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Els sindicats catalans afirmen que els 3.000 milions previstos a Martorell són
«estrictament necessaris» El president admet que el futur serà «dolorós»26

Seat rep amb preocupació
l’anunci que VW retallarà
les inversions prescindibles S’OPOSA ALS 24.000

METRES QUADRATS QUE EL
NOU PLA URBÀ LI ATRIBUEIX
COM A CREIXEMENT POSSIBLE
I PROPOSA QUE ES LIMITIN
A 4.0005

La Cambra
només admet
una ampliació
del Carrefour
molt menor
que la prevista 

LA ZONA DE CASTELLGALÍ
PRESENTA DEFICIÈNCIES ALS
SENYALS HORITZONTALS
ÉS EL MATEIX PUNT
ON HI HA HAGUT UN
ACCIDENT MORTAL 4

Bandes rugoses
i línies precàries
fan insegur un
tram en obres
de la C-55

MIREIA ARSO

El puzle de l’ICL Manresa salta a la pista
 L’equip té confiança que aconseguirà encaixar peces dispars i serà una pinya 2-3 Una línia blanca mal tapada que,

a més, continua sent rugosa

J.SALLENT
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La Cambra de Comerç i Indús-
tria de Manresa ha demanat for-
malment, mitjançant una al·lega-
ció al Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, que es reconsiderin
els nous paràmetres d’edificació as-
signats a l’hipermercat Carrefour
dels Trullols i que no superin els
4.000 m2.

Si el nou pla urbanístic de la ciu-
tat s’aprova definitivament com
està ara, el Carrefour podria doblar
la superfície comercial existent i
ocupar 48.000 m2 en planta baixa.

El president de la Cambra, Pere
Casals, ha explicat que si accepten
els 4.000 m2 d’ampliació és perquè
es tracta d’un creixement en plan-
ta baixa que el pla general encara
vigent ja els permetria assolir.

Casals creu que «anar més en-
llà d’aquests 4.000 m2 seria un
problema». 

També sol·liciten que una part
de la contraprestació econòmica
que aquesta ampliació pugui ge-
nerar s’apliqui a cobrir dèficits
que hi pugui haver en el comerç
minorista del centre de la ciutat,

«millores que caldria acordar amb
les entitats representatives». Les
millores podrien consistir a ins-
tal·lar indicadors lluminosos amb
les places lliures dels aparcaments
de la zona comercial.

Canvi de model
Si l’ampliació en planta no fos de
4.000 m2 sinó superior, la Cambra
considera que podria causar «un
canvi substancial de model co-
mercial a la ciutat, depenent del

model de negoci amb què s’executi
una eventual ampliació de super-
fície comercial, que pot ser del tot
contrari a l’esperit de defensa i fo-
ment del centre històric de la ciu-
tat i l’estructura urbana del
POUM».

Casals ha fet notar que la Cam-
bra de Comerç i Indústria no es po-
siciona a favor de treure a Carrefour
la possibilitat de créixer en  plan-
ta superior, un dret que li reconeix
el pla general encara actualment en
vigor.

PSC, CUP i ICV, en contra
Amb anterioritat al posicionament
de la Cambra de Comerç, aquest
diari ja ha recollit les al·legacions
de rebuig que PSC, CUP i ICV han
expressat, de manera separada, a
l’ampliació de l’hipermercat de la
zona dels Trullols.

El PSC ha demanat que el
POUM faci marxa enrere en la
seva aprovació provisional de les
modificacions de planejament
proposades per facilitar l’amplia-
ció del Carrefour. La CUP ha ex-
pressat la seva preocupació pel

possible creixement comercial, ja
que, «segons el POUM, la zona del
centre comercial dels Trullols es
podria ampliar de manera enco-
berta». Pel que fa a ICV,  conside-
ra que «és necessari suprimir l'am-
pliació de superfície del Carre-

four, així com no preveure usos co-
mercials en els actuals polígons in-
dustrials com Els Dolors». 

Iniciativa defensa en la seva
al·legació aquestes mesures per
«preservar el petit comerç de pro-
ximitat de la ciutat».

FRANCESC GALINDO | MANRESA

LES AL·LEGACIONS AL NOU PLA URBÀ DE MANRESA La Cambra de Comerç i Indústria ha mostrat formalment la seva oposició que el
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal faciliti que l’hipermercat Carrefour dobli la seva superfície en planta baixa i ha demanat, mitjançant
una al·legació, que el creixement es limiti a 4.000 m2. La Cambra, conjuntament amb el Montepio, també ha fet esmenes de mobilitat al POUM
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La Cambra només acceptaria una
ampliació de 4.000 m2 del Carrefour

Considera que el creixement previst pel POUM, de 24.000 m2, pot alterar l’actual model comercial de Manresa

Pere Casals, president de la Cambra de Comerç i Indústria

ARXIU/MIREIA ARSO
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Hi ha aspectes de mobilitat a la
xarxa viària que el Montepio de
Conductors i la Cambra de Co-
merç i Indústria consideren que el
nou POUM no recull adequada-
ment i això ha motivat la presen-
tació d’una al·legació conjunta en
la qual demanen:
▶ Que no es dugui a terme «en cap
cas» la transformació de les inter-
seccions a diferents nivells de la
ronda est de Manresa en inter-
seccions a nivell fins que no s’ha-
gi alliberat el trànsit cap a l’auto-
pista C-16 i s’hagi constatat una re-
ducció notable del trànsit a la ron-
da. 
▶ Que es millorin els accessos a
l’eix Transversal (C-25) de diferents
formes:
1. Fer més grans les rotondes a l’en-

llaç que hi ha al costat del parc de
l’Agulla o fer una sola rotonda de
més capacitat per tal de canalitzar
adequadament el trànsit «que les
col·lapsa diàriament en hores pun-
ta». Consideren que actualment
són un problema i un perill per als
autocars. Recorden que els vehicles
de grans dimensions actualment
no les poden fer servir «i en casos
puntuals és necessari».
2. L’enllaç amb l’avinguda Uni-
versitària hauria de fer possible tots
els moviments i hauria de ser
«apte també com a mínim per a ve-
hicles de transport col·lectiu de
viatgers». El Montepio i la Cambra
de Comerç afirmen que per al
desenvolupament del Campus
Universitari de Manresa «és un
greu problema no permetre aques-
ta connectivitat». 
3. L’enllaç que connecta amb el po-
lígon industrial del Pont Nou i la
zona del Congost «actualment no
compleix els requisits mínims per
donar servei correcte i segur a la
zona donat ja que s’hi accedeix pel
camí de Rajadell, que no està pre-

parat per al trànsit que suporta i
crea contínuament situacions de
greu perill». Caldria desenvolu-
par amb urgència el nou vial de
connexió fins a la rotonda d’enllaç
o el POUM hauria de preveure
una actuació contundent, encara
que provisional, sobre el camí de
Rajadell i el seu enllaç amb la ro-
tonda sota la C-25.
▶ Resoldre en un termini curt i de
la forma més econòmica l’accés a
la C-55 des del nou Parc Tecnolò-
gic i el carrer Sallent per tal de no
haver d’esperar el desdoblament
de la C-55. La solució que propo-
sen és la construcció d’una sego-
na rotonda petita (amb un radi de
20 metres), connectades pel vial
existent del carrer Sallent. També
es proposa la construcció de dos
vials segregats que comuniquin
l’enllaç del carrer Sallent (Parc
Tecnològic) amb l’enllaç de la car-
retera de Santpedor i que funcio-
nin com un de sol. Aquesta ac-
tuació seria parcialment compa-
tible amb el futur desdoblament de
la C-55.

