


PUIGCERDÀ
Valentín.

Fins al 25 d’octubre.
Tel. 972 88 24 51
LA SEU D’URGELL
Purgimon.

Fins al 22 d’octubre.
Tel. 973 351 307





HORITZONTALS: 1. No beu, ni menja porc. Refiar-se d’algú. 2.
Ètica. Hàlit. 3. Mates una bèstia. Quasi és un peix lorrat. 4. Final de
la moda. Posar dins un àcid. Mapa sense marges. 5. Oxigen. Molt
atrevits. Femella de l’oc girada. 6. Flors tallades i juntes. Rem
sense el cap. Líquid passat per un teixit. 7. Nombre. Personatge po-
pular. 8. Color clar. Expli ca una història. Una de nou. 9. Xai que
torna. Autoritat de l’Esglé sia. Moviment compulsiu respiratori. 10.
Fan caure les garrofes. Soldat de cavalleria lleugera. Una de forta i
una de feble. 11. Òrgans especialment femenins. Tronc d’arbre
posat al revés. 12. Dilatat per la dreta. Substància amb composició
constant. VERTICALS: 1. Capaç d’amar. Cop que ve de tornada. 2.
Obertura del rostre. Preparava una amanida. 3. Orsa per baix i
sense final. Corda gruixuda i girada. D’aquesta manera. 4. Fer
malbé una tassa. Tenir interès per conèixer. 5. Tots els que estan a
les llistes. Faci l’àpat del migdia, al revés.
6. Una de moltes. Fabricant d’electrodo-
mèstics. Ple de salut. 7. Final d’una
mania. Abre viació de metges. Prohibició
màgica. Cinquanta. 8. Fleuma. Explicació
d’una anècdota. 9. Planta de colors i olo-
rosa. És rom però està mal vist. Femella
de l’oc que puja. 10. Fiar sense cap en-
trada. Amic incondicional. Negació girada.
11. Vaixell arribat a port. Lloc de descans
i pau. 12. Final de por. Glorificació d’una
persona. Una de dues.
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SERVEIS 

INSTRUCCIONS: Ompliu les files, columnes i
cel·les amb tots els números de l’1 al 9 sense
repeticions. «Fila» és la línia de nou case-
lles que va de dreta a esquerra. «Columna»
és la línia de nou caselles que va de dalt a
baix. «Cel·la» és cadascun dels nou qua-
drats de nou caselles marcats entre les línies
més gruixudes. És important col·locar els nú-
meros fàcils, completant el de la cel·la en la
qual no hi ha  el número que ja figura en les
dues contigües.

SOLUCIÓ D’AHIR

MOTS ENCREUATS PER J. PETIT

SUDOKU PER J. L. BANJO

PASSATEMPS

URGÈNCIES
Tot tipus d’urgències 112
Bombers i Ambulàncies 112
Sanitat Respon 061
Urg. primària Bages 93 875 79 67
Mossos Bages 93 875 98 00
Mossos Berguedà 93 881 57 85
Guàrdia Civil 93 872 66 66
Policia Nacional 93 874 99 10
Policia L. Manresa 93 875 29 99
HOSPITALS
Sant Joan de Déu 93 874 21 12
Centre Hospitalari 93 873 25 50
Clínica Sant Josep 93 874 40 50
Sant Bernabé 93 824 34 00
Puigcerdà 972 88 01 50
Sant Hosp. la Seu 973 35 00 35
Hospital Igualada 93 807 55 00
Hospital Martorell 93 774 20 20

SERVEIS
Informació general 012
Renfe 900 41 00 41
FGC 93 205 15 15
Julià 93 431 11 00
Alsina Graells 902 42 22 42
Castellà 93 874 68 00
Eix Bus 93 874 66 66
Costa Calsina 93 873 84 54
Hispano Igualadina 902 44 77 26
Masats 93 804 12 13
Aeroports (Aena) 902 40 47 04
Ràdio Taxi 93 874 40 00
Taxis Manresa 93 877 08 77
FECSA Endesa 900 77 00 77
Ajunt. Manresa 93 878 23 00
Ajunt. Berga 93 821 43 33
Ajunt. Igualada 93 803 19 50
Ajunt. Solsona 973 48 00 50

TELÈFONS D’INTERÈS

FARMÀCIES NADONS

CALLÚS. Em dic Nil Planas
Sáez. Vaig néixer el 14
d’octubre a les 9.34 h i pesava
3,980 kg. Els meus pares es
diuen Ester i Ramon, i en sóc el
primer fill.

SANT VICENÇ DE CASTELLET.
Em dic Samuel Sanz Leiva.
Vaig néixer el 13 d’octubre a
les 15.54 h i pesava 3,200 kg.
Els meus pares es diuen Ana i
Santi, i la meva germana, Inés.

MANRESA. Em dic Noa
Escobar López. Vaig néixer el
15 d’octubre a les 20.36 h i
pesava 3,790 kg. Els meus
pares es diuen Ana i David, i la
meva germana, Ada.

ENVIEU LA VOSTRA FOTO. Si el fotò-
graf de Regió7no ha passat per la vos-
tra habitació i voleu que el vostre nadó
surti al diarienvieu-nos-en una foto per
correu electrònic a  nadons@regio7.cat.
Adjunteu-hi el nom de la criatura, la data de naixement,
l’hora, el pes, el nom dels pares i dels germans, l’adreça, la
població i el telèfon de contacte.

