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assumit com a projecte de país. 
 
De nou hem quedat sense Consellers locals al Govern, i amb gairebé cap alt càrrec 
a l'administració catalana. Fem poc soroll, som escassament visibles i ens tenen poc 
presents. No es tracta de fer escarafalls però sí de ser persistents i anar units per ésser 
tinguts en compte. Volem tenir la capital de la vegueria però no ho diem, i a nivell 
català és un tema aparentment aparcat; si no en parlem nosaltres i mobilitzem altres 
zones del país amb ambicions semblants, persistirà aquesta estructura provincial que 
ens deixa arraconats. 
 
Toca fer feina ben feta i col·laborar a nivell català allà on puguem aportar. Ens 
hem d'esforçar per treballar i contribuir pertot amb gent local. Però no estaria de més 
que l'Alcalde de Manresa, el President del Consell Comarcal i la recentment nomenada 
Delegada del Govern es coordinessin per aparèixer arreu conjuntament, i recolzats en 
cada cas amb els representants institucionals de l'àmbit que toqui, posant sobre la 
taula la visió i exigència locals. 
 
La força d'una comarca és la seva gent i la pròpia voluntat. La conjuntura actual 
ens pot donar, si volem, aquest plus de força que ens farà millorar el nostre 
posicionament nacional, no podem seguir admetent que el mapa català tingui un forat 
al seu centre geogràfic. 
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Seleccionen personal per a un curs
subvencionat de gestió de vendes
Es farà entre els mesos de febrer i juliol del 2016 i dóna accés a un certificat de
professionalitat de nivell 3

La Cambra de Comerç de Manresa ha iniciat el procés de selecció d'alumnes per a un nou curs
subvencionat adreçat a persones en situació d'atur. En aquesta ocasió, la proposta ha de servir per
formar professionals de l'àrea comercial de les empreses, un perfil amb molta demanda i que
requereix el domini d'unes habilitats i coneixements determinats. El curs s'iniciarà a finals de
febrer i s'allargarà fins el proper mes de juliol, amb una durada total de 530 hores amb pràctiques
en empreses. Els alumnes que el completin obtindran un certificat de professionalitat de nivell 3,
un document que acreditarà les seves competències i que podran convalidar per crèdits d'un cicle
formatiu.

El curs té per objectiu que els alumnes aprenguin a organitzar, realitzar i controlar les operacions
comercials d'una empresa en contacte directe amb els clients o bé a través de tecnologies de la
informació i la comunicació utilitzant, si és necessari, la llengua anglesa. També s'incidirà en el
desenvolupament de les seves habilitats de coordinació de l'equip comercial i de supervisió de les
accions de promoció, difusió i venda de productes i serveis.

El programa del curs inclou sessions d'organització comercial (direcció i estratègies, gestió econòmica
i financera), de gestió de la força de vendes i equips comercials, d'operacions de venda (organització
de processos, tècniques de venda, venda online), de promocions en espais comercials i d'anglès
professional per a activitats comercials.

El curs està finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el ministeri de Treball i Seguretat Social, el
departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Fons Social Europeu. Les persones
interessades poden posar-se en contacte amb la Cambra al 93 872 42 22 i a
jmonge@cambramanresa.org.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/57088/seleccionen/personal/curs/subvencionat/gestio/vendes
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Les millores en el servei de fi bra òptica, un repte manresà

La Cambra de Comerç felicita al nou President de la Generalitat

El projecte donarà feina a usuaris de Serveis Socials

Les Cambres reclamen millora d’infraestructures

nnn El projecte Rubik per l’ocupa-
ció social, del Consell Comarcal del 
Bages, ja té 34 ofertes de feina pro-
vinents d’empreses de la comarca 
per tal de contractar usuaris de Ser-
veis Socials en situació d’atur. Les 
empreses, que poden rebre entre 
3.500 i 5.200 euros per contractar 
una persona a jornada sencera du-
rant 6 mesos, poden fer les seves 
sol·licituds fi ns al dia 15 de març a 
través del web http://rubik.ccba-
ges.cat/
 Els candidats han estat escollits 
pels mateixos professionals de 
serveis socials i els i les insertors/
es laborals dels municipis del Ba-
ges, ja que havien de ser persones 
amb expedient obert a serveis soci-
als a causa de la pèrdua del lloc de 
treball. Finalment, s’ha creat una 
borsa d’unes 350 persones.
Les empreses que s’han adherit fi ns 