REDACCIÓ | MANRESA

Demanen millores en accessos a la
C-25 i interseccions de la ronda est

El Montepio i la Cambra
adverteixen en una
al·legació conjunta sobre
dèficits de mobilitat  

 Esquerra Republicana de Cata-
lunya ha presentat el seu plec
d’al·legacions al nou pla urbanís-
tic de Manresa amb el qual asse-
gura que vol oferir «solucions per
acostar posicions que permetin ar-
ribar a un consens molt més am-
pli que el sorgit de l’aprovació ini-
cial», en què ERC es va abstenir.

El document recull bona part
dels aspectes exposats pels repu-
blicans al llarg dels més de 3 anys
de treballs del POUM. S’estructu-
ra en 8 grans blocs: estructura ge-
neral de mobilitat, desenvolupa-
ment i projectes estratègics, habi-
tatge de protecció i dotacional,
equipaments, centre històric, ha-
bitatge en planta sota coberta, ac-
tivitat econòmica i sistema d’espais
lliures i anella verda, a més d’una
reflexió final sobre la normativa. 

Per a ERC, el document aprovat
inicialment amb els vots a favor
dels grups municipals de CiU, PP
i la CUP partia d’una falta de mè-
tode i d’una manca de model clar.  

Segons el regidor d’Esquerra
Marc Aloy, aquesta abstenció s’ha-

via d’entendre com un allarga-
ment de mà per seguir treballant. 

Més ambiciós
Els punts a millorar del nou pla, re-
collits en les al·legacions presen-
tades, volen «avançar cap a una
ciutat activa, de qualitat, que valori
el potencial del seu entorn natural,
que afronti en profunditat el mo-
del de mobilitat. Una ciutat amb
bons equipaments i habitatge as-
sequible per a tothom. Una ciutat
que pugui tornar a ser un motor
econòmic a través de la indústria
i el seu comerç. En definitiva, una
ciutat que lideri, indiscutiblement,
l’àmbit territorial de la Catalunya
Central». 

Per als republicans, cal refle-
xionar sobre aspectes generals
d’estructura i model de ciutat.
Unes reflexions que ERC ja va in-
troduir en la fase d’Avanç de Pla i
considera que continuen sent per-
tinents. Segons Aloy, «estem d’a-
cord en l’aposta per una ciutat
compacta, en detriment dels nous
creixements, però el POUM ha de
ser més ambiciós».

REDACCIÓ | MANRESA

ERC vol arribar a un consens
ampli sobre el nou pla urbà

Si el nou pla urbanístic de la
ciutat s’aprova com està ara,
el Carrefour podria doblar la
superfície comercial

El president de la Cambra de
Comerç i Indústria afirma que
«anar més enllà dels
4.000 m2 seria un problema»

Alerten que una gran
ampliació podria ser «del tot
contrària» als interessos del
centre històric de Manresa
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El debat sobre ĺ eventual ampliació del Carrefour, resumit
en 6 frases
El comerç del centre critica que el POUM deixi ampliar el
Carrefour en superfície

Regió 7 » Manresa

La Cambra només acceptaria una ampliació de
4.000 m2 del Carrefour
Considera que el creixement previst pel POUM, de 24.000 m2, pot alterar l´actual model comercial de Manresa

07.10.2015 | 08:15

FRANCESC GALINDO | MANRESA La Cambra
de Comerç i Indústria de Manresa ha demanat
formalment, mitjançant una al·legació al Pla d
´Ordenació Urbanística Municipal, que es
reconsiderin els nous paràmetres d´edificació
assignats a l´hipermercat Carrefour dels Trullols i
que no superin els 4.000 m2.

Si el nou pla urbanístic de la ciutat s´aprova
definitivament com està ara, el Carrefour podria
doblar la superfície comercial existent i ocupar
48.000 m2 en planta baixa.

El president de la Cambra, Pere Casals, ha
explicat que si accepten els 4.000 m2 d
´ampliació és perquè es tracta d´un creixement en planta baixa que el pla general encara vigent ja els
permetria assolir.

Casals creu que «anar més enllà d´aquests 4.000 m2 seria un problema».

També sol·liciten que una part de la contraprestació econòmica que aquesta ampliació pugui generar s
´apliqui a cobrir dèficits que hi pugui haver en el comerç minorista del centre de la ciutat, «millores que
caldria acordar amb les entitats representatives». Les millores podrien consistir a instal·lar indicadors
lluminosos amb les places lliures dels aparcaments de la zona comercial.

Canvi de model

Si l´ampliació en planta no fos de 4.000 m2 sinó superior, la Cambra considera que podria causar «un
canvi substancial de model comercial a la ciutat, depenent del model de negoci amb què s´executi una
eventual ampliació de superfície comercial, que pot ser del tot contrari a l´esperit de defensa i foment
del centre històric de la ciutat i l´estructura urbana del POUM».

Casals ha fet notar que la Cambra de Comerç i Indústria no es posiciona a favor de treure a Carrefour
la possibilitat de créixer en planta superior, un dret que li reconeix el pla general encara actualment en
vigor.

PSC, CUP i ICV, en contra

Amb anterioritat al posicionament de la Cambra de Comerç, aquest diari ja ha recollit les al·legacions
de rebuig que PSC, CUP i ICV han expressat, de manera separada, a l´ampliació de l´hipermercat de
la zona dels Trullols.

El PSC ha demanat que el POUM faci marxa enrere en la seva aprovació provisional de les
modificacions de planejament proposades per facilitar l´ampliació del Carrefour. La CUP ha expressat
la seva preocupació pel possible creixement comercial, ja que, «segons el POUM, la zona del centre
comercial dels Trullols es podria ampliar de manera encoberta». Pel que fa a ICV, considera que «és
necessari suprimir l'ampliació de superfície del Carrefour, així com no preveure usos comercials en els
actuals polígons industrials com Els Dolors».

Iniciativa defensa en la seva al·legació aquestes mesures per «preservar el petit comerç de proximitat
de la ciutat».

L´Ajuntament canviarà l´horari de la
sala d´estudi del Casino per ferla
´sostenible´

 Totes les notícies de Manresa
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La modificació del servei es presentarà i consensuarà amb
els col·lectius que en són usuaris

La nova Via de Sant Ignasi
pren el lloc a la cartellera dels
okupes
Una làmina ha estat col·locada a la
pissarra on el col·lectiu de la Sala
Ciutat anunciava les...

La Font activa el seu projecte solidari amb un
pressupost de 28.000 euros
L'Associació de Veïns de la Font dels Capellans posarà en
marxa aquest mes una nova edició del...

Cartellera de cine
Bages Centre
Consulta les pel·lícules i els horaris que
es projecten a Manresa.
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L'economia del Bages comença a
generar ocupació 
En els darrers anys, les empreses s'han posat al dia des del punt de vista
financer tot i que encara n'hi ha un 25% amb nivells d'endeutament
excessivament elevats

Roda de premsa de presentació de l'estudi. Foto: Cambra

El 2013 va marcar un punt d'inflexió en l'economia del Bages, que va deixar de destruir ocupació
per primera vegada des de l'inici de la crisi. Aquesta és una de les principals conclusions de
l'estudi "Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2009-2013", impulsat per la Cambra
de Comerç de Manresa en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa, i que retrata l'estat de
l'economia comarcal a partir de les dades reals d'ocupació, nombre d'empreses i els resultats
presentats per aquestes. Així, les dades corresponents a 2013, l'últim exercici analitzat, mostren
com el nombre d'empreses modera molt la seva caiguda, l'ocupació generada canvia de tendència
i augmenta, tot i que encara de forma feble, i el Valor Afegit Brut es manté pràcticament estable.