EL TEMPS

SOLUCIÓ D’AHIR
TRAMUNTANA

MIGJORN

GARBÍ XALOC

MESTRAL

LLEVANTPONENT

GREGAL

PER COMARQUES

Sol Núvols Pluja Xàfec Intervals Tempesta Boira Sol-boira Neu

22
MÀX

14
MÍN

20
MÀX

10
MÍN

LA SORTIDA I LA POSTA

Surt: 08.06
Es pon: 19.06

Nova 
11 de novembre

Creixent 
20 d’octubre

Plena 
27 d’octubre

Minvant 
3 de novembre

EL SOL

Surt: 14.33
Es pon: 00.10

LA LLUNA

EL CICLE DE LA LLUNA

METEOIMATGE

Menorca. Des de Menorca es pot observar una posta de sol magnífica que il·lumina
una part del cel de colors taronges i vermells. Només uns núvols prims contrasten amb els
colors càlids que ofereixen els raigs del sol. FOTOGRAFIA ENVIADA PER: XAVI PALLARÉS

AVUI FELICITEM

EL CLUB REGIÓ7 FELICITA TOTS ELS
SEUS SOCIS-SUBSCRIPTORS QUE AVUI
CELEBREN EL SEU ANIVERSARI

Rossend Casas Alsina, 
d'Artés.
Anselm Bacardit Vila, 
de Sant Salvador de Guardiola.
Ramon Jovellar Mullerat, 
de Sant Joan de Vilatorrada.
Francisco Ruiz Valero, 
de Bagà.
Josep Emili Puig Soler, 
de Manresa.

El personatge

Viggo Mortensen,
actor.
57 anys.

TAL DIA COM AVUI VA NÉIXER:
Danii Minogue,
actriu i cantant (1971)

MARTORELL
De Dios.

Fins al 23 d’octubre.
Tel. 93 777 32 29
ESPARREGUERA
Escarrer.

Avui.
De 8 a 24 hores. 
Tel. 93 770 85 52
OLESA
Bargalló.

Avui.
De 8 a 24 hores. 
Tel. 93 778 75 43
SOLSONA
Boix.

Fins al 22 d’octubre.
Tel. 627 562 555









MANRESA
Buxó.

Passeig Pere III, 55.
Tel. 93 877 30 80
Ros.

Passeig Pere III, 73.
Tel. 93 873 01 57
Serarols.

De 22 a 9 hores. 
La Balconada, local 15.
Tel. 93 874 39 57
CARDONA
Sala Queralt.

Fins al 23 d’octubre.
Tel. 93 869 10 49
MOIÀ
Adrados.

Fins a 25 d’octubre.
Tel. 93 830 04 17











NAVARCLES
Núñez.

Fins al 25 d’octubre.
De 8 a 20 hores. 
Tel. 93 831 00 33
NAVÀS
Badia.

Fins al 22 d’octubre.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 839 03 43
SALLENT
Guerrero.

Fins al 25 d’octubre.
Tel. 93 837 00 46







SANT VICENÇ
Molina.

Fins al 25 d’octubre.
De 9 a 20.30 hores.
Tel. 93 833 06 11
SÚRIA
Ripoll.

Fins al 21 d’octubre.
Tel. 93 869 59 49
IGUALADA
Pilar.

Avui.
De 9 a 22 hores.
Tel. 93 805 04 79







BERGA
Álvarez Saz.

Fins al 23 d’octubre.
Tel. 93 821 04 02
PUIG-REIG
Picó.

Fins al 23 d’octubre.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 838 00 42
Álvarez Saz.

Fins al 23 d’octubre.
Tel. 93 821 04 02
GIRONELLA
Bovet-Franch.

Fins al 23 d’octubre.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 825 00 82
Álvarez Saz.

Fins al 23 d’octubre.
Tel. 93 821 04 02











SANTPEDOR
Guitó.

Fins al 25 d’octubre.
Tel. 659 990 014
SANT FRUITÓS
Martínez.

Fins al 23 d’octubre.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 876 00 94
SANT JOAN
Solà.

De 9 h a 22 h.
Tel. 93 876 77 60







FA 10 ANYS REGIÓ7 PUBLICAVA...

Responsables del món cameral català

ARXIU/ANDREU OLIVÉ

 EL MÀXIM ORGANISME
CAMERAL RECLAMAVA UN CLIMA
ADEQUAT PER A L’ACTIVITAT
ECONÒMICA

Les cambres de
comerç
demanaven
estabilitat política
des de Manresa

comunicacio@catpress.cat - 20/10/2015 07:59 - 178.23.208.155
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MANRESA SOCIETAT

INTERNACIONALITZACIÓ Una empresa especialitzada ha elaborat un pla de projecció exterior de Manresa que té com a objectiu millorar
el posicionament internacional de la ciutat i, sobretot, generar i atreure activitat econòmica. Es presentarà públicament el pròxim dia 3 de
novembre. L’equip de govern de l’Ajuntament considera que és indispensable i clau per poder aspirar a ajuts i subvencions europeus

4

Sense projecció exterior i sense
un projecte estratègic de ciutat
no hi ha ajuts europeus. Per tant,
cal un pla. L’Ajuntament de Man-
resa amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona ha elabo-
rat el que anomena «Pla de pro-
jecció exterior de Manresa 2015-
2022», que a més a més d’ajudar a
difondre la ciutat fins i tot a nivell
internacional també ha de servir
per atraure inversions, subven-
cions i ajuts d’Europa. I, per tant,
activitat econòmica.

L’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent, i el tinent d’alcalde i por-
taveu del govern, Antoni Llobet,
van presentar ahir un esbós del
projecte. Assenyala tres eixos es-
tratègics: l’emprenedoria, ocupa-
ció i creixement empresarial; el fo-
ment del turisme amb sant Igna-
si com a plat fort; i la sostenibilitat
i el medi ambient.

No s’inventa res
Segons va explicar Llobet, «no es-
tem fent un pla per veure què
hem de descobrir de Manresa o
què ens hem d’inventar, sinó treu-
re rendiment d’allò que ja tenim,
perquè tenim unes potencialitats
i uns actius claríssims». Són els tres
esmentats. Per la seva banda Ju-
nyent va declarar que en l’àmbit in-
ternacional la ciutat «no ha es-
merçat gaires esforços, i cal posi-
cionar-se en un entorn cada cop
més globalitzat».