nnn El Consell General de Cambres 
de Catalunya felicita el Molt Hono-
rable President de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, escollit en el 
ple d’investidura celebrat ahir al 
Parlament de Catalunya.
Les cambres catalanes expressen 
la seva satisfacció per la formació 
d’un govern estable, al qual dema-
nen que treballi per enfortir la con-
solidació de la recuperació econò-
mica, és a dir, perquè la recuperació 
observada els últims mesos a ca-
sa nostra sigui una realitat els pro-

nnn L’Ajuntament de Manresa i 
l’Agència de Residus de Catalunya, 
amb la col·laboració del Consorci 
del Bages per a la gestió de residus, 
la Diputació de Barcelona, l’Asso-
ciació d’Empresaris de Bufalvent 
i el Centre Tecnològic de Manre-
sa, va celebrar la primera sessió de 
treball del projecte pilot de Simbi-
osi Industrial a Catalunya que ha 
arrencat al territori amb el nom de 
Manresa en simbiosi, i que va aple-
gar 24 persones en representació  de 
17  empreses de Manresa i comarca.  
La primera reunió de treball es va 
celebrar a la seu social de l’Associa-
ció d’Empresaris de Bufalvent i su-
posa el tret de sortida d’un projecte 
que pretén detectar i fer afl orar pos-
sible sinergies entre les empreses 
participants i buscar l’intercanvi i 

Rubik per l’ocupació social 
rep 34 ofertes de treball

Demanen al President 
lluitar per millorar el país

ara al programa són majoritària-
ment petites, de menys de 10 treba-
lladors, tot i que hi poden accedir 
tot tipus d’empreses i d’entitats. Les 
empreses que vulguin participar 
en aquest programa han de crear 
nous llocs de treball per contrac-
tar persones provinents d’aquesta 
borsa de treball, per evitar que els 
incentius econòmics es puguin uti-
litzar per cobrir llocs de treball ja 
existents. Les empreses o entitats 
que s’hi adhereixin rebran ajuts 
d’entre 3.500 i 5.200 euros (per a 
una contractació de 6 mesos a jor-
nada completa) per fer front a un 
elevat percentatge de la despesa del 
salari i de les cotitzacions a la Se-
guretat Social. En total, es destina-
ran 300.000 euros a aquest projecte 
dissenyat i gestionat per les àrees 
d’Acció social i ciutadania i Des-
envolupament. n

pers semestres. Segons el Consell 
de Cambres de Catalunya, del qual 
en forma part la Cambra de Man-
resa,  el pròxim govern ha d’afavo-
rir i implantar mesures que acom-
panyin i facilitin la recuperació de 
l’activitat econòmica i la creació de 
llocs de treball. L’aposta per millo-
rar les infraestructures ha de ser 
prioritària per aquesta consolida-
ció de la recuperació, així com per 
no frenar una activitat empresarial 
a l’alça sempre lluitant per les bo-
nes comunicacions. n

Primera sessió de treball del projecte entre empreses de Manresa i el Bages

redacció
Manresa

COL·LABORACIÓ I INTERCANVI.  És el que pretén aquest repte ciutadà

‘Manresa en simbiosi’ 
aplega 17 empreses

Moment de la sessió de treball amb representació de 17 empreses

Els empresaris insten a millorar el 
servei de fi bra òptica a Bufalvent  

Bufalvent és una àrea molt important de Manresa on és vital la fi bra òptica

redacció
Manresa

nnn L’Ajuntament de Manresa va 
acollir una reunió entre el Director 
General de Telecomunicacions de 
la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Puigneró, i representants de la Jun-
ta Directiva de l’Associació d’Em-
presaris del Polígon Industrial Bu-
falvent, amb l’objectiu de buscar 
millores en el servei de fi bra òpti-
ca que s’ofereix en aquesta impor-
tant àrea d’activitat econòmica de 
la ciutat.
La reunió va celebrar-se al des-
patx de l’alcalde, Valentí Junyent, 
el qual també anava acompanyat 
del regidor d’Espai Urbà i Entorn 
Natural de l’Ajuntament de Man-
resa, Jordi Serracanta, i la regidora 