En termes generals, entre el 2009 i el 2013 el Bages ha perdut prop de 1.150 empreses i gairebé
6.000 llocs de treball. Però si es té en compte la diferència entre els anys 2012 i 2013 veiem com
en aquest període només s'han destruït 23 empreses (de 10.711 a 10.688) i, en canvi, s'han creat
346 llocs de treball (de 47.743 a 48.089). Una altra dada positiva és que la productivitat, que
havia crescut en els darrers anys a causa, sobretot, de la destrucció d'ocupació, es manté estable
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tot i que encara se situa per sota de la mitjana catalana.

Una comarca industrial

Aquesta nova edició de l'estudi torna a mostrar el Bages com una comarca eminentment
industrial, on més del 40% del Valor Afegit Brut del sector privat és generat per la indústria. En
aquest sentit, el sector industrial al Bages presenta una dinàmica més positiva que la del conjunt
de Catalunya entre els anys 2009 i 2013, i destaquen de manera especial dos subsectors:
l'activitat minera (indústries extractives no energètiques), que continua fent passes per convertir-
se en el principal motor de l'economia del Bages; i el de la indústria auxiliar de l'automòbil, que
genera prop d'un 6% del VAB comarcal. 

A l'altra banda hi ha el sector de la construcció, que continua perdent pes i encara no toca fons
després d'anys de davallades. Els serveis, al seu torn, es mantenen estables generant més del
50% del Valor Afegit Brut del Bages. L'estudi mostra com les empreses d'aquest sector
tendeixen a guanyar dimensió però perden productivitat en termes reals respecte el 2009. Així, el
2013 el 68% de les unitats empresarials del Bages pertanyen al sector serveis, amb un total de
7.620 empreses. En general, el dinamisme del sector és lleugerament menor que al conjunt de
Catalunya. Com a dada destacable cal dir que els sectors de comerç i reparacions i altres serveis
a les persones sumen un 43% de l'ocupació de la comarca.

Deures fets en internacionalització i finançament

Un dels elements per determinar la continuïtat de les empreses industrials del Bages és la seva
presència en mercats internacionals. Així, l'estudi constata que l'any 2013 la base d'empreses
exportadores del Bages se s'estabilitza al voltant del 10%, similar al conjunt de Catalunya, i
arriba fins al 23% si tenim en compte només el sector industrial. A nivell sectorial, els índexs més
elevats d'internacionalització els trobem als sectors del material de transport; la indústria química;
les indústries extractives no energètiques; el tèxtil, cuir i confecció; la indústria del paper i arts
gràfiques; i, en menor mesura, la indústria alimentària.

Pel que fa a la situació financera de les empreses del Bages, es confirma que els darrers anys
aquestes han reduït els seus nivells d'endeutament, tot i que encara n'hi ha un 25% que
presenten nivells d'endeutament perillosos, fet que posa en risc la seva sostenibilitat. L'estudi
també assenyala la forta concentració que presenten alguns sectors, mesurada com el pes de les
cinc primeres empreses en el total del VAB del sector. En aquest sentit, s'arriba al 53% en la
mineria i supera el 40% en l'energia, gas i aigua; les indústries del tèxtil, cuir i confecció; les del
cautxú, fusta i altres indústries; i les del material de transport. Un fet similar passa si tenim en
compte la concentració en termes d'ocupació. Tot això fa que qualsevol ajustament que es produeixi
en aquestes empreses pugui tenir repercussions importants en el conjunt de l'economia de la
comarca.
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Es presenten els instruments de finançament internacional alternatius a la
banca als empresaris de la Catalunya Central
El taller ha fet èmfasi en instruments com el crowdlending (finançament col·lectiu de préstecs), l’invoice trading
(descompte de factures) o l’intercanvi de divises empresa a empresa mitjançant les noves tecnologies.
De: Redacció  

La Generalitat ha presentat avui a Manresa els instruments de finançament internacional alternatius als bancaris
davant els empresaris de la Catalunya Central. Es tracta de la segona sessió del Cicle de Tallers de Finançament
Internacional que, avui a  la capital del Bages, han organitzat  la Cambra de Manresa  i ACCIÓ,  l’agència per  la
competitivitat  de  l’empresa  de  la  Generalitat.  La  sessió  s’ha  celebrat  a  la  seu  de  la  Cambra  de  Comerç  de
Manresa. 

Durant  la jornada, s’ha posat èmfasi en  instruments com el crowdlending  (finançament col·lectiu de préstecs),
l’invoice  trading  (descompte  de  factures)  o  l’intercanvi  de  divises  empresa  a  empresa  mitjançant  les  noves
tecnologies. Aquests  instruments financers han estat presentats per Marta Navarro, consultora de Finançament
Alternatiu d’ACCIÓ; Paulino de Evan, cofundador de Finanzarel, i Joan Pelegrí, agent exclusiu de CESCE.

 
Aquest nou cicle  tindrà  lloc arreu de Catalunya  fins a  finals d’any  i espera  reunir més de 200 empresaris que
busquen finançar el creixement de les exportacions, la creació de filials a l’exterior o l’obertura a nous mercats.
Les properes sessions previstes seran a Cabrera de Mar (14/10), Lleida (20/10), Gavà (21/10), Martorell (22/10),
Tortosa (27/10), L’Hospitalet de Llobregat (10/11), Valls (17/11), Granollers (18/11), Cardedeu (20/11) i Parets
del Vallès (25/11), entre d’altres.
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Manresa (ACN). El 2013 va marcar un punt d'inflexió en l'economia de la comarca del Bages,
que va deixar de destruir ocupació per primera vegada des de l'inici de la crisi. Aquesta és una
de les conclusions d'un estudi elaborat per la Cambra de Comerç de Manresa en col·laboració
amb l'Ajuntament de la ciutat. Entre el 2009 i el 2013 el Bages va perdre prop de 1.150
empreses i gairebé 6.000 llocs de treball, però si es té en compte la diferència entre els anys
2012 i 2013, en aquest període només s'han destruït 23 empreses i, en canvi, s'han creat 346
llocs de treball. Tot i així, el president de l'ens cameral, Pere Casals, avisa que "la remuntada
serà difícil i llarga perquè les empreses han perdut musculatura".
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Un estudi revela que l'any 2013 es va aturar la destrucció
d'ocupació a la comarca del Bages
El president de la Cambra de Comerç de Manresa avisa que "la remuntada serà difícil i llarga perquè les empreses
han perdut musculatura"
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ACN

Un estudi revela que l’any 2013 es va aturar la destrucció d’ocupació
a la comarca del Bages

Manresa (ACN).- El 2013 va marcar un punt d’inflexió en l’economia de la comarca
del Bages, que va deixar de destruir ocupació per primera vegada des de l’inici de la
crisi. Aquesta és una de les conclusions d’un estudi elaborat per la Cambra de
Comerç de Manresa en col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat. Entre el 2009 i el
2013 el Bages va perdre prop de 1.150 empreses i gairebé 6.000 llocs de treball,
però si es té en compte la diferència entre els anys 2012 i 2013, en aquest període
només s’han destruït 23 empreses i, en canvi, s’han creat 346 llocs de treball. Tot i
així, el president de l’ens cameral, Pere Casals, avisa que “la remuntada serà difícil i
llarga perquè les empreses han perdut musculatura”.
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QUERALT CASALS

Espècies com la merla roquera, que necessiten espais lliures de vegetació, tenen ara un futur a Pinós. Hi van arribar després dels incendis del 1998 i la
recuperació del bosc les està expulsant. Ahir, els bombers van cremar controladament dues hectàrees d’arbustos perquè es puguin quedar. 12