L’estudi l’ha elaborat una em-

presa especialitzada amb apor-
tacions d’agents socials de la ciu-
tat a més a més de l’Ajuntament.
És, per tant, «gent que s’ho mira
amb una visió allunyada del dia a
dia», va destacar Junyent. A més a
més va remarcar que el pla «ha de
ser determinant per aconseguir
ajuts europeus», generar atractiu
i creixement econòmic. «Ara ma-
teix no aspirem a cap ajut europeu
en concret, però sense aquest pla

no podríem accedir a un munt de
propostes que des de la Comissió
Europea es faran d’aquí al 2020»,
va insistir.

Peticions creïbles
Va remarcar també que les sub-
vencions a les quals es pot accedir
aniran «en la línia del que ens
hem marcat com a ciutat. Per po-
der-nos presentar has de poder de-
mostrar que el que defenses està

d’acord amb un pla estratègic».
Junyent i Llobet  van explicar

que si una ciutat es presenta a 10
o a 15 projectes serà difícil que li
puguin concedir un ajut. En can-
vi, «si tries quins són els teus acti-
us, que en aquest cas són tres, i hi
apostes directament, és més cre-
ïble i tens més possibilitats. Està
clar que ens interessa posicionar-
nos»

Europa busca especificitats, sin-

gularitats i elements diferencia-
dors, i això és el que es busca amb
el pla, que vol ser un full de ruta a
mitjà i llarg termini amb la com-
plicitat d’agents econòmics i socials
de la ciutat.

Per a Llobet, «com que volem
que sigui un projecte clarament es-
tratègic, ho hem de fer entre tots.
És la forma de treballar habitual
d’aquest equip de govern, però
ho volem remarcar».  

JORDI MORROS | MANRESA

Manresa es dotarà d’un pla de projecció
exterior per poder demanar ajuts a Europa

L’estudi proposarà potenciar l’emprenedoria, l’ocupació i l’empresa; el turisme i també la sostenibilitat i el medi ambient

Antoni Llobet i Valentí Junyent, a la presentació ahir del Pla de projecció exterior de la ciutat

J.M.G.

El pròxim dia 3 de novembre
es farà la presentació pública

del Pla de projecció exterior de
Manresa 2015-2022. Serà a la
Cambra de Comerç, una de les ins-
titucions a qui s’ha consultat per
fer l’estudi. Això s’ha fet expressa-
ment per donar una imatge de la
implicació dels agents socials i eco-
nòmics de la ciutat en aquest pro-
jecte. L’acte serà obert a tothom
qui vulgui. El mateix dia 3 al vespre
l’estudi s’exposarà als membres
que formen part del Pacte de Ciu-
tat. El dia 10 de novembre es deba-
trà a la comissió de presidència de
l’Ajuntament de Manresa, on hi ha
tots els grups municipals. És una
de les quatre comissions amb què
compta l’Ajuntament. Finalment el
dia 19 es posarà a votació al ple
municipal.
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La presentació
pública serà el dia 3

El Pla de projecció exterior in-
clou, entre altres punts, una in-
troducció, una diagnosi, una anà-
lisi de l’entorn socioeconòmic i dels
eixos estratègics, com gestionar i
aplicar el pla i, també, fitxes d’ac-
cions. Aquestes, per exemple, re-
laten un objectiu, com podria ser
afavorir la col·laboració entre em-
preses del Bages i el Centre Tec-
nològic. En fa una descripció, qui

en seria el responsable, els actors
involucrats i on es pot anar a bus-
car subvencions a Europa.

En cadascun dels tres eixos es-
tratègics del pla hi han participat
agents econòmics i socials de la
ciutat. En el cas de l’àmbit de l’em-
prenedoria, ocupació i creixement
empresarial, hi han pres part el
Centre Tecnològic, la Cambra de
Comerç, la PIMEC, la Fundació
Universitària del Bages, la Poli-

tècnica, el Centre de Formació
Pràctica i el Centre d’Iniciatives per
l’Ocupació.

En el foment del turisme hi han
sigut la Fundació Alícia, el Gremi
d’Hoteleria, la DO Pla de Bages,
Món Sant Benet, la Companyia de
Jesús (la Cova i el Camí Ignasià), la
Taula de Turisme de Manresa,
l’Escola d’Hoteleria de la Joviat i
Gest!

Finalment, en l’apartat de sos-
tenibilitat i medi ambient els
agents locals rellevants que s’hi im-
pliquen són la Fundació Althaia, la
Fundació Universitària, les ciu-
tats que formen l’eix Diagonal,
l’empresa municipal Fòrum i l’en-
titat Meandre.

J.M. | MANRESA

L’estudi inclou fitxes d’acció que detallen
a quines portes cal trucar per rebre diners

Agents del món econòmic
i social han participat en
l’elaboració del pla en els
eixos que es volen potenciar



El turisme i sant Ignasi són un dels eixos estratègics del pla 

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Cambra de Comerç, Centre
Tecnològic, la Cova, Fundació
Alícia i la FUB han col·laborat
en la redacció del projecte
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«Poso al davant la presumpció
d’innocència», diu d’inici el pre-
sident de la Cambra de Comerç de
Manresa, Pere Casals, per a qui
«l’empresari per naturalesa és bo,
mentre no es demostri el contra-
ri». Amb tot, Casals reconeix que
l’escorcoll d’ahir de Grup Soler
«no és una notícia positiva per al
territori». Casals, però, demana
prudència i tranquil·litat, i recor-
da que «la gent sap destriar i es-
perar». El president de la Cambra
demana que «si s’ha d’investigar,
s’investigui», i considera que «no
és normal que t’entri la Guàrdia Ci-
vil a l’empresa». Tanmateix, re-
corda que «de vegades veiem que
aquestes operacions acaben que-
dant en no res».