de Promoció Econòmica i Comerç, 
Àuria Caus.
Aquesta reunió és fruit de la tro-
bada amb el conseller en funcions 
d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat, Felip Puig, en el sopar de cele-
bració dels 25 anys de l’Associació 
d’Empresaris del Polígon Industri-

al Bufalvent, en el qual la Junta Di-
rectiva li va transmetre la seva pre-
ocupació per la gestió pública que 
s’està fent d’una infraestructura de 
fi bra òptica en aquesta àrea d’acti-
vitat econòmica i que les empreses 
consideren que cal millorar-la. n

la col·laboració entre elles.
La reunió–la primera de les tres 
previstes inicialment- va ser gui-
ada per 5 dinamitzadors i aplega-
va empreses del metall, l’energia, 
l’aigua, els plàstics, els petits estocs 
o els residus orgànics.
La sessió de treball va permetre que 
els empresaris plantegessin inici-
atives win win, per desenvolupar 
en el futur noves activitats de col-
laboració entre ells; nous models 

de negoci per millorar  la cadena de 
valor amb proveïdors o socis, inici-
atives de logística inversa; recursos 
que desaprofi ten uns i altres poden 
usar i compartir coneixements.
Manresa en simbiosi va ser presen-
tat el mes passat i té com a objec-
tiu implementar a Manresa el pri-
mer projecte de simbiosi industrial 
a Catalunya per a maximitzar l’efi -
ciència en l’ús dels recursos dispo-
nibles.  n
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La situació preocupant de la
riera de la Tosca pels continuats
episodis de contaminació –visible
sobretot per la presència d’escu-
mes– que s’hi produeixen té in-
terposada una denúncia a través
de la fiscalia de Medi Ambient
que espera resposta. La denúncia
la van presentar conjuntament
dos veïns propietaris de finques a
tocar del curs d’aquesta riera, a la
zona del paratge de Marfà (en ter-
me municipal de Castellcir). Els
denunciants ho han fet públic ara,
en saber que la situació de degra-
dació d’aquesta riera ha començat
a motivar la mobilització ciutada-
na a través del col·lectiu La Cosa
Nostra.

La denúncia la van formalitzar
el 30 d’abril de l’any passat i fins ara
no ha rebut cap resposta. Els dos
propietaris hi exposaven –tal  com
hi consta textualment– que «des de
fa anys» han observat que «tant per
la riera de Castellnou, principal-
ment, com pel torrent de la Fà-
brega» l’aigua «baixa contamina-

da per una bromera blanca en
forma de sabó i surant per sobre
(riera de Castellnou) sense que cap
administració hi hagi posat re-
mei». Subratllaven que aquests
cursos d’aigua passen en bona
part per la zona declarada Espai
d’Interès Natural del Moianès,
com ho són les mateixes finques.
En la denúncia precisaven que
els dos cursos d’aigua «es troben si-
tuats al sud-oest del mas de les Vi-
nyes, a 300 metres en línia recta»,

que a partir d’aquí el curs «pren el
nom de riera de Marfà i segueix ai-
gües avall fins a la presa de Molí de
Brotons», a partir d’on continua
fins a confluir a la riera Golarda.  

Els denunciants hi destacaven
que a la zona de la presa, «així com
a les vores de la llera, s’acumula so-
vint el contaminant», fet del qual
n’adjuntaven imatges. Per aquest
motiu, es requeria que s’investigui
«la responsabilitat de la contami-
nació» que, hi afegien, «afecta no

sabem fins a quin nivell el medi
natural de la zona i en concret les
nostres finques». En el moment del
registre de la denúncia també hi fe-
ien constar que «en les darreres
setmanes s’observa un augment
considerable de contaminació de
la riera de Castellnou a primeres
hores dels matins laborals».

El col·lectiu La Cosa Nostra,
que és el que ha promogut un
debat públic sobre aquesta situa-
ció, atribueix l’eix del problema en
la depuradora que té Moià des de
l’any 1999, que afirmen que ha tin-
gut problemes de funcionament
des de la seva posada en servei,
però que sobretot està dimensio-
nada per tractar un cabal molt
inferior al que realment ha d’aca-
bar tractant.

