


La 

manresana

va ser escollida

 amb el seu

projecte entre més 

de 400 joves que es 

presentaven

PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l FRQ l 21

ECONOMIA

ARXIU

ARXIU

AJ MANRESA

presentació de l’opuscle amb les parts implicades

el president de la cambra de comerç, pere casals, en la presentació de la 
conclusió de l’estudi

clàudia Jorge dissenya material tecnològic

el 2013 va marcar un punt d’infl exió en l’economia

nnn Th inkin Studio és el nom d’una 
empresa emergent –més coneguda 
com a startup- creada per la man-
resana Clàudia Jorge, co-
mentarista tècnica de 
les retransmissions 
del bàsquet a Ràdio 
Manresa- ha estat 
escollida per la 
plataforma Open 
Future de Telefò-
nica per tal de dis-
senyar en matèria de 
tecnologia i accessibilitat 
per als Jocs del Mediterrani Tarra-
gona 2017.
L’elecció té més valor tenint en 
compte que desenes de joves em-
preses emergents  promogudes per 
emprenedors de tot l’estat espanyol 

nnn El 2013 va marcar un punt d’in-
fl exió 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 princi-
pals conclusions de l’estudi “Crei-
xement econòmic i activitat empre-
sarial al Bages 2009-2013”, impulsat 
per la Cambra de Comerç de Man-
resa en col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Manresa, i que retrata l’es-
tat de l’economia comarcal a partir 
de les dades reals d’ocupació, nom-
bre d’empreses i els resultats pre-
sentats per aquestes. 
En termes generals, es detecta que 

L’Oficina de Turisme de 
Manresa i l’Ofi cina Man-
resa 2022 han editat una 
nova guia en format opus-

cle sobre la Manresa de Sant Ignasi 
de Loiola. La guia, que és gratuïta, 
s’ha editat en 4 idiomes (català, cas-
tellà, anglès i francès) i pretén ser 
una eina perquè el visitant pugui 
recórrer pel seu compte els espais 
ignasians de la ciutat.  En aquest 
opuscle pot trobar-se un mapa amb 
els diferents recorreguts vinculats 
a Sant Ignasi i tota la informació fo-
namental dels espais de la Manresa 
que va conèixer el pelegrí de Loio-
la en la seva estada a la ciutat, l’any 
1522. Així mateix, a la guia hi haurà 
un carnet segellable dels 5 espais 

Un disseny tecnològic 
pels Jocs del Mediterrani

L’ocupació a la comarca del 
Bages comença a créixer

es van presentar a la convocatòria.
Th inkin Studio és un estudi d’engi-
nyeria en disseny industrial i des-
envolupament  de producte, enfo-
cat al disseny inclusiu i al disseny 
hospitalari.

Precisament, aquesta vo-
cació d’investigar i re-

soldre temes d’acces-
sibilitat  ha portat 
l’empresa a disse-
nyar un projecte 
que  fa mesos que 

treballa amb l’es-
cola Nexe Fundació 

de Barcelona. Es trac-
ta d’un innovador orinal 

per a nens amb pluridiscapacitat.
Th inkin Studio va ser escollit a Ma-
drid com un dels millors 30 pro-
jectes d’emprenedoria social en el 
programa  Th ink Big de Fundación 
Telefónica . n

entre el 2009 i el 2013, el Bages ha 
perdut prop de 1.150 empreses i gai-
rebé 6.000 llocs de treball. Però si 
es té en compte la diferència en-
tre 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, sobre-
tot, de la destrucció d’ocupació, es 
manté estable, tot i que encara se 
situa per sota de la mitjana cata-
lana.  n