Pere Casals, que afirma que «a
Jordi Soler el tinc per una bona per-
sona», assegura que una operació
judicial com la d’ahir «no és agra-
dable per a l’expedient de l’em-
presa, però Grup Soler està di-

versificat i té un equip molt pro-
fessional. Per tant, no crec que
hagi d’afectar aquesta operació el
funcionament de l’empresa. Pot-
ser sí en la imatge, perquè encara
que es demostrés que no hi ha res
l’opinió pública sempre jutja». Per
a Casals, doncs, «es fa difícil pen-
sar que s’hagi de patir pel futur de
l’empresa».

C. B. | MANRESA
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TEMA DEL DIA

La secció local d’ERC de Sant
Fruitós va emetre un comunicat,
signat per David Torreblanca i
Àdria Mazcuñán, en què va la-
mentar que el municipi «es vegi re-
lacionat amb aquests fets». Tam-
bé va expressar el desig «que tot s’a-
cabi només amb aquest escor-
coll». De fet, ERC va manifestar que
«els regidors d’aleshores es me-
reixen el nostre suport», però va
matisar-ho: «ara bé, serem del tot
contundents a l’hora d’exigir res-
ponsabilitats polítiques si, per des-
gràcia, es confirmés aquest acte
delictiu comès amb diners pú-
blics». ERC va aprofitar l’escrit per
criticar el projecte: «Nexe va sor-
gir del no res, perquè l’equip de go-
vern de CiU no tenia prevista la
construcció d’aquest equipament».
«Aquest tipus d’edifici no era el
més necessari», va assegurar, tot i
que l’escrit admetia la necessitat
d’un espai per a les entitats del po-
ble, «però no en aquest format».

REDACCIÓ | SANT FRUITÓS DE BAGES

ERC demana 
«que tot s’acabi
només amb
aquest escorcoll»

Pere Casals: «cal saber
destriar i esperar, i si s’ha
d’investigar, que s’investigui»

Pere Casals

ARXIU/ENRIC BADIA

L’actual regidora portaveu de
CiU a l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages, a l’oposició, Mercè Ca-
sals, va tornar a defensar ahir la tra-
mitació «correcta» del projecte de
construcció del centre Nexe el
2009, que ella va viure de primera
mà com a regidora de Cultura.

Casals va justificar l’encariment
del projecte inicial del Nexe per la
necessitat d’instal·lar unes mam-
pares corredisses de fusta per po-
der dividir la sala quan hi conflu-
ís més d’una activitat. «Mentre

estaven fent les obres, vam visitar
altres centres semblants, i vam fi-
xar-nos en aquests panells mòbils
que permetien utilitzar la sala per
a més d’una activitat. Per aquest
motiu, vam creure oportú inclou-
re-ho en el projecte, que havíem
hagut de fer amb urgència pel pla
Zapatero», va explicar ahir Ca-
sals. La regidora va subratllar que
«ni jo ni ningú de CDC de Sant
Fruitós no tenia cap coneixement
de la donació de Grup Soler a la
fundació, i evidentment no va te-
nir res a veure amb l’obra».

J. S. | SANT FRUITÓS DE BAGES

La regidora de CiU que era al
govern defensa la tramitació

Mercè Casals, durant la campanya de les darreres municipals

ARXIU/MIREIA ARSO

ant Fruitós va viure
ahir amb molta curio-
sitat, però amb menys
sorpresa que la que es

podia esperar, l’escorcoll a l’ajun-
tament. Les sospites pel presumpte
pagament de comissions per les
obres del Nexe durant l’anterior
mandat de CiU a l’Ajuntament ja
havien aparegut a la premsa (Re-
gió7 n’havia informat en dues
ocasions) i ahir qui més qui menys
n’estava al cas, fins al punt que «hi
ha qui ja pensava que algun dia
això podria passar». 

Ho explicava Alexandra Ver-
nengo, una treballadora de la ca-
feteria Klam, de la carretera de Vic
de Sant Fruitós, situada a pocs
metres de l’ajuntament. Malgrat
l’escorcoll que va començar unes
hores després d’obrir, el bar va
tenir els clients habituals, però
ahir «només es parlava d’això», i
més que mai «la gent estava pen-
dent del canal 3/24, que sempre
posem», però que rarament se se-
gueix amb tanta intensitat. En el
moment en què hi va aparèixer el
testimoni de l’actual alcalde, Joan
Carles Batanés, «hem apujat el
volum i tothom ha callat», fins
que es desfermaven els comenta-
ris entre els clients en acabar les
declaracions. Alguns s’expressaven
«indignats, amb la sensació que
això és el pa de cada dia i que tots

són igual», explicava Vernengo, i
que «tant CDC com, sobretot, Mas
en podrien sortir perjudicats».

Qui també va seguir amb inter-
ès l’escorcoll és Toni Putellas, que
treballa en una cabina de l’ONCE
que hi ha just a la vorera de davant
de l’ajuntament de Sant Fruitós.
«Ha estat un matí molt intrigant
perquè veient la moguda i les cà-
meres [de la televisió i la premsa]
tothom es parava a demanar».
«Més de 50 persones», assegurava
Putellas,  «quan en un dia normal
no es para ningú si no és per com-
prar». Com a la cafeteria, molts

clients «volien saber més, però
en general n’estaven al cas. A més,
«veient que hi havia la Guàrdia Ci-
vil i no els Mossos», ja es lligava
caps «i la situació no venia pas ga-
ire de nou», amb comentaris que
recordaven «la insistència amb
què es va voler fer el Nexe» en el
seu dia, i amb expressions «més
aviat de desconfiança pel que
s’hagi pogut fer».