Un dels propietaris denunciants,
però, situa els primers episodis
de contaminació unes tres dècades
enrere. «Abans agafaves crancs
de riu amb les mans a centenars.
Fins i tot anguiles i llúdrigues hi
havia. Ja fa dècades que no hi ha
res».

REDACCIÓ | MANRESA

La contaminació de la riera de la Tosca té
una denúncia posada per dos propietaris

Els denunciants es consideren afectats ja que tenen les finques en el curs de l’aigua, a Castellcir

Un dels episodis de contaminació més visibles registrats a la riera

ARXIU/I. D.

La missa solemne en honor del
patró de la població (a les 11) i el
pregó institucional (a les 12), en-
guany a càrrec de l’actriu local
Trini Montoliu, obriran aquest
migdia el programa de la Festa Ma-
jor d’Hivern de Sant Vicenç, que
s’allargarà durant tot el cap de
setmana. Avui a la tarda també hi
haurà animació infantil i sardanes,
i al vespre l’acte de proclamació
dels nous pubilla i hereu, al local
de la Societat Coral l’Estrella. La
jornada es clourà a Cal Soler amb
el concert SéptimoA.

Demà al migdia tindrà lloc la in-
auguració del nou equipament
infantil que s’ha instal·lat a la pla-
ça de Catalunya, acte que comp-
tarà amb la presència de la dibui-
xant Pilarín Bayés. A la tarda, la sala
Cal Soler serà l’escenari del musi-
cal infantil Gisela y el libro mágico,
i el mateix espai  acollirà a partir de
les 10 de la nit el ball amb La vella
Dixieland. 

De la jornada de diumenge des-
taca com a novetat l’estrena de l’i-
tinerari Sant Vicenç de Castellet, art,
pedra i patrimoni, que unirà deu
escultures i monuments del mu-
nicipi.

REDACCIÓ | SANT VICENÇ DE CASTELLET

Sant Vicenç tria
aquesta nit
pubilla i hereu en
el primer dia de
les festes d’hivern
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L’Ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola ha posat en marxa
per quart any consecutiu la cam-
panya amb què premia els veïns
que facin un ús freqüent de la
deixalleria. 

En concret, la campanya con-
sisteix en un aplicació del 20 % de
descompte en el rebut de les es-
combraries en tots aquells usuaris
del muncipi que puguin acreditar
un mínim de 6 usos del servei de
la deixalleria. 

L’Ajuntament ja té a disposició
els carnets que cal omplir per po-
der demostrar aquesta acreditació.
Un cop completats els sis dies
d’ús de la deixalleria, es tracta
que l’usuari entregui el carnet
amb la totalitat de les caselles se-
gellades conforme s’ha fet el di-
pòsit de voluminosos. 

A banda del carnet, i per acre-
ditar que n’és el titular, l’usuari
també haurà de presentar el rebut
de la taxa d’escombraries del 2015.
El termini habilitat és fins al 30 de
juny.

REDACCIÓ | SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Sant Salvador posa
en marxa
una campanya de
bonificació per a
l’ús de la deixalleria

Sant Fruitós va celebrar ahir la
diada del seu patró, jornada cen-
tral de la Festa Major d’Hivern. A
l’església parroquial es va oficiar la
missa en honor del sant patró, i
posteriorment la celebració es va
desplaçar a la plaça de l’Església,
on es va poder veure l’actuació
de la colla Gegantera i els Grallers
de Sant Fruitós, seguit d’una
ballada de sardanes a càrrec de la
cobla Ciutat de Manresa. Actua-
cions que van tenir la presència
de molt públic, que també va
poder degustar un vermut popu-
lar. A la tarda, la festa es va traslla-
dar al pavelló municipal, on es va

celebrar el Two Ball Solidari, una
competició de llançaments a cis-
tella, oberta a tothom, i que desti-
nava els beneficis recollits a Càri-
tas Sant Fruitós.

Avui, divendres, segueix el pro-
grama d’actes de la festa: al matí
destinat als nens i nenes, amb un
petit casal i tallers amb activitats lú-
diques a càrrec de l’associació Ai
Carai!