L’ofi cina de turisme presenta un opuscle sobre el recorregut de sant ignasi

Redacció
Manresa

espAis. La Manresa Ignasiana es presenta en aquest opuscle pensat per foranis

Nova guia per descobrir 
la Manresa ignasiana  

Manresa dissenya un pla de projecció 
exterior per millorar el posicionament 
internacional de la ciutat 

el pla ha estat fi nançat per la diputació de Barcelona

Redacció
Manresa

Redacció
Manresa

nnn L’ajuntament de Manresa ha 
presentat  el Pla de Projecció Exte-
rior Manresa 2015-2022, un docu-
ment que té per objectiu marcar les 
pautes que han de guiar l’actuació 
de la ciutat en els propers anys en 
matèria de projecció internacional.
Valentí Junyent ha concretat que el 
posicionament internacional de la 
ciutat és un àmbit en què “la ciutat 
no ha esmerçat gaire esforços” i, en 
aquesta línia, el pla té per objectiu 
millorar en posicionament de Man-
resa “en un entorn cada cop més 
globalitzat”. El pla ha estat fi nançat 
per la Diputació de Barcelona i ela-
borat per DS Advocats i Economis-

tes, una empresa amb experiència 
en altres projectes d’aquest tipus. 
El document inicial s’ha elaborat 
després d’haver efectuat consul-
tes amb  agents socials, econòmics  
i culturals, i neix amb la voluntat 

de ser compartit i generar consens. 
Per tant és obert a les aportacions 
de tothom i se’n faran presentaci-
ons públiques, abans de ser por-
tat a aprovació al ple municipal del 
mes de novembre. n

essencials de la ruta que, un cop vi-
sitats, permetrà els visitants gaudir 
d’avantatges i descomptes a establi-
ments a la ciutat. Per a aquesta pri-
mera edició s’han editat 15.000 gui-
es en català i 5.000 guies en castellà, 
5.000 en anglès i 5.000 en francès. 
La guia estarà disponible a l’Ofi cina 
de Turisme, al Centre d’Acollida de 
Pelegrins, als recursos turístics i a 

diferents punts d’informació de la 
ciutat i altres localitats per on passa 
el camí ignasià. La iniciativa forma 
part de les accions comunicatives 
per projectar i impulsar el projecte 
Manresa 2022, que té com a objec-
tiu principal preparar i adequar la 
ciutat per celebrar i acollir la com-
memoració dels 500 anys de l’esta-
da de Sant Ignasi. n

L’alcalde Junyent i el regidor Llobet en la presentació als mitjans
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El Pla de Projecció Exterior de
Manresa desperta expectació a la
Cambra
Obert a les aportacions dels agents implicats, el pla es presentarà per a la seva
aprovació al ple municipal de novembre

El Pla de Projecció Exterior de Manresa s'ha presentat aquest dimarts. Foto: AjM

El Pla de Projecció Exterior de Manresa 2015-2022 desperta expectació. El document s'ha
presentat públicament aquest dimarts al matí, en un acte que ha omplert de gom a gom la sala
d'actes de la Cambra de Comerç. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, juntament amb el
president de la Cambra, Pere Casals, i Arnau Gutiérrez Camps, assessor de Relacions
Multilaterals i Projecció Internacional de la direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona, han estat els encarregats d'explicar els trets fonamentals del pla, que té per objectiu
detectar i posar en valor els actius i potencialitats de Manresa, així com proposar estratègies i
accions concertes que puguin accedir a programes europeus en tres eixos estratègics:
emprenedoria, ocupació i creixement empresarial; foment del turisme; i sostenibilitat i medi
ambient. 

El públic estava format per empresaris, representants del teixit econòmic i social de la ciutat, així
com els regidors de l'equip de govern i membres de l'oposició a l'Ajuntament de Manresa i
representants d'altres administracions i institucions. Tots han pogut conèixer les línies mestres
d'un pla finançat majoritàriament per la Diputació de Barcelona i elaborat per DS Advocats i
Economistes, una empresa amb experiència en altres projectes d'aquest tipus. El document
inicial s'ha elaborat després d'haver efectuat consultes amb  agents socials, econòmics  i culturals,
i neix amb la voluntat de ser compartit i generar consens. Per tant és obert a les aportacions de
tothom, tal com s'ha remarcat avui a la presentació. La previsió és que sigui portat a aprovació al ple
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municipal del mes de novembre.