Bombers calant foc: el món al revés per uns ocells

ENTREVISTA MARTA SERRAN 8
SANTVICENTINA PUBILLA DE CATALUNYA

«Per ser pubilla s’ha de ser valenta:
entres en un món on no coneixes ningú»

C/ Lepant, 13 – Manresa Tel. 93 874 09 59 – www.raviolo.catraviolo.cat

Menú diari
els dies de cada dia

per només 

13.50€

Gaudeix de les nostres 
Pizzes originals

És temps de figues i bolets
Autèntic sushi 
per emportar-se

C/ MURALLA DEL CARME, 4
08240 MANRESA
Tel. 936 767 385

Servei a domicili + 1,50 €
Sempre acabat de fer
Ingredients frescos
Dieta saludable

Horari: 
11.30 – 16.00 / 18.00  – 23.30

Mínim
15 €
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RADIOGRAFIA AL SECTOR EMPRESARIAL PRIVAT DEL BAGES La Cambra de Comerç i l’Ajuntament de Manresa van presentar ahir la nova
edició de l’informe anual sobre el dinamisme empresarial de la comarca, referent a l’any 2013, quan el nombre d’empreses va moderar la seva caiguda,
el valor afegit brut es va mantenir pràcticament estable i l’ocupació va començar a augmentar per primera vegada des de l’inici de la crisi

4

El sector empresarial privat del Ba-
ges va iniciar molt modestament
l’any 2013 (l’últim del qual figuren
dades completes al registre mer-
cantil) la seva remuntada després
dels anys més durs de la crisi. So-
bretot, si les dades es contextualitzen
amb relació al conjunt de Catalunya.
És el que es desprèn, entre altres con-
clusions, de l’estudi «Creixement
econòmic i activitat empresarial al
Bages 2009-2013», l’índex de dina-
misme empresarial comarcal que
elabora la Cambra de Comerç de
Manresa amb el suport de l’Ajunta-
ment de Manresa i la Diputació de
Barcelona. Així, malgrat que durant
el 2013 i amb relació al 2012 el Bages
va continuar caient en nombre d’em-
preses (-0,22%) i en valor afegit brut
(-0,04%) i que l’ocupació només va
incrementar-se el 0,72%, durant
aquest any la comarca va guanyar
pes respecte del conjunt de Catalu-
nya en nombre d’empreses (0,01%),
ocupats (0,03%) i VAB (0,02%).

Aquest tímid increment de dina-
misme empresarial respecte del
conjunt català contrasta amb la pèr-
dua de pes relatiu del període 2009-
2013, quan el Bages va retrocedir el
0,04% en empreses, el 0,05% en ocu-
pats i el 0,05% en VAB amb relació al
total del país. En termes absoluts, du-
rant el període 2009-2013, el Bages
va perdre el 2,52% d’empreses, el
2,86% del nombre d’ocupats i el VAB
va retrocedir l’1,53%. En aquest pe-
ríode, el dinamisme del sector privat
de l’economia bagenca va seguir
l’estela de la del conjunt català, però
de manera més negativa. El 2013,
però, va iniciar-se a la comarca un
modest canvi de tendència.

Segons l’estudi, entre el 2012 i el
2013, la combinació de la disminu-
ció del nombre d’empreses amb
l’augment de l’ocupació generada i
l’estancament del VAB va provocar
una disminució de la productivitat de
les empreses de la comarca (-0,76%,
de 55.100 euros per ocupat el 2012 a
54.700 euros el 2013), tot i que amb
un augment del valor afegit generat
per cadascuna de les unitats em-
presarials (de 245.600 euros per em-
presa el 2012 a 246.100 l’any següent).
La dimensió mitjana de les empre-
ses també va créixer lleugerament,
en passar de 4,46 ocupats per unitat
empresarial el 2012 a 4,50 el 2013.

Millora de l’ocupació
D’aquesta manera, l’informe de la
Cambra posa de manifest que el
2013 va suposar un punt d’inflexió
en la destrucció d’ocupació acu-

mulada des de l’inici de la crisi. En-
tre els anys 2009 i 2013, el sector pri-
vat de la comarca va perdre gairebé
6.000 llocs de treball (i 1.150 em-
preses, en termes absoluts), mentre
que en la comparativa entre els anys
2012 i 2013 la diferència en termes
absoluts només és de -23 empreses
i, en canvi, s’han generat 346 nous
llocs de treball. 

L’anàlisi sectorial
L’estudi de la Cambra posa de ma-
nifest de nou el pes de la indústria en
l’economia comarcal, ja que suposa
més del 40% del valor afegit brut del
sector privat local. La indústria ba-
genca ha experimentat una dinàmica
més positiva que al conjunt català
entre els anys 2009 i 2013, i en aquest
sentit destaquen dos subsectors:
l’activitat minera, que continua el
camí de ser el principal motor eco-
nòmic del Bages (destaca l’estudi); i
l’auxiliar de l’automòbil, que genera
prop del 6% del VAB comarcal.

La construcció manté la seva pèr-
dua de pes i l’estudi alerta que pro-
bablement el pendent encara no
hagi tocat fons. Mentrestant, els ser-
veis es mantenen estables i generen
més del 50% del VAB bagenc. Segons
l’estudi, les empreses d’aquest sec-
tor guanyen dimensió però perden
productivitat respecte del 2009.

Bona base exportadora
L’informe constata que el 2013 la
base d’empreses exportadores de
la comarca es va estabilitzar a l’en-
torn del 10%, un percentatge similar
al del conjunt català. Si només es té
en compte la indústria, aquest per-
centatge, al Bages, es dispara fins al
23%. La indústria química, les ex-
tractives no energètiques, el tèxtil, el
paper i les arts gràfiques i la indús-
tria alimentària lideren aquests pro-
cessos d’internacionalització a la
comarca del Bages. 

Quant a la situació financera de les
empreses, s’ha reduït el nivell d’en-
deutament, però l’estudi alerta que
encara hi ha el 25% de societats que
tenen un nivell «perillós» d’endeu-
tament.

CARLES BLAYA | mANRESA

El Bages va començar a revertir el 2013 la
seva pèrdua de pes empresarial a Catalunya

La comarca va trencar fa dos anys la tendència a destruir ocupació, i per primer cop durant la crisi va generar nous llocs de treball

g EL SECTOR PRIVAT BAGENC, EN XIFRES

VALORS ABSOLUTS VARIACIÓ

2009 2010 2011 2012 2013 2013-09 2013-12

Principals agregats

Empreses 11.836 11.543 11.389 10.711 10.688 -2,52% -0,22%

Ocupats 54.009 53.021 50.074 47.743 48.089 -2,86% 0,72%

VAB cf 2.797,096 2.754,747 2.749,184 2.630,780 2.629,753 -1,53% -0,04%

Ràtios de síntesi

VAB per empresa (1.000€) 236,3 238,7 241,4 245,6 246,1 1,01% 0,18%

Ocupats per empresa 4,56 4,59 4,40 4,46 4,50 -0,35% 0,94%

Productivitat (1.000€) 51,8 52,0 54,9 55,1 54,7 1,37% -0,76%

Costos laborals unitaris 0,72 0,72 0,63 0,64 0,67 -1,94% 4,02%

% SOBRE CATALUNYA / CATALUNYA=100

EMPRESES

VARIACIÓ

2009 2010 2011 2012 2013 2013-09 2013-12

Principals agregats

Empreses 2,31% 2,30% 2,29% 2,26% 2,27% -0,04% 0,01%

Ocupats 2,11% 2,10% 2,04% 2,03% 2,06% -0,05% 0,03%

VAB cf 1,80% 1,77% 1,78% 1,74% 1,76% -0,05% 0,02%

Ràtios de síntesi

VAB per empresa (1.000 €) 78,05% 76,73% 77,70% 76,88% 77,23% -0,82% 0,35%

Ocupats per empresa 91,33% 91,08% 88,95% 89,81% 90,70% -0,63% 0,88%

Productivitat (1.000 €) 85,46% 84,25% 87,35% 85,60% 85,15% -0,30% -0,44%

 Empreses, ocupats i valor afegit brut (VAB) del sector privat al Bages. 2009-2013