L’expectació va ser moderada
però es va mantenir de forma con-
tinuada durant tot el matí a la
plaça de l’Ajuntament i rodalia. A
Foto Isidre (de la carretera de Ber-

ga), els clients que entraven tam-
bé comentaven la situació, en
aquest cas «amb més sorpresa
que indignació», per bé que el cas
del Nexe «ja havia sortit a la prem-
sa i molts el coneixen», explicava
Antònia Moya. En canvi, al res-
taurant Can Ladis, a la mateixa
carretera, els comentaris sobre
l’escorcoll per part dels clients a
l’hora de dinar van ser mínims, ex-
plicava el seu gerent, Dani Giner.
«Ni els treballadors no hem sortit
a mirar, que ja teníem prou feina».
Just a fora, cap a les 4 sorpreníem
Aitor Gómez, de 22 anys i veí de

Sant Fruitós, que sortia de dinar del
restaurant sense haver-se assa-
bentat que al matí hi havia hagut
un escorcoll a l’ajuntament del
seu poble. «He marxat a treballar
a Navarcles de bon matí i he arri-
bat cap a 2/4 de 3 sense que nin-
gú me n’hagi comentat res, però
ens podem esperar qualsevol cosa,
i encara més de l’anterior ajunta-
ment».    

No gaire lluny, en un racó de la
plaça de l’Ajuntament, Lluís Co-
lomer, de Manlleu, comentava la
situació a primera hora de la tar-
da amb un veí de les Brucardes
que havia estat tot el matí fora
però se n’havia assabentat «per un
WhatsApp que m’ha enviat la fa-
mília, i m’ha sorprès, però relati-
vament» perquè, com altres veïns,
tenien coneixement de la pre-
sumpta vinculació de les obres
del Nexe amb les comissions del
3%. «Ara intentaran buscar, amb
raó o sense, tots els draps bruts»,
apuntava Colomer; «ens han fet
creure que hi va haver una transi-
ció modèlica, i el que tenim és una
democràcia de pa sucat amb oli».

S
J. ESCUDÉ | SANT FRUITÓS DE BAGES

Crònica

«Veient la moguda, tothom es para a demanar»
Veïns de Sant Fruitós van seguir amb expectació l’escorcoll d’ahir a l’ajuntament, que a alguns no va venir de nou

Toni Putellas treballa en una cabina de l’ONCE a prop de l’ajuntament, on ahir s’acostaven veïns i curiosos 

J.E.

«Veient que hi havia agents
de la Guàrdia Civil i no dels
Mossos, molta gent ja ha
començat a lligar caps»

No a tot arreu es va viure la
situació amb la mateixa
intensitat, i al restaurant 
Can Ladis se’n va parlar poc
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El funeral per la memòria de
Germán Jesús Fernández Basan-
ta, l’agent de la Policia Local de
Manresa que va morir dijous a l’e-
dat de 51 anys en un accident de
moto, va congregar ahir a la tarda
a la vora de quatre-centes perso-
nes, més de la meitat de les quals
van seguir des de l’exterior la ce-
rimònia que es va celebrar a l’es-
pai Mémora de funerària Fontal de
Manresa. Familiars, amics, com-
panys de feina i membres d’altres
cossos de seguretat van voler ser
presents en el comiat del Ger-
mán, que va exercir durant vint-i-
vuit anys en la Policia Local.

REDACCIÓ | MANRESA

Concorregut i
emotiu comiat 
al policia Germán
Fernández

SALVADOR REDÓ

El portaveu del govern munici-
pal, Toni Llobet, desmenteix que
actualment hi hagi a Manresa
nens sense un àpat diari. «Hi ha els
mecanismes per garantir que no»,
diu Llobet, tot i que admet que
«sempre hi pot haver alguna si-
tuació sobrevinguda». Llobet res-
pon així l’afirmació del president
del grup municipal del PSC, Felip
González, que en el ple de dijous
va assegurar que aquesta circums-
tància es dóna avui a Manresa.

González (vegeu Regió7 d’a-
hir) afirmava que hi ha «un des-
ajust» de 500.000 euros que «ens
permetrien convertir en comple-
tes les beques de menjador de
més d’un miler d’infants que a ho-
res d’ara no tenen aquesta beca
completa». A més, i tot admetre
que es beca gairebé tothom que in-
diquen els serveis socials, afegia
que «no arribem a cobrir la ne-
cessitat social d’emergència actu-
al». González concloïa que «segur
que ens gastem molts diners en co-
ses menys importants».

Llobet va voler respondre ahir
González, a qui acusa de «parlar
des del desconeixement del que
són les realitats concretes», situa-
ció, diu Llobet, que «pot provocar
alarmisme o confusió». Per parlar
sobre la qüestió, Llobet demana
«conèixer els fets, les dades reals i
els casos concrets». 

Així, Llobet recorda que en els
dos últims anys s’ha modificat el
sistema d’atorgament de beques,
«i s’ha millorat substancialment».
Llobet recorda que fins fa dos
anys hi havia una partida pressu-
postària de la Generalitat per ator-
gar ajuts a la població que complia
determinats requisits socials, que

s’atorgaven «en funció de l’ordre i
les necessitats, però només fins
que s’esgotava la partida». En l’ac-
tualitat, apunta Llobet, «les be-
ques no s’atorguen en funció de la
partida, sinó de les necessitats.
Així, tothom qui compleix els ba-
rems la té. Ara la partida és ober-
ta, i es pot anar ampliant en fun-
ció de les necessitats».

Llobet afegeix que, «a partir
d’aquest canvi de model, totes les
comarques segueixen els mateixos
barems en l’atorgament dels ajuts,
quan abans els consells establien
els seus propis barems». El porta-
veu municipal explica que «la gran
majoria d’ajuts són fins al 50%,
però si a la situació econòmica s’a-
fegeixen situacions socials greus
l’ajut pot arribar al 100%». A més,
insisteix, «una de les novetats im-
portants del nou model és que en

la gran majoria dels casos els ex-
pedients estan ja resolts abans de
l’inici del curs».

Llobet diu que l’Ajuntament in-
formarà «en les properes setma-
nes»  de quin és el volum totals dels
ajuts, «quan estigui tot resolt».
Amb tot, avança que «més de 700
alumnes de Manresa des de co-
mençament de curs ja tenen la
beca. Però encara tenim més de
200 casos en què el Consell Co-
marcal està acabant de revisar la
seva situació».  «Llavors», con-
clou, «tindrem les dada exacta
que serà a l’entorn d’un miler de

nes. I ho farem amb la convicció
que tots els nens i nenes que re-
uneixen els requisits tindran la
beca garantida».