En la presentació, l'alcalde Valentí Junyent ha explicat que l'objectiu del pla és la projecció de la
ciutat, tal com marquen "els signes dels temps: no serem res si no és movem en un entorn
globalitzat, per atraure persones inversions i oportunitats". La finalitat última és generar
creixement econòmic en diversos sectors: "el creixement és el gran repte", ha assegurat l'alcalde,
que hi ha afegit que "no té sentit si hi ho fem junts, i si no ho fem ordenadament". En aquest
sentit, ha remarcat la necessitat d'"establir i ordenar prioritats", ja que "no ens en sortirem si fem
trets d'escopeta no focalitzats, sense objectius". En aquesta línia, el pla marca molt clarament
quins són els programes europeus als quals es pot accedir en cadascun dels àmbits.

L'alcalde ha assegurat que Manresa "s'ha de desacomplexar", ha d'apostar pels seus actius i fer-
se'ls valdre, i que "amb el màxim consens", ha d'avançar en plans com aquest per aconseguir
millorar la projecció i generar més activitat econòmica. En aquesta línia, en l'acte s'ha remarcat que
aquest pla neix amb la voluntat de no ser "un projecte estratègic més", com d'altres que s'han
intentat portar a la pràctica, sinó focalitzat clarament a l'assoliment de resultats palpables i, al
capdavall, contribuir al creixement econòmic de la ciutat.

Valentí Junyent ha esmentat com a primer exemple que la ciutat té la perspectiva d'aconseguir
finançament a través d'un projecte Urban, conjuntament amb les ciutats de l'eix Diagonal i també
Granollers i Mataró.  

El document elaborat determina tres eixos d'actuació:

- Emprenedoria, ocupació i creixement empresarial: La voluntat en aquest àmbit és augmentar el
potencial competitiu de la ciutat i millorar el posicionament global de les seves indústries, amb
accions de suport a l'emprenedoria, a la innovació i la internacionalització d'empreses.

- Foment del turisme, mitjançant la vinculació a la figura de Sant Ignasi, però també explotant de
manera molt especial tot el potencial d'atracció turística de la ciutat i també del Bages en aspectes
com la gastronomia i l'alimentació de proximitat.

- Sostenibilitat i medi ambient: Manresa és una ciutat mitjana amb qualitat de vida, amb un
entorn natural envejable i molt proper. Per això, en el marc d'aquest eix es vol potenciar la imatge
de Manresa com a ciutat de referència en desenvolupament sostenible, impulsar el coneixement i
ús social del patrimoni natural, i millorar la relació entre ciutadans i l'espai urbà, amb projectes
diversos a l'anella verda.

De cadascun dels àmbits, el pla especifica accions concretes a realitzar, i també detalla de
manera molt clara i concreta quins són els programes europeus als quals es pot recórrer per
aconseguir finançament, suport i difusió de cadascuna d'aquestes accions. Per aconseguir entrar a
aquests programes convenen propostes singulars i diferenciades. El pla s'ha impulsat per
identificar, posa en valor i rellançar aquestes potencialitats de la ciutat.
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Exterior de Manresa genera expectació en la presentació a la Cambra de Comerç La Memòria de
Sostenibilitat d’Iberpotash recull l’actuació de l’empresa els darrers 4 anys L'exposició "Ignasi
Gilabert: treballs en fusta" es prorroga fins diumenge @saentic i @rikrd77, guanyadors del 5è
Premi MobileArt de Fira Mediterrània Carrefour contracta 800 persones a Catalunya per a la

campanya de Nadal i Reis El CN Minorisa s’imposa netament al CN Tarraco (19-4) Atenció
als ciutadans de Solsona amb incidències relacionades amb el canvi de gas Tirallongues actua a

la prèvia a la Diada dels Bordegassos
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El Pla de Projecció Exterior de Manresa genera expectació en
la presentació a la Cambra de Comerç
La sala s'actes de la Cambra de Comerç de Manresa s'ha omplert aquest matí en l'acte de
presentació del Pla de Projecció Exterior de Manresa 2015-2022. Representants del món
empresarial, entitats i institucions han escoltat les línies mestres del full de ruta en matèria de
projecció exterior de la ciutat els propers anys. Obert a les aportacions dels agents implicats,
el pla es presentarà per a la seva aprovació al ple municipal de novembre.
De: Redacció  

Gran expectació per conèxier el Pla de Projecció Exterior de la ciutat de Manresa.