 Evolució dels components de l’índex de dinamisme empresarial (Bages/Catalunya, 2009-2013)

Atur registrat i pes de l’atur registrat del Bages sobre el total de Catalunya 2008-2015

Valor de l’exercici 2009= 100

PRODUCTIVITATDIMENSIÓ EMPRESARIAL
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2,6 %
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2,2 %

2,1 %

2,0 %

Percentatge d’aturats registrats al
Bages sobre Catalunya (barres)

Persones aturades
registrades al Bages (línia)

La dimensió mitjana de les
empreses va créixer de 4,46
ocupats per unitat empresarial
el 2012 a 4,50 el 2013

Les empreses es desendeuten
però encara hi ha el 25% de
societats amb un nivell
«perillós» d’endeutament
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g EL SECTOR PRIVAT BAGENC, EN XIFRES

Pes de la indústria al Bages. 2009-2014

Pes de la construcció al Bages. 2009-2014

Ocupació Empreses VAB

32,1 30,9 30,731,6 31,5 31,1

12,6 12,0 12,6 12,6 12,8 12,5

35,6 40,1 43,6 43,342,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ocupació Empreses VAB

9,7 9,6 8,1 7,0

15,2 14,5 13,8 12,7 12,2 12,1
9,4

6,66,3 6,3 4,9 4,1 3,7

Pes dels serveis al Bages. 2009-2014

Base exportadora del teixit empresarial del Bages i Catalunya per sectors d’activitat 2013

 Evolució de l’endeutament del teixit empresarial del Bages. 2008-2013

Ocupació Empreses VAB

54,7 57,0 57,2 58,6 59,9 60,1 63,7 65,9 65,9 66,9 67,9 68,1

52,1 51,5 49,1 50,4 50,4

Material de transport
Indústries químiques

Indústries extractives no energètiques
Indústria tèxtil, cuir i confecció

Indústria del paper i arts gràfiques
Indústria alimentària

Metal·lúrgica, maquinària i material elèctric
Cautxú, fusta i altres indústries

Comerç i reparacions
Primari
Mitjana

Altres serveis a les empreses
Transport i comunicacions

Construcció
Serveis financers, asseguradores i lloguers

Energia, gas, aigua i reciclatge
Altres serveis a les persones

Hoteleria i restauració
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L’economia del sector empresarial
del Bages representava el 2013 res-
pecte del conjunt de Catalunya el
2,27% en nombre d’empreses
(10.688), el 2,06% de l’ocupació
(48.089 persones) i l’1,76% del valor
afegit brut (2.629 milions d’euros).
Unes dades que conviden, segons la
Cambra de Comerç, a un molt mo-
derat optimisme. La lleu remuntada
iniciada el 2013 pel sector empresa-
rial privat del Bages podria confir-
mar-se en els exercicis 2014 i , potser,
el 2015, un cop es coneguin les da-
des del registre mercantil, segons
avançava ahir Pere Casals, presi-
dent de la Cambra, durant la pre-
sentació de l’estudi, que va fer con-
juntament amb la regidora de Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament
de Manresa, Àuria Caus, i el tècnic de
la Cambra Jaume Ferrer.

Amb tot, Casals avisa que aquest
2015 «algunes coses s’han anat es-
patllant» i recorda que hi ha una es-
tructura conjuntural que manté les
bones perspectives econòmiques,
com «la barra lliure» del Banc Cen-
tral Europeu, les convocatòries elec-
torals i el preu del petroli. Condicio-
nants que podrien revertir els propers
mesos. A més, la situació macroe-
conòmica mundial és fràgil, recorda
Casals, i la nostra, diu, és «una eco-
nomia molt endeutada». Per tot ple-
gat, Casals creu que «hi ha el risc que
la recuperació no acabi de ser defi-
nitiva, i encara visquem alts i baixos».

Casals creu que «de la crisi no
n’hem sortit», però que des del 2013
hi ha símptomes que avisen d’un re-
vertiment de la tendència negativa
iniciada el 2008. Casals enumera
l’increment de les exportacions, el
bon moment del turisme (tot i que
amb un escàs impacte al Bages) i el
descens de l’atur com a evidències
que alguna cosa està canviant. «No
estem tan malament», conclou Ca-
sals. Amb tot, «la remuntada serà llar-
ga». Des del punt de vista de les

empreses, avisa, hi ha molta feina per
fer, encara. «Hem intentat sanejar-
nos, però hem d’incrementar l’acti-
vitat i per això cal musculatura i fi-
nançament extern». És un bon senyal
per al Bages, però, que les dades d’in-
ternacionalització mantinguin el seu
ritme de creixement. Tal com reve-
la l’estudi de la Cambra corresponent
al 2013, la base exportadora de les
empreses de la comarca se situava fa
dos anys molt a prop del 10% (el 2011
era el 7,2%). Un percentatge que,
malgrat tot, s’ubica per sota del con-
junt de Catalunya (10,1%). 

Riscos financers
Quant a la situació financera de les
empreses comarcals, l’estudi posa de
manifest que el valor mitjà de l’en-
deutament ha passat del 61% el 2008
al 47,7% el 2013, i la mediana (el va-
lor que situa la meitat de les empre-
ses amb una taxa superior d’endeu-
tament i l’altra meitat amb una taxa
inferior) passa del 67,7% al 60,3% en
aquest mateix període. Aquesta evo-
lució revela que hi ha hagut «im-
portants correccions», diu l’estudi.

No obstant això, els resultats mos-
tren que el 25% d’empreses tenien un
endeutament per sobre del 84%, un
percentatge que s’ha reduït molt
poc des del 2008. Això reflecteix,
segons l’estudi, «un comportament
dual de les empreses en funció del
seu nivell d’endeutament». Així,
mentre que el 25% d’empreses
menys endeutades redueixen el seu
endeutament relatiu (del 43,1% el
2008 al 35,9% al 2013), el 25% més en-
deutat manté una taxa molt elevada.
Amb relació a la liquiditat, diu l’es-
tudi, una de cada quatre empreses de
la comarca se situaven el 2013 en una
situació financera «compromesa a
curt termini», segons alerta l’estudi.

C. B. | MANRESA

La Cambra alerta del risc
que la recuperació «no acabi
de ser definitiva, i visquem
encara alts i baixos»



La crisi no s’acaba però
remet gràcies a la conjuntura

«Les empreses hem
d’incrementar l’activitat
i ens cal musculatura i
finançament», diu Pere Casals

Una de cada quatre empreses
bagenques se situaven el
2013 en una situació financera
«compromesa a curt termini»
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L'elaborador de cervesa artesa-
na La Pirata de Súria acaba d’es-
trenar la seva planta de producció
en una nau del polígon la Pobla
d’aquesta població bagenca. La
inversió per fer realitat la planta,
que disposa d’una tecnologia
molt avançada, ha estat d’uns
600.000 euros, segons explica Aran
León, que és al capdavant de l’em-
presa. La inauguració es farà
aquest dissabte.

La Pirata existeix des de fa tres
anys i León explica que fins ara
eren «nòmades», és a dir, llogaven
les instal·lacions d’un productor
cerveser per tal de fer la seva prò-
pia cervesa.