El portaveu del govern insisteix
que «els serveis socials continua-
ran considerant si cal un ajut com-
plementari a les famílies amb
nens», ja sigui amb «un ajut per ali-
mentació o complementant més la
beca». «El que és segur», puntua-
litza Llobet, «és que Serveis Socials
podrà garantir que tots els infants
podran tenir accés a l’alimentació».

Sobre la partida pressupostària
que destina la Generalitat a Man-
resa en beques escolars, Llobet diu
que és d’entre 400 i 500.000 euros.
Llobet afirma que no hi ha cap
«desajustament» en els recursos.
«González el que dedueix és que
si en comptes de 500.000 euros per
al 50% de les beques tinguéssim un
milió d’euros, totes les beques se-
rien del 100%, però és que les be-
ques s’atorguen en funció de les
necessitats». A més, afegeix Llobet,
l’Ajuntament acaba complemen-
tant amb diners del pressupost
propi les beques menjador. «No
puc dir de quant serà la partida,
perquè ara no ens podem preci-
pitar fins que no estiguin tots els
expedients resolts».

Llobet assegura que no es va
respondre l’afirmació de Felip
González en el mateix ple de dijous
passat perquè «la seva va ser una
frase aïllada dins un debat sobre les
ordenances fiscals. En cap cas el de
les beques va ser un tema que es
tractés en aquest ple».  I conclou:
«quan se’ns diu que ens gastem els
diners en altres coses m’agradaria
que se’ns digués de quines coses
parlen. Estaria bé de saber-ho».

CARLES BLAYA | MANRESA

L’Ajuntament nega que hi hagi infants
a Manresa sense un àpat diari garantit

Toni Llobet respon al PSC que «parla des del desconeixement del que són les realitats concretes»

Toni Llobet, portaveu del govern municipal de Manresa 

ARXIU/ALBA  IGLESIAS

Llobet: «quan se’ns diu que
ens gastem els diners en altres
coses m’agradaria saber de
quines coses parlen»

La quarta edició de la Jornada
Àmbit Energia, que organitzen
conjuntament la Cambra de Co-
merç de Manresa i el Consell Co-
marcal del Bages a través de l’A-
gència Comarcal de l’Energia del
Bages, es dedicarà a promoure
solucions d’eficiència energètica
entre les empreses del sector me-
tall i automoció. La jornada tindrà
lloc el proper 19 de novembre, de
9.30 a 12.30 del matí, a la seu de la
Cambra i és gratuïta prèvia ins-
cripció. La sessió té per objectiu
donar a conèixer diferents solu-
cions per gestionar millor el con-
sum energètic de les empreses
del territori.

REDACCIÓ | MANRESA

El metall i
l’automoció,
protagonistes de
la nova Jornada
Àmbit Energia

El Centre de Formació Pràctica
ha iniciat el procés de selecció
d’alumnes per a un curs de pre-
parador programador de màqui-
nes eina amb CNC que comença-
rà a final d’aquest mes d’octubre.
Es tracta d’un curs de 1.140 hores,
amb pràctiques en empreses, i
que s’allargarà fins el mes de juliol
del 2016. El curs és totalment sub-
vencionat i s’adreça principalment
a persones en situació d’atur i que
estiguin buscant feina, tot i que
també està obert a persones en ac-
tiu que vulguin millorar la seva si-
tuació professional.

REDACCIÓ | MANRESA

El CFP selecciona
alumnes per a
un curs sobre
màquines eina
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’any 2009 es va fer palès el nul in-
terès polític i institucional local
del moment per tenir al Bages
una infraestructura aeropor-

tuària de primer ordre com podria ser un ae-
roport corporatiu, malgrat la demanda de la
societat civil, que el percebia com una gran
oportunitat de creació d’activitat econòmi-
ca directa i indirecta, a la vegada que hau-
ria fet créixer l’atractiu de la nostra comar-
ca per a la instal·lació de futures empreses
que requereixen serveis d’aquest tipus. De

fet, no vàrem entendre mai per què la Ge-
neralitat deixava una decisió estratègica
com aquesta en mans de les autoritats locals,
essent com és una infraestructura de país.

Aquell fet a la Cambra de Comerç ens va
fer pensar que calia mirar endavant i, si ha-
víem deixat escapar una gran oportunitat,
n’havíem de trobar alguna d’alternativa.
Per això ens vàrem plantejar com fer que una
altra infraestructura ja existent i amb tots els
permisos des dels anys 60, l’Aeròdrom de
Sant Fruitós de Bages, contribuís a la crea-
ció de nova activitat econòmica per als di-
ferents sectors, malgrat que tècnicament un
aeròdrom és de categoria inferior a un ae-
roport.

Per això vàrem analitzar a fons diversos
models de funcionament d’aeròdroms, qui-
nes activitats s’hi poden encabir, vàrem
parlar amb gestors de diverses infraestruc-
tures existents, i finalment vàrem encarre-
gar un projecte a uns especialistes per ava-
luar la viabilitat econòmica de la iniciativa

i poder animar potencials inversors. El re-
sultat va ser engrescador, però el repte
complex, donada la conjuntura del moment.

La clau de tot plegat és que l’aeròdrom
projectat pot encabir diferents activitats, però
per ser rendible no cal que hi siguin totes des
del primer moment, es poden anar impul-
sant i desenvolupant progressivament. I
totes elles requereixen inversions modera-
des, no és imprescindible la participació pú-
blica, tot i que sempre ajuda. Això ha per-
mès que, de moment, una primera activitat
hagi començat a operar segons l’orientació
marcada per aquest projecte de la Cambra:
els salts de paracaigudisme. I a més amb una
progressió d’activitat notable en 3 mesos d’o-
peració.