El Pla de Projecció Exterior de Manresa 2015-2022 desperta expectació. El document
s'ha presentat públicament aquest matí, en un acte que ha omplert de gom a gom la
sala d'actes de la Cambr a de Comerç. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, juntament
amb el president de la Cambra, Pere Casals, i  Arnau Gutiérrez Camps, assessor de
Relacions  Multilaterals  i  Projecció  Internacional  de  la  direcció  de  Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona, han estat els encarregats d'explicar els
trets fonamentals del pla, que té per objectiu detectar i  posar en valor els actius i
potencialitats de Manresa, així com proposar estratègies i accions concertes que puguin
accedir  a  programes  europeus  en  tres  eixos  estratègics:  emprenedoria,  ocupació  i
creixement empresarial; foment del turisme; i sostenibilitat i medi ambient. 

El públic d'avui estava format per empresaris, representants del teixit econòmic i social
de la  ciutat,  així  com els  regidors  de l'equip  de  govern i  membres de  l'oposició  a
l'Ajuntament de Manresa i representants d'altres administracions i institucions. Tots han
pogut conèixer les línies mestres d'un pla finançat majoritàriament per la Diputació de
Barcelona i elaborat per DS Advocats i Economistes, una empresa amb experiència en
altres  projectes  d’aquest  tipus.  El  document  inicial  s’ha  elaborat  després  d’haver
efectuat consultes amb  agents socials, econòmics  i culturals, i neix amb la voluntat de
ser compartit i generar consens. Per tant és obert a les aportacions de tothom, tal com
s'ha remarcat avui a la presentació. La previsió és que sigui portat a aprovació al ple
municipal del mes de novembre.

El riu #Cardener al seu pas per #Manresa ha baixat 
amb força pels ruixats d'ahir. Foto d'en Jordi 
Preñanosa #Bages pic.twitter.com/uGEdx5As2X

Retweeted by Mireia

Oriol Ges
@oriol_ges
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En la  presentació,  l'alcalde  Valentí  Junyent  ha  explicat  que  l'objectiu  del  pla  és  la
projecció de la ciutat, tal com marquen "els signes dels temps: no serem res si no és
movem en un entorn globalitzat, per atraure persones inversions i  oportunitats". La
finalitat última és generar creixement econòmic en diversos sectors: "el creixement és
el gran repte", ha assegurat l'alcalde, que hi ha afegit que "no té sentit si hi ho fem
junts,  i  si  no  ho  fem ordenadament".  En  aquest  sentit,  ha  remarcat  la  necessitat
d'"establir i ordenar prioritats", ja que "no ens en sortirem si fem trets d'escopeta no
focalitzats, sense objectius". En aquesta línia, el pla marca molt clarament quins són els
programes europeus als quals es pot accedir en cadascun dels àmbits.

L'alcalde ha assegurat que Manresa "s'ha de desacomplexar", ha d'apostar pels seus
actius i fer-se'ls valdre, i que "amb el màxim consens", ha d'avançar en plans com
aquest  per  aconseguir  millorar  la  projecció  i  generar  més  activitat  econòmica.  En
aquesta línia, en l'acte s'ha remarcat que aquest pla neix amb la voluntat de no ser "un
projecte  estratègic  més",  com d'altres  que s'han intentat  portar  a  la  pràctica,  sinó
focalitzat clarament a l'assoliment de resultats palpables i, al capdavall, contribuir al
creixement econòmic de la ciutat.

Valentí  Junyent ha esmentat com a primer exemple que la  ciutat  té la perspectiva
d'aconseguir finançament a través d'un projecte Urban, conjuntament amb les ciutats
de l'eix Diagonal i també Granollers i Mataró.  