Per a León, muntar una fàbrica
pròpia «és el  pas més lògic» per-
què «ens permet tenir un control
molt més exhaustiu en quantitat i
en qualitat». I posa un exemple
dels avantatges que ara tindran:
«quan produeixes en una altra fà-
brica, hi vas un dia, fas la cervesa
i la deixes allà fins que te l’envien
a casa. Amb la nostra planta po-
dem controlar-ho tot cada dia i
prendre decisions molt més ajus-
tades a la realitat del producte».

Enguany, La Pirata preveu ven-
dre 150.000 litres de cervesa, dels
quals el 60 % es destina a l’expor-
tació a països com Holanda, Bèl-
gica, Itàlia, Anglaterra, Suïssa, Rús-
sia i Suècia, país, aquest últim, on
acaba d’aconseguir comercialitzar
el seu producte a través de la xar-

xa de botigues del monopoli esta-
tal de la venda d’alcohol.

La intenció de l’empresa, diu
León, és «seguir aquest camí i ex-
portar entre el 70 i el 80 % de la pro-
ducció», i alhora incrementar la
seva presència al mercat més pro-
per, com és el de Manresa i el Ba-
ges. De fet, explica que en l’àmbit
estatal la majoria de vendes es
concentren a Barcelona i Madrid,
encara que també es pot trobar en
alguns establiments especialitzats
de la Catalunya Central.

El secret de l’elevat percentatge

de vendes a l’exterior, diu León, ha
estat tenir un producte «molt ben
valorat» a RateBeer.com, un dels
rànquings de referència interna-
cional al sector, en el qual quatre
cerveses de La Pirata han obtingut
una puntuació de 90 o més punts
sobre 100. Aquestes llistes mar-
quen tendències i, segons León,
«els distribuïdors s’hi fixen molt»,
i així ha aconseguit que li demanin
tenir les seves cerveses «sense
que hagi sortit mai a vendre».

La història de La Pirata va co-
mençar com la d’altres productors

de cervesa artesana. León explica
va començar a fer-ne a casa amb
el seu germà com a afició. I la be-
guda va triomfar entre els amics,
fins que després van decidir ven-
dre’n per «poder cobrir els costos»,
i fins que finalment es va crear
l’empresa, primer encarregant la
producció a altres empreses i ara
amb una planta pròpia.

Pel que fa al futur, León explica
que ja estan pensant en l’amplia-
ció de la planta. Ara tenen tres
tancs on es fa la fermentació de la
cervesa, punt que s’ha convertit en
«coll d’ampolla» ja que, amb l’ex-
cepció de les cerveses que enve-
lleixen en bóta, en aquests tancs és
on el líquid passa més temps. La
previsió, diu, és instal·lar-ne tres
més, de manera que es podrà do-
blar la producció.

Dissabte, la inauguració
La planta està operativa des de fa
un mes i mig, però la inauguració
oficial es farà aquest dissabte 10
d’octubre. Començarà a les 10 del
matí i s’allargarà fins a la mitjanit.

A l’esplanada de davant de la
nau s’instal·larà un escenari on al
llarg del dia es faran diferents con-
certs. A més, hi haurà 8 tiradors
amb cervesa artesans (la majoria
de La Pirata, però també d’altres
productors que al llarg dels anys
han treballat amb ells), parades de
menjar, es faran visites a la fàbri-
ca i també hi haurà un castell in-
flable i animació infantil.

ROGER JUNYENT | SÚRIA

La Pirata estrena la seva fàbrica
de cerveses artesanes a Súria

La cervesera inverteix 600.000 euros i preveu tancar l’any amb una producció de 150.000 litres

Aran León amb algunes de les cerveses que elabora La Pirata

ROGER JUNYENT

CERVESA ARTESANA La Pirata inaugura aquest dissabte la seva fàbrica de cervesa artesana. És situada al
polígon la Pobla de Súria. L’empresa hi ha invertit 600.000 euros i ja pensa en ampliar-la per poder ajustar la seva
producció a la demanda i poder doblar la seva producció actual
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L’agència Acció, de la Generali-
tat, va presentar ahir en un acte a
la Cambra de Comerç de Manre-
sa els instruments de finança-
ment internacional alternatius als
bancaris davant els empresaris de
la Catalunya Central.  En la jorna-
da, es van destacar instruments al-
ternatius a la banca tradicional
com el crowdlending (finança-
ment col·lectiu de préstecs), l’in-
voice trading (descompte de fac-
tures) i l’intercanvi de divises em-
presa a empresa mitjançant les no-
ves tecnologies.

Aquests instruments financers
van ser presentats per Marta Na-
varro, consultora de Finançament
Alternatiu d’ACCIÓ; Paulino de
Evan, cofundador de Finanzarel, i
Joan Pelegrí, agent exclusiu de
CESCE. Aquest cicle tindrà lloc ar-
reu de Catalunya fins a final d’any
i espera reunir més de 200 em-
presaris. Entre els llocs on es por-
tarà a terme figura Martorell. Serà
el proper 22 d’octubre.

REDACCIÓ | MANRESA

Acció mostra
formes alternatives
de finançament
internacional 

La direcció de Cargill va sortir al
pas de les acusacions del comitè
d'empresa de la planta de Marto-
rell, que va denunciar desenes
d'acomiadaments il·legals per una
constant externalització i rees-
tructuració de departaments.

Cargill assegura que «sempre
compleix els requisits legals» i jus-
tifica els acomiadaments expli-
cant que l'evolució del mercat
comporta que l'empresa «es man-
tingui competitiva pel bé dels em-
pleats».

En aquest sentit, l’empresa afe-
geix que les decisions mai no s'han
pres «a la lleugera» i defensa que
sempre han tingut presents les
«fortes arrels» de la companyia a
l'estat, que sempre han procurat
mantenir.

Recentment, el comitè d'em-
presa ha acusat Cargill d'un de-
goteig d'acomiadaments cada tres
mesos per evitar la presentació
d'un expedient de regulació d'o-
cupació que englobi tots els can-
vis a la plantilla.

ACN | MARTORELL

Cargill assegura
que «sempre
compleix els
requisits legals»

ECONOMIA

 El programa BStartup de
Banc Sabadell ha concedit en
els dos últims anys
finançament per un import
superior a 57 milions d'euros a
joves empreses tecnològiques
espanyoles

57
EL SECTORLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
MILIONS D’EUROS PER

A EMPRESES DEL
PROGRAMA
BSTARTUP

 Els concursos de creditors a
Catalunya en els nou primers
mesos de l'any van ser 713, el
31% menys que en el mateix
període de l'any anterior, tot i
que continua sent la comunitat
amb més activitat concursal.

31 %
DE DESCENS DELS

CONCURSOS DE
CREDITORS

 Les botigues de moda i
complements van elevar la
facturació el 4,8% els nou
primers mesos de l'any respecte
al mateix període del 2014,
segons l'Associació Empresarial
de Comerç Tèxtil i Complements.

Tèxtil
LES VENDES DEL

SECTOR CREIXEN EL
4,8 %

L'Associació d'Usuaris de Bancs,
Caixes i Assegurances (Adicae) va
presentar una demanda contra
CaixaBank per «pràctica abusi-
va» i «competència deslleial» des-
prés de cobrar als no clients dos
euros de comissió per treure diners
dels seus caixers entre març i se-
tembre. Adicae calcula que Cai-
xaBank va cobrar 16 milions d'eu-

ros que, a través d'una demanda
presentada als jutjats del Mercan-
til de Barcelona i exposada a Ma-
drid, reclama que siguin tornats.