Això vol dir que cada setmana hi ha un
munt de gent de fora que ve al Bages, con-
sumeix serveis de restauració, n’hi ha que
hi pernocten, i podem començar a oferir-los
altres opcions de consum i oci. I això mal-
grat no se n’ha fet una gran promoció.

Però el potencial no s’acaba aquí. A més
de fer atractiva la comarca i possibilitar fu-
tures activitats industrials o de R+D i for-
mació, serien rendibles activitats d’aviació
de negocis o aerotaxis, escola de pilots,
treballs aeris, aviació esportiva, serveis d’e-
mergències, paqueteria, manteniment, etc.
El projecte així ho preveu, i treballarem en
aquesta línia.

Aquestes activitats no ocasionen grans
molèsties ni són nocturnes, però en tot cas
segur que es podrien trobar solucions si hi
hagués alguna afectació puntual més acu-
sada. 

El que no acabo d’entendre és per què for-
ces polítiques que fins ara havien donat el
seu vistiplau a la compatibilitat de les acti-
vitats de l’aeròdrom en les diferents ocasions
que el tema s’ha posat sobre la taula, ara in-
citen la població a queixar-se. Siguem res-
ponsables tots plegats, i treballem per fer que
aquesta oportunitat esdevingui un èxit co-
marcal.

L

ivim en una societat on les au-
ditories per motius prou rao-
nables estan de moda. S’audi-
ta gairebé tot, i penso que fer

el mateix en el mercat laboral posaria en
evidència algunes disfuncions que per a
algunes persones estan justificades i per a
d’altres serien de dubtosa eficiència. Per
als joves, trobar una feina estable abans
dels 30 anys és difícil, i per als que en te-
nen més de 50, mantenir-la també ho és.

La concepció d’un lloc de treball estable
i durador, ara com ara, sembla una quime-
ra, i si volem atribuir responsabilitats a
aquesta situació, la globalització, la revolu-
ció del coneixement mitjançant la tecnolo-
gia i les accions dels governs, entre d’altres,
hi tenen alguna cosa a dir.

Aquests són alguns dels actors que han
configurat un teatre que té un escenari, «el
mercat laboral», amb alguna peculiaritat poc
desitjable. També han afavorit el naixe-

ment de moltes empreses i la mort d’altres.
Han creat molts llocs de treball i també n’han
destruït. Han creat un nou ordre social amb
conseqüències negatives per a molts treba-
lladors i les seves famílies, que de forma més
o menys dolorosa han de dir adéu a l’em-
presa en què tenien l’esperança de finalitzar
la seva carrera professional.

També és significatiu que en el present els
professionals són com el diner. Són com un
actiu que té una depreciació lligada al pas del
temps. Es donen molts prejudicis en contra
de l’edat, i s’admet en alguns àmbits que en
la mesura que s’obté més experiència la per-
sona perd valor de mercat.  Això queda evi-
denciat en comprovar que la vida produc-
tiva s’està reduint cada cop més, i que molts
treballadors es veuen obligats a abandonar
la vida laboral tot i disposar d’un estat men-
tal i físic en òptimes condicions.

No és sorprenent observar en el mercat la-
boral que aspectes com l’edat i la mateixa ex-
periència es consideren més com un passiu
que com un actiu empresarial. De ben se-
gur que aquests dos factors ben canalitzats
poden ser potenciadors de la cadena de va-
lor de l’empresa.

Es consideren poc valors tradicionals
com la confiança, la identitat i el compromís,
a favor d’altres com la iniciativa, el risc, l’o-
portunisme, el curt termini. La convivència
de tots hauria de formar part de les decisions
empresarials. Algú pot pensar que tenir en

plantilla treballadors de cinquanta o més
anys suposa una càrrega que s’ha d’aban-
donar. La veterania és positiva, els veterans
poden ser molt bons, però també són molt
costosos.

No crec que sigui rendible no considerar
un capital professional que ha costat molts
esforços poder acumular. Hauríem de pen-
sar que el talent dels treballadors, molts dels
quals encara estan en plenitud, és millor re-
tenir-lo i evitar que marxin, que acudir al
mercat laboral i cercar-ne de nous.

És una realitat que des de fa un quants
anys es dóna una expulsió prematura i so-
vint traumàtica de moltes persones del
mercat laboral. Alguns s’han omplert la
boca d’expressions com «els treballadors són
l’actiu més valuós». Són manifestacions poc
sinceres que en alguns casos d’ajustament
de plantilles demostren que no són una font
de valor afegit, i sí, una forma fàcil i ràpida
de reduir costos. Prescindir de coneixe-
ments i experiència no garanteix un saldo
global positiu, i fins i tot és possible que si-
gui l’inici d’una operació ruïnosa sense be-
nefici per a cap de les parts.   

Dins l’ampli arsenal d’instruments de
gestió que tenen les empreses, les rees-
tructuracions i processos de reenginyeria,
amb freqüència, deixen a la deriva molts em-
pleats capaços. Els treballadors són consi-
derats com un «recurs humà» i no com a per-
sones que tenen recursos i que s’han de po-

tenciar. Les empreses haurien de pensar que
aquests «sèniors» sobradament contras-
tats, tot i que no són un recurs humà «últi-
ma generació», han funcionat molt bé du-
rant molt de temps i també poden continuar
fent-ho. Desprendre’s d’ells pot suposar un
cost molt alt.

També és comprensible que aquests
grups de treballadors se sentin ferits i trac-
tats de forma injusta tot i que ells són les víc-
times d’una situació que no han creat. Alguns
podran seguir la seva vida en un nou lloc de
treball, altres acabaran engreixant el calaix
de desocupats permanents i uns quants es
convertiran en deprimits crònics, i candidats
a situacions no desitjables per a ningú.

La mort laboral no ha de ser un final i la
conducta adequada no és mirar enrere.
Després encara queda el futur, i el color que
aquest agafarà depèn fonamentalment de la
mateixa persona.