El document elaborat determina tres eixos d’actuació:

-Emprenedoria,  ocupació  i  creixement  empresarial:  La  voluntat  en aquest  àmbit  és
augmentar el potencial competitiu de la ciutat i millorar el posicionament global de les
seves  indústries,  amb  accions  de  suport  a  l’emprenedoria,  a  la  innovació  i  la
internacionalització d’empreses.

-Foment del turisme, mitjançant la vinculació a la figura de Sant Ignasi, però també
explotant de manera molt  especial  tot el  potencial  d’atracció turística de la ciutat  i
també del Bages en aspectes com la gastronomia i l’alimentació de proximitat.

-Sostenibilitat i medi ambient:  Manresa és una ciutat mitjana amb qualitat de vida,
amb un entorn natural envejable i molt proper. Per això, en el marc d’aquest eix es vol
potenciar  la  imatge  de  Manresa  com  a  ciutat  de  referència  en  desenvolupament
sostenible, impulsar el coneixement i ús social del patrimoni natural, i millorar la relació
entre ciutadans i l’espai urbà, amb projectes diversos a l’anella verda.

De cadascun dels àmbits, el pla especifica accions concretes a realitzar, i també detalla
de manera molt clara i concreta quins són els programes europeus als quals es pot
recórrer per aconseguir finançament, suport i difusió de cadascuna d'aquestes accions.
Per  aconseguir  entrar  a  aquests  programes  convenen  propostes  singulars  i
diferenciades. El pla s’ha impulsat per identificar, posa en valor i rellançar aquestes
potencialitats de la ciutat.
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La ?Xarxa ferroviària del Bages i
corredor Mediterrani, a debat
Hi participaran com a ponents el Logistics Manager d'ICL Iberia i el director de
S3 Enginyeria

La Cambra de Comerç de Manresa acollirà aquest divendres 6 de novembre una nova jornada del
Cercle d'Infraestructures, que es dedicarà a parlar de la xarxa ferroviària del Bages i la seva
connexió amb el corredor del Mediterrani. La sessió començarà a les nou del matí i hi participaran com
a ponents Xavier Corrons, Logistics Manager d'ICL Iberia, i Salvador Soler, director de S3
Enginyeria. La presentació de la jornada anirà a càrrec dels presidents de les dues entitats
organitzadores: Pere Macías, per la Fundació Cercle d'Infraestructures, i Pere Casals, per la
Cambra de Manresa. Per participar a l'acte cal inscriure's trucant al 93 872 42 22 o bé enviant un
correu electrònic a goviedo@cambramanresa.org.
â€‹
La importància que té per a les empreses del Bages poder disposar d'una xarxa ferroviària eficient
de transport de mercaderies es posarà un cop més sobre la taula per tal d'analitzar la situació
actual d'aquesta infraestructura al territori i veure quines opcions són les més viables per tal de
connectar la comarca amb el futur corredor del Mediterrani. Des de la Cambra, fa temps que s'ha
apostat per la construcció d'un tercer rail per a mercaderies que connecti la comarca amb aquest
corredor, fet que permetria fer arribar els productes industrials del Bages fins a la frontera
francesa d'una forma ràpida i econòmica. La Cambra defensa que la inversió per tirar endavant
aquesta infraestructura és relativament petita en relació als beneficis que pot aportar per a la
competitivitat del teixit empresarial del territori.
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Els comerciants aprendran a
rendibilitzar els seus productes
La Cambra farà un curs gratuït que es farà el dimarts 17 de novembre de dos quarts
de tres a dos quarts de cinc de la tarda

La Cambra de Comerç de Manresa ha programat un nou taller de formació per a comerciants, que
en aquesta ocasió se centrarà en com rendibilitzar la gamma de productes. L'activitat, que
s'organitza en el marc del programa de suport al comerç, és gratuïta i es farà el dimarts 17 de
novembre, de dos quarts de tres a dos quarts de cinc de la tarda. Per participar-hi cal inscriure's
trucant al 93 872 42 22 o bé enviant un correu correu electrònic a jmonge@cambramanresa.org.