Segons Adicae, la comissió, que
ja no s’aplica, hauria tingut la in-
tenció d’«alterar el mercat i captar
clients de la competència a costa
dels consumidors», i per això, exi-
geix la «devolució total», ja sigui per
rescabalament dels danys i perju-

dicis o enriquiment injust.
Adicae espera que l'entitat tor-

ni la comissió sense que calgui que
reclamin a títol personal, ja que
considera que, «en tractar-se d'u-
na quantitat petita, molts consu-
midors no reclamaran individu-
alment». A la denúncia, Adicae
aporta documentació del cobra-
ment de les comissions i una car-
ta de l'entitat als consumidors on

«es posa de manifest una motiva-
ció de suposada competència des-
lleial» per «crear malestar i captar
clients de la competència».  A l'es-
mentada carta, enviada per Cai-
xaBank als usuaris que van recla-
mar la devolució de l’import, l'en-
titat recorda que les seves targetes
«operen sense cap comissió en
tota l'extensa xarxa de caixers au-
tomàtics del territori espanyol».

EFE | MADRID

Adicae demanda CaixaBank perquè torni les
comissions als no clients per treure diners dels caixers
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El Bages va començar a revertir el 2013 la seva
pèrdua de pes empresarial a Catalunya
La comarca va trencar fa dos anys la tendència a destruir ocupació, i per primer cop durant la crisi va generar
nous llocs de treball

08.10.2015 | 08:15

CARLES BLAYA | MANRESA El sector
empresarial privat del Bages va iniciar molt
modestament l'any 2013 (l'últim del qual figuren
dades completes al registre mercantil) la seva
remuntada després dels anys més durs de la
crisi. Sobretot, si les dades es contextualitzen amb relació al conjunt de Catalunya. És el que es
desprèn, entre altres conclusions, de l'estudi "Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages
20092013", l'índex de dinamisme empresarial comarcal que elabora la Cambra de Comerç de
Manresa amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. Així, malgrat que
durant el 2013 i amb relació al 2012 el Bages va continuar caient en nombre d'empreses (0,22%) i en
valor afegit brut (0,04%) i que l'ocupació només va incrementarse el 0,72%, durant aquest any la
comarca va guanyar pes respecte del conjunt de Catalunya en nombre d'empreses (0,01%), ocupats
(0,03%) i VAB (0,02%).

Aquest tímid increment de dinamisme empresarial respecte del conjunt català contrasta amb la pèrdua
de pes relatiu del període 20092013, quan el Bages va retrocedir el 0,04% en empreses, el 0,05% en
ocupats i el 0,05% en VAB amb relació al total del país. En termes absoluts, durant el període 2009
2013, el Bages va perdre el 2,52% d'empreses, el 2,86% del nombre d'ocupats i el VAB va retrocedir
l'1,53%. En aquest període, el dinamisme del sector privat de l'economia bagenca va seguir l'estela de
la del conjunt català, però de manera més negativa. El 2013, però, va iniciarse a la comarca un
modest canvi de tendència.
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Acció mostra formes alternatives de finançament
internacional
08.10.2015 | 00:00

REDACCIÓ | MANRESA L'agència Acció, de la Generalitat, va presentar ahir en un acte a la Cambra
de Comerç de Manresa els instruments de finançament internacional alternatius als bancaris davant
els empresaris de la Catalunya Central. En la jornada, es van destacar instruments alternatius a la
banca tradicional com el crowdlending (finançament col·lectiu de préstecs), l'invoice trading
(descompte de factures) i l'intercanvi de divises empresa a empresa mitjançant les noves tecnologies.
Aquests instruments financers van ser presentats per Marta Navarro, consultora de Finançament
Alternatiu d'ACCIÓ; Paulino de Evan, cofundador de Finanzarel, i Joan Pelegrí, agent exclusiu de
CESCE. Aquest cicle tindrà lloc arreu de Catalunya fins a final d'any i espera reunir més de 200
empresaris. Entre els llocs on es portarà a terme figura Martorell. Serà el proper 22 d'octubre.
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L'economia del Bages crea ocupació per primer cop des de
l'inici de la crisi
L’estudi “Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 20092013” mostra una
economia eminentment industrial amb un pes important del sector miner i la indústria
auxiliar de l’automòbil.
De: Redacció  

El 2013 va marcar un punt d’inflexió en l’economia del Bages.

El 2013 va marcar un punt d’inflexió en l’economia del Bages, que va deixar de destruir
ocupació per primera vegada des de l’inici de la crisi. Aquesta és una de les principals
conclusions  de  l’estudi  “Creixement  econòmic  i  activitat  empresarial  al  Bages  2009
2013”,  impulsat  per  la  Cambra  de  Comerç  de  Manresa  en  col·laboració  amb
l’Ajuntament  de Manresa,  i  que  retrata  l’estat  de  l’economia  comarcal  a  partir  de  les
dades reals d’ocupació, nombre d’empreses i els resultats presentats per aquestes. Així,
les  dades  corresponents  a  2013,  l’últim  exercici  analitzat,  mostren  com  el  nombre
d’empreses  modera  molt  la  seva  caiguda,  l’ocupació  generada  canvia  de  tendència  i
augmenta, tot i que encara de forma feble, i el Valor Afegit Brut es manté pràcticament
estable.

En termes generals, entre el 2009 i el 2013 el Bages ha perdut prop de 1.150 empreses
i gairebé 6.000 llocs de treball. Però si es té en compte la diferència entre els anys 2012
i 2013 veiem com en aquest període només s’han destruït 23 empreses (de 10.711 a
10.688)  i,  en  canvi,  s’han  creat  346  llocs  de  treball  (de  47.743  a  48.089). Una  altra
dada  positiva  és  que  la  productivitat,  que  havia  crescut  en  els  darrers  anys  a  causa,
sobretot, de la destrucció d’ocupació, es manté estable tot i que encara se situa per sota
de la mitjana catalana.

Una comarca industrial
Aquesta  nova  edició  de  l’estudi  torna  a  mostrar  el  Bages  com  una  comarca
eminentment  industrial,  on  més  del  40%  del  Valor  Afegit  Brut  del  sector  privat  és
generat  per  la  indústria.  En  aquest  sentit,  el  sector  industrial  al  Bages  presenta  una
dinàmica més positiva que  la del  conjunt de Catalunya entre els  anys 2009  i  2013,  i
destaquen de manera especial dos subsectors: l’activitat minera (indústries extractives
no  energètiques),  que  continua  fent  passes  per  convertirse  en  el  principal motor  de
l’economia del Bages; i el de la indústria auxiliar de l’automòbil, que genera prop d’un
6% del VAB comarcal.
 
A  l’altra banda hi ha el sector de la construcció, que continua perdent pes  i encara no
toca fons després d’anys de davallades. Els serveis, al seu torn, es mantenen estables
generant  més  del  50%  del  Valor  Afegit  Brut  del  Bages.  L’estudi  mostra  com  les
empreses d’aquest  sector  tendeixen a guanyar dimensió però perden productivitat  en
termes  reals  respecte  el  2009.  Així,  el  2013  el  68%  de  les  unitats  empresarials  del
Bages  pertanyen  al  sector  serveis,  amb  un  total  de  7.620  empreses.  En  general,  el
dinamisme del sector és lleugerament menor que al conjunt de Catalunya. Com a dada
destacable cal dir que els sectors de comerç i reparacions i altres serveis a les persones
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sumen un 43% de l’ocupació de la comarca.

Deures fets en internacionalització i finançament 
Un dels elements per determinar la continuïtat de les empreses industrials del Bages és
la  seva  presència  en mercats  internacionals.  Així,  l’estudi  constata  que  l’any  2013  la
base d’empreses exportadores del Bages se s’estabilitza al voltant del 10%, similar al
conjunt  de  Catalunya,  i  arriba  fins  al  23%  si  tenim  en  compte  només  el  sector
industrial. A nivell sectorial, els índexs més elevats d’internacionalització els trobem als
sectors  del  material  de  transport;  la  indústria  química;  les  indústries  extractives  no
energètiques;  el  tèxtil,  cuir  i  confecció;  la  indústria  del  paper  i  arts  gràfiques;  i,  en
menor mesura, la indústria alimentària.