V

«No entenc per què forces polítiques que fins ara havien donat el seu vistiplau a la compatibilitat de les activitats
de l’aeròdrom en les diferents ocasions que el tema s’ha posat sobre la taula, ara inciten la població a queixar-se»

«Actualment es consideren poc valors tradicionals com la confiança, la identitat i el compromís, a favor d’altres com la
iniciativa, el risc, l’oportunisme, el curt termini. La convivència de tots hauria de formar part de les decisions empresarials»

TERÀPIES PERSONALS I EMPRESARIALS PERILLOSES

PROFESSOR COL·LABORADOR DELS ESTUDIS D’EMPRESA
DEL  CAMPUS MANRESA DE LA UVIC-UCC

Rafael Roca Olmos

FINALMENT AIXEQUEM EL VOL

TRIBUNA 
UNIVERSITÀRIA

PRESIDENT DE LA CAMBRA
DE COMERÇ DE MANRESA

Pere Casals

LLETRES DE CANVI

«Prescindir de coneixements i
experiència no garanteix un saldo
global positiu, i fins i tot és possible
que sigui l’inici d’una operació ruïnosa»

«Els treballadors són considerats com
un ‘recurs humà’ i no com a persones
que tenen recursos i que s’han de
potenciar»
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vespre amb un lleuger augment del nombre de visitants L'ICL Manresa derrota el Morabanc
Andorra guiat per un gran Dejan Musli (74-77) La Vall de Lord aplegarà carbasses de totes les

mides i formes al popular concurs d’Ous d’Euga Unió de Pagesos denuncia les diferències en els
ajuts de la llet El Cros Escolar de Súria aplega uns 600 atletes de tota la comarca S'inicia a
Solsona el procés de canvi de propà a gas natural El CFP inicia la selecció d’alumnes per a un

curs subvencionat de preparador programador de màquina eina amb CNC Manresa acull la
quarta jornada Àmbit Energia
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Economia   25/10/2015

Manresa acull la quarta jornada Àmbit Energia
Les empreses del sector metall i automoció seran les protagonistes de la jornada que es
dedicarà a promoure solucions d’eficiència energètica entre les empreses d'aquests sectors.
Tindrà lloc el 19 de novembre, de 9.30 a 12.30 del matí, a la seu de la Cambra de Comerç de
Manresa.
De: Redacció  

La quarta edició de la Jornada Àmbit Energia, que organitzen conjuntament la Cambra
de Comerç de Manresa i el Consell Comarcal del Bages a través de l’Agència Comarcal
de l’Energia del Bages, es dedicarà a promoure solucions d’eficiència energètica entre
les  empreses del  sector  metall  i  automoció.  La jornada tindrà lloc el  proper 19 de
novembre,  de  9.30  a  12.30  del  matí,  a  la  seu  de  la  Cambra  i  és  gratuïta  prèvia
inscripció.  Es  tracta  d’una  sessió  adreçada a  les  empreses  del  territori  que  té  per
objectiu  donar  a  conèixer  diferents  solucions  per  gestionar  millor  el  seu  consum
energètic  considerant  la  reducció  de  costos,  les  millores  de  gestió  energètica  o  el
finançament de la renovació d’equips.

La jornada d’enguany canviarà el seu format tradicional i inclourà trobades entre les
empreses del sector metall i automoció i proveïdors de serveis energètics, per tal que
cada empresa pugui conèixer les eines que més s’adaptin a les seves necessitats. Seran
reunions breus per tal que es puguin fer el màxim de contactes.

Prèviament, hi haurà una ponència de Francesc Ribera, gerent del Clúster d’Eficiència
Energètica de Catalunya, en què parlarà de “L’eficiència energètica com a estratègia
empresarial”.  La benvinguda a la  jornada la  donarà Joan Josep Escobar,  cap de la
Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN, i la cloenda anirà a càrrec de Fina Rodríguez,
consellera de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages.

Col·laboren en l’organització de la jornada el Consell General de Cambres de Catalunya,
la  Diputació  de  Barcelona,  el  Clúster  d’Eficiència  Energètica  de  Catalunya,  el
departament d’Empresa i  Ocupació de la Generalitat de Catalunya i  l’Institut Català
d’Energia.
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Empreses de metall i automoció,
protagonistes de la jornada Àmbit
Energia
L'esdeveniment tindrà lloc el 19 de novembre de dos quarts de deu a dos quarts
d'una del migdia a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa

La quarta edició de la Jornada Àmbit Energia, que organitzen conjuntament la Cambra de Comerç de
Manresa i el Consell Comarcal del Bages a través de l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages
es dedicarà a promoure solucions d'eficiència energètica entre les empreses del sector metall i
automoció. La jornada tindrà lloc el proper 19 de novembre de dos quarts de deu a dos quarts d'una
del migdia a la seu de la Cambra i és gratuïta. Es tracta d'una sessió adreçada a les empreses del
territori que té per objectiu donar a conèixer diferents solucions per gestionar millor el seu
consum energètic considerant la reducció de costos, les millores de gestió energètica o el
finançament de la renovació d'equips.
 
La jornada d'enguany canviarà el seu format tradicional i inclourà trobades entre les empreses del
sector metall i automoció i proveïdors de serveis energètics, per tal que cada empresa pugui
conèixer les eines que més s'adaptin a les seves necessitats. Seran reunions breus per tal que
es puguin fer el màxim de contactes.
 
Prèviament, hi haurà una ponència de Francesc Ribera, gerent del Clúster d'Eficiència Energètica
de Catalunya, en què parlarà de "L'eficiència energètica com a estratègia empresarial". La
benvinguda a la jornada la donarà Joan Josep Escobar, cap de la Divisió de Gestió Energètica de
l'ICAEN, i la cloenda anirà a càrrec de Fina Rodríguez, consellera de l'Àrea de Desenvolupament
Comarcal del Consell Comarcal del Bages.
 
Col·laboren en l'organització de la jornada el Consell General de Cambres de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, el Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya, el departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català d'Energia.
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