tracta d'una estàtua que
simbolitza l'Ala de Mercuri, que és també el
símbol que va usar la Cambra pel seu centenari.
La inauguració oficial la farà el President de la Generalitat, Artur Mas, aquest divendres a 2/4 de 9 del
vespre.

En la construcció d'aquest monument hi han participat un total de 72 empreses i institucions i ahir el
president de la comissió del centenari de la Cambra de Comerç de Manresa, Josep Pujol, es mostrava
"molt satisfet" que finalment hagués culminat un projecte "en el qual es va comprometre molta gent i
que sabíem que tard o d'hora seria una realitat". Respecte a tot aquest temps que ha passat fins que
s'ha instal·lat l'escultura, el president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, posava com
a principal motiu el fet de trobarli un espai. Casals explicava ahir que es van proposar diferents espais
al consistori, com la plaça Sant Domènec, que es va descartar perquè la seva instal·lació allà
suposava importants problemes tècnics, i després d'estudiar altres emplaçaments, com l'avinguda dels
Dolors o l'avinguda Universitària, finalment, ara fa dos anys es van decidir per la rotonda que dóna
accés al parc tecnològic de Manresa. Per a Casals, aquest "és un molt bon lloc" perquè "és un espai
clarament empresarial".
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