Aquest nou taller vol apropar els comerciants del Bages a les darreres tendències del món del
comerç. Els assistents aprendran a dissenyar la seva pròpia gamma de productes, tenint en compte
els canvis i tendències del mercat, a classificar-los segons la seva rendibilitat (productes estrella,
populars, zombies, morts...) i a mesurar-ne la rendibilitat. També es parlarà de quines
consideracions cal tenir en compte a l'hora de modificar preus, de com col·locar els productes
per obtenir la màxima atracció i rendibilitat i es donaran a conèixer les tècniques més efectives de
marxandatge.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/55507/comerciants/aprendran/rendibilitzar/seus/productes

mailto:jmonge@cambramanresa.org


recollida selectiva de residus a la Catalunya Central Navarcles, seu del CAÇATIONS Una
jornada sobre arqueologia als monuments religiosos clou aquest dissabte el Dia de la

Seu Finalitza la rehabilitació de l'Observatori de Castelltallat Iberpotash i Amics del
Carrilet del Delta de l’Ebre col·laboren en la restauració d’una locomotora antiga del tren de la
potassa Raimon torna aquest dissabte al Kursaal amb el seu concert antològic Quinze
Ajuntaments bagencs han estalviat 236.000 euros anuals en factures de la llum El poder la

llum, tema de la nova xerrada dels Divendres de ciència
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La Cambra programa un nou taller de formació per al comerç,
sobre com rendibilitzar la gamma de productes

És gratuït i es farà el dimarts 17 de novembre de 2/4 de 3 a 2/4 de 5 de la tarda.

De: Redacció  

La  Cambra  de  Comerç  de  Manresa  ha  programat  un nou  taller  de  formació  per  a
comerciants,  que en aquesta ocasió  se  centrarà  en com rendibilitzar  la  gamma de
productes. L’activitat, que s’organitza en el marc del programa de suport al comerç, és
gratuïta i es farà el dimarts 17 de novembre, de 2/4 de 3 a 2/4 de 5 de la tarda. Per
participar-hi  cal  inscriure’s  al  telèfon  93  872  42  22  o  bé  al  correu  electrònic
jmonge@cambramanresa.org.

Aquest nou taller vol apropar als comerciants del Bages les darreres tendències del món
del comerç. Els assistents aprendran a dissenyar la seva pròpia gamma de productes,
tenint en compte els canvis i tendències del mercat, a classificar-los segons la seva
rendibilitat  (productes  estrella,  populars,  zombies,  morts...)  i  a  mesurar-ne  la
rendibilitat. També es parlarà de quines consideracions cal tenir en compte a l’hora de
modificar  preus,  de  com  col·locar  els  productes  per  obtenir  la  màxima  atracció  i
rendibilitat i es donaran a conèixer les tècniques més efectives de marxandatge.
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El Bages reclama formar part del
Corredor Mediterrani
El teixit empresarial coincideix en què a la comarca hi ha la massa crítica
suficient per tirar endavant inversions que la connectin

En aquests moments, el Bages no és Corredor del Mediterrani però pot ser-ho i ha de ser-hi.
Aquesta afirmació, feta per Salvador Soler, director de S3 Enginyeria, resumeix les sensacions
dels representants del teixit empresarial del Bages que aquest matí han participat en una jornada
organitzada conjuntament per la Cambra de Comerç de Manresa i el Cercle d'Infraestructures. La
sessió s'ha dedicat a posar sobre la taula la situació actual del transport ferroviari a la comarca i la
connexió amb el Corredor del Mediterrani.

A més de Salvador Soler, hi ha participat com a ponent Xavier Corrons, cap de logística d'ICL
Iberia. Corrons ha defensat que el projecte Phoenix d'Iberpotash justifica les inversions
necessàries per connectar el Bages amb el Corredor del Mediterrani i que, un cop fetes,
beneficiaran tant a persones com a empreses del territori. Corrons ha alertat de la importància de
fer uns bons accessos al port de Barcelona i ha afirmat que la proposta del tercer fil s'ha
d'entendre com una solució transitòria. El cap de logística d'Iberpotash ha apostat per la
intermodalitat i per reforçar els vincles entre els diferents modes de transport per tal d'aprofitar-ne
el millor de cada un.