Pel que fa a la situació financera de les empreses del Bages, es confirma que els darrers
anys aquestes han  reduït  els  seus nivells  d’endeutament,  tot  i  que encara n’hi  ha un
25%  que  presenten  nivells  d’endeutament  perillosos,  fet  que  posa  en  risc  la  seva
sostenibilitat.  L’estudi  també  assenyala  la  forta  concentració  que  presenten  alguns
sectors, mesurada  com  el  pes  de  les  cinc  primeres  empreses  en  el  total  del  VAB  del
sector. En aquest sentit, s’arriba al 53% en la mineria i supera el 40% en l’energia, gas
i aigua; les indústries del tèxtil, cuir i confecció; les del cautxú, fusta i altres indústries;
i les del material de transport. Un fet similar passa si tenim en compte la concentració
en  termes  d’ocupació.  Tot  això  fa  que  qualsevol  ajustament  que  es  produeixi  en
aquestes empreses pugui tenir repercussions importants en el conjunt de l’economia de
la comarca.
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La Taula de la Construcció crida CiU i ERC
que es posin d’acord sobre la Bonavista
L’ens que agrupa col·legis i gremis professionals demana que l’actuació «es desenvolupi el més aviat possible» 

AL·LEGACIONS AL NOU PLA URBANÍSTIC L’ens que agrupa els col·legis, gremis i organismes camerals vinculats al món de la
construcció ha presentat al·legacions al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en què demana flexibilitat en l’aplicació de les normes
quan hi ha causa justificada, i també aprofita per recordar que s’ha d’anar desencallant l’execució de la rotonda de la Bonavista

4

La Taula de la Construcció –in-
tegrada pels col·legis, gremis i or-
ganismes camerals vinculats a
aquest sector d’activitat econò-
mica– ha presentat al·legacions a
l’aprovació provisional del Pla
d’Ordenació Urbanística Munici-
pal en què ha deixat palès l’«in-
terès» que la rotonda de la Bona-
vista «es desenvolupi el més aviat
possible». L’ens ha demanat a CiU
i ERC que «es posin d’acord» per
aconseguir-ho.

L’equip de govern de CiU fa
mesos que té redactat el projecte
executiu de l’obra per tal de poder
invertir 1,5 milions a partir de la
signatura del conveni amb la Di-
putació –realitzada el juny passat–
que marca com a data límit de
finalització de l’execució de les
obres el 31 de desembre del 2017.

Després que CiU baixés d’11 a
9 regidors i pactés amb ERC, que
va pujar de 3 a 7 edils, un acord
d’investidura i governabilitat, el
primer cop de timó del nou statu
quo polític va ser tornar a posar so-
bre la taula el projecte de la Bo-
navista, respecte al qual Esquerra

s’havia posicionat clarament en
contra. Transcorreguts 4 mesos
de la signatura del traspàs del
tram urbà de la carretera de Sant-
pedor (BV-4501) dintre del qual es

preveu l’execució de la rotonda de
la Bonavista –el traspàs de titula-
ritat va anar acompanyat de l’a-
portació econòmica de la Diputa-
ció de Barcelona per un import

d’1.580.000 euros– la Taula de la
Construcció fa constar que l’obra
«és de vital importància per a la
millora de la mobilitat interna de
la ciutat. Es valora com a priorità-

ria i volem donar-hi tot el nostre
suport». L’ens que agrupa la Co-
missió de Construcció de la Cam-
bra de Comerç, els gremis de la
Fusta, d’Instal·ladors, de Cons-
tructors d’Obres i els col·legis d’Ar-
quitectes, d’Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics, d’Enginyers In-
dustrials, d’Enginyers Tècnics, d’A-
gents de la Propietat Immobiliària
i d’Advocats no es posiciona ni a fa-
vor de la proposta de rotonda que
defensa CiU ni de la que planteja
ERC, que considera necessari re-
plantejar un projecte «incomplet
i mal resolt», que no és una bona
solució per a un punt estratègic. 

Pere Casals, en nom de la Tau-
la de la Construcció, explica que la
rotonda que dibuixa el POUM
«ens sembla bé, però si es modifi-
qués lleugerament també ens ho
semblaria, el que no volem és que
passin anys discutint per fer-la
perfecta. Cal trobar el més aviat mi-
llor la forma de fer-la i que s’exe-
cuti». Casals ha afegit que «nosal-
tres no entrem en el fons, el detall
el deixem per a ells, però és ne-
cessari que es posin d’acord i que
ho facin el més aviat possible».

FRANCESC GALINDO | MANRESA g ASPECTE DE LA ROTONDA DE LA BONAVISTA PREVISTA PER CIU
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Entre les al·legacions presenta-
des n’hi ha una que demana que
s’admeti la col·locació d’ascen-
sors a la façana o al pati d’illa
sempre que tècnicament no sigui
viable a l’interior de l’edifici.

La Taula de la Construcció ad-
verteix que si s’aprova finalment
una normativa massa estricta hi
haurà edificis, sobretot al centre
històric, que sortiran afectats ne-
gativament.

Segons ha explicat el presi-
dent de la Cambra de Comerç i In-
dústria, Pere Casals, el Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal
preveu per als edificis que no te-
nen ascensor que quan s’instal·lin
la caixa no sobrepassi la teulada.

Segons Casals, això implica que
si per l’estructura de l’edifici l’as-

censor no es pot posar al centre,
coincidint amb el punt més alt de
la teulada, en el moment de situ-
ar-lo en un lateral, «com que bai-
xa la teulada, o la sobrepasses o
deixes un pis sense ascensor».

En aquest punt, la Taula de la
Construcció demana «toleràn-
cia».    De fet, en una part de les
al·legacions que es refereix explí-
citament a la concessió de llicèn-
cies d’activitat al centre històric, la
Taula sol·licita «que, sense in-
complir cap marc normatiu,
aquest POUM defineixi i atorgui
marge de flexibilitat als tècnics
competents per tal que puguin va-
lidar projectes que no s’ajustin
estrictament a les ordenances vi-
gents».

Concreta que aquesta flexibili-
tat seria «per salvar situacions
preexistents que altrament re-
queririen solucions tècnicament
complexes o costoses i farien di-
fícilment viable l’obertura de l’ac-
tivitat, sempre que aquestes noves
solucions no comportin riscos
crítics en seguretat». 

D’altra banda, la Taula de la
Construcció troba a faltar una
memòria de valoracions de re-
percussions als afectats dels cos-
tos de plans de millora i polígons
d’actuació urbanística amb la me-
todologia i el càlcul de compen-
sacions econòmiques.

Casals afegeix que el nou pla ur-
banístic té molt bona voluntat a
l’hora de plantejar múltiples ac-
tuacions que afecten propietaris i
seria necessari «desglossar ac-
tuacions o afectar un nombre més
petit de propietaris. Es tracta de
bones voluntats que paguen els
particulars amb la idea que ja se-
ran compensats», i opina que cal-
dria aprofundir en el sistema per
calcular les compensacions o re-
duir afectats perquè, si no, «hi ha
moltes probabilitats que la majo-
ria quedin encallades». 
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Tolerància amb els ascensors que no
es puguin posar dintre dels edificis
Reclamen «flexibilitat» a

l’hora de fer actuacions al
centre històric que permetin
obrir noves activitats


La Taula de la Construcció
demana una relectura per
mantenir només les
afectacions imprescindibles
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