La jornada ha servit també per presentar el Fòrum Ferroviari del Bages i la Catalunya Central, una
iniciativa impulsada pel propi Salvador Soler, que vol ser una plataforma oberta de debat i
d'impuls d'iniciatives a l'entorn del transport ferroviari. Soler ha fet una exposició del projecte del
Corredor Mediterrani i de les diferents solucions i traçats que s'hi proposen. Pel que fa a la
comarca del Bages, ha destacat l'interès que pot tenir la línia Manresa-Lleida per al transport de
mercaderies, sempre i quan s'ampliï en extensió, i ha afirmat, en relació al Corredor Mediterrani, que
el transport de mercaderies al Bages aporta suficient massa crítica per impulsar al seu darrere les
línies de viatgers.

Pàgina 1 de 1
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La Comissió Europea inclourà
tota la causa que els havia traslla-
dat el veterà advocat sallentí Se-
bastià Estradé en el procés que està
seguint contra l’estat espanyol per
la suposada contaminació que els
runams de Sallent i Balsareny ha-
vien provocat històricament. Es-
tradé té previst explicar la seva llui-
ta també des d’Europa contra la
contaminació i els runams de les
mines  en el judici públic que es fa
aquesta tarda a Manresa.

La Comissió ha informat Es-
tradé que ha tancat la queixa pre-
sentada a l’estament europeu.
L’advocat, a través de la lletrada i
col·laboradora Montserrat Badia,
havia reclamat que no es tanqués
el seu cas. 

Ahir, l’advocat sallentí va donar
a conèixer el document a través del
qual la seva causa forma part de la
causa general que impulsa la co-
missió. La CE va comunicar a Es-
tradé que «actualment hi ha en trà-
mit un procediment d’infracció
contra el regne d’Espanya perquè
es  van apreciar indicis de violació
del dret mediambiental de la Unió
Europea» i afirma que «la docu-
mentació que ens ha fet arribar,
s’ha incorporat» a la causa que im-
pulsa la CE. 

E. B. | SALLENT

La UE inclou les
tesis d’Estradé
en la seva causa
contra l’Estat
per contaminar
el LlobregatEl Bages ha quedat fora dels

grans corredors ferroviaris, el tren
transversal va quedar en somni
maragallià esclafat per la crisi eco-
nòmica i el corredor cap a Europa 
passa lluny i, avui, sense connexió
directa. Però  descavalcats en al-
gunes batalles, la guerra no es
dóna per perduda. El Fòrum Fer-
roviari del Bages ha dibuixat dues
possibilitats per punxar el futur
tren de nord a sud que passa altre
cop pel corredor del litoral ex-
cepte a l’entorn de Barcelona. Una
possibilitat és que l’accés a aques-
ta futura via fonamental per al
transport de mercaderies tingui
una pota cap al Bages punxant la
línia a la zona de Martorell o Cas-
tellbisbal. I l’altra, que l’accés es faci
amb Renfe per la línia actual i
que l’enllaç es faci  a Sabadell. 

Salvador Soler, director de S3
Enginyeria i un dels tres impulsors
del Fòrum Ferroviari del Bages, va
exposar ahir a la Cambra de Co-
merç de Manresa aquestes idees,
perquè, tot i admetre que actual-
ment Manresa i la comarca no
estan ben connectades tot i tenir
dues línies de tren, veu que «hi ha
potencial». Soler no només confia
en aquestes connexions, sinó que
planteja la necessitat de resoldre la
connexió cap a Lleida i donar un
millor aprofitament, també a tra-
vés de les mercaderies, a la línia de

Manresa a Calaf. Per a Soler, aquest
és el tren transversal, i creu que «no
és gaire complicat» adaptar els
trams avui conflictius.  

Soler, que fa un any i mig que
treballa amb els seus companys a
aportar solucions per a la millora
del tren, també va insistir ahir a la
Cambra davant d’una trentena
d’empresaris i polítics dels Bages
en la necessitat de «fer la feina ben
feta», tenint en compte que les in-
versions en infraestructures fer-
roviàries es plantegen a mitjà i

llarg termini. Aquesta afirmació va
ser feta per Salvador Soler, que va
participar ahir en la jornada de la
Cambra de Comerç de Manresa i
el Cercle d’Infraestructures. 

El segon ponent d’ahir va ser
Xavier Corrons, cap de logística
d’ICL Iberia. Corrons va defensar
que el projecte Phoenix d’Iberpo-
tash justifica les inversions ne-
cessàries per connectar el Bages
amb el Corredor del Mediterrani
i que, un cop estiguin fetes, bene-
ficiaran tant persones com em-

preses del territori. Corrons va
alertar de la importància de fer uns
bons accessos al port de Barcelo-
na i va afirmar que la proposta del
tercer fil que es planteja per re-
soldre els problemes de l’amplada
de via «s’ha d’entendre com una
solució transitòria». 

El cap de logística d’Iberpotash
va apostar per la intermodalitat i
per reforçar els vincles entre els di-
ferents modes de transport per
tal d’aprofitar-ne el millor de ca-
dascun.

ENRIC BADIA | MANRESA

«Hem de connectar amb el Corredor
del Mediterrani amb Renfe i FGC»

Un nou grup de pressió en matèria ferroviària defensa les possibilitats de tenir bon accés 

Salvador Soler, Pere Casals, president de la Cambra, Pere Macias, president del Cercle d’Infraestructures, i
Xavier Corrons, cap de logística d’ICL en la taula d’ahir a Manresa

ENRIC BADIA
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El Bages reclama formar part del Corredor del Mediterrani
La Cambra ha acollit aquest divendres una jornada on s'ha coincidit en què a la comarca hi ha
la massa crítica suficient per tirar endavant inversions que la connectin amb el Corredor del
Mediterrani.
De: Redacció   

En aquests moments, el Bages no és Corredor del Mediterrani però pot ser-ho i ha de
ser-hi. Aquesta afirmació, feta per Salvador Soler, director de S3 Enginyeria, resumeix
les sensacions dels representants del teixit empresarial del Bages que aquest divendres
van participar en una jornada organitzada conjuntament per la Cambra de Comerç de
Manresa i el Cercle d’Infraestructures. La sessió es va dedicar a posar sobre la taula la
situació actual del transport ferroviari a la comarca i la connexió amb el Corredor del
Mediterrani. 

A més de Salvador Soler, hi va participar com a ponent Xavier Corrons, cap de logística
d’ICL  Iberia.  Corrons va  defensar  que el  projecte  Phoenix  d’Iberpotash justifica les
inversions necessàries per connectar el Bages amb el Corredor del Mediterrani i que, un
cop fetes, beneficiaran tant a persones com a empreses del territori. Corrons va alertar
de la importància de fer uns bons accessos al port de Barcelona i va afirmar que la
proposta del tercer fil s’ha d’entendre com una solució transitòria. El cap de logística
d’Iberpotash va apostar per la intermodalitat i per reforçar els vincles entre els diferents
modes de transport per tal d’aprofitar-ne el millor de cada un.

La jornada va servir també per presentar el Fòrum Ferroviari del Bages i la Catalunya
Central, una iniciativa impulsada pel propi Salvador Soler, que vol ser una plataforma
oberta de debat i d’impuls d’iniciatives a l’entorn del transport ferroviari. Soler va fer
una exposició del projecte del Corredor Mediterrani i de les diferents solucions i traçats
que s’hi proposen. Pel que fa a la comarca del Bages, va destacar l’interès que pot tenir
la  línia  Manresa-Lleida  per  al  transport  de mercaderies,  sempre  i  quan s’ampliï  en
extensió,  i  va  afirmar,  en  relació  al  Corredor  Mediterrani,  que  el  transport  de
mercaderies al Bages aporta suficient massa crítica per impulsar al seu darrere les línies
de viatgers.

Atenció #Manresa #Bages! Menys d'una hora per 
saber què ens expliquen @PAHCBages i 
@ObraSocial_PAH pic.twitter.com/ZwQPwkGaW2

Retweeted by PAHC Bages
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@g_gabipal
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