A les 9 del vespre s’iniciarà a la
plaça de l’Església el Correfoc de
Festa Major, que organitza la Co-
lla de Diables Asmodaics i Golia-
ters, i a les 11 de la nit, al pavelló
municipal de Sant Fruitós hi hau-
rà un concert amb Els Catarres.

JAUME GRANDIA | SANT FRUITÓS

Sant Fruitós inicia  amb
gegants i sardanes les festes
en honor del seu patró

Ballada de sardanes a la plaça de l’Església, ahir al migdia

JAUME GRANDIA

comunicacio@catpress.cat - 22/01/2016 07:57 - 178.23.208.155



PRETENEN QUE
L’AJUNTAMENT CANVIÏ
L’ORDENANÇA PERQUÈ ELS
BARS I RESTAURANTS ESTIGUIN
EN LES MATEIXES CONDICIONS
QUE A LA RESTA DE BARRIS5

Valoren que hi hagi un comandament ampli i potent de l’Ajuntament per
donar resposta a les mancances en múltiples fronts que hi ha a la ciutat 2-3

El teixit socioeconòmic
dóna un vot de confiança
al nou govern de Manresa

El comerç del
barri vell se
sent agreujat
per no poder
tenir terrasses
amb vela

El PSOE adverteix Podem que no
pactarà a qualsevol preu

ALIANCES POSTELECTORALS 23-24

SÁNCHEZ ES POSA EN CONTACTE AMB EL LÍDER DE  C’S

SALVADOR REDÓEFE/SERGIO BARRENECHEA

Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya 
Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord

RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%

EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL

www.regio7.catANY: XXXIX NÚMERO: 11.302
DIRECTOR:Marc Marcè i Casaponsa

PREU1,20 EUROS | DIUMENGE, 24 DE GENER DEL 2016

«Jo mateix em feia pel·lícules per al Cine Nic amb
el paper parafinat de la carnisseria» 16 I 17

DG   La conversa amb...
Joan Guitart. PUBLICISTA I CINEASTA

D.C.

Assignen la destinació de 70.000 euros del pressupost municipal a fer un parc infantil al barri de la Residència, canviar les cadires de la sala d’actes de la
biblioteca, millorar la il·luminació de Palà de Torroella i instal·lar un equip de so a l’auditori de l’escola de música, entre altres actuacions. 6

673 veïns de Navàs fan més populars els pressupostos

1 2Màlaga CF FC Barcelona

Messi dóna al Barça
el lideratge provisional

Ho deia Luis Enrique al final: «és
difícil fer una primera part tan
dolenta». I així va ser perquè des-
prés del rapidíssim gol de Munir,
els blaugrana es van adormir i el

Màlaga va tenir nombroses oca-
sions per aconseguir més que
l’empat. Però va ser Leo Messi
amb una preciosa volea el qui va
marcar la diferència. 36-37

EL GOL DE L’ARGENTÍ A LA SEGONA PART CAPGIRA UN PARTIT
EN EL QUAL EL MÀLAGA HAVIA DOMINAT FINS AL DESCANS

El davanter argentí celebra el seu gol

EFE/JORGE ZAPATA

L’ENTITAT LGTB FARÀ UNA
CAMPANYA AMB IMATGES DE
FESTES CATALANES, ENTRE
ELLES LA BERGUEDANA8

Col·laboració de
la Patum amb el
col·lectiu de gais,
lesbianes i
transsexuals

GUANYA L’ALCOI (4-2) I
APROFITA LES ENSOPEGADES
DELS RIVALS38

L’Igualada
d’hoquei
aconsegueix la
classificació per
a la Copa del Rei

C. Verge de Joncadella, 1
Tel. i fax 93 832 16 25

08251 Santpedor

r e s t a u r a n t

Menú dies
laborables
19,40 € 
tot inclòs
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REACCIONS A L’ENTRADA D’ERC Presidents d’entitats, representants del teixit econòmic i ciutadans del carrer opinen que el nou govern
bipartit ajudarà a enfortir l’actuació de l’Ajuntament de Manresa. El fet que els dos partits amb més representació hagin assumit la
responsabilitat de capitanejar el consistori és valorat positivament perquè hi ha la possibilitat d’impulsar més fàcilment projectes per a la ciutat

4

Agents econòmics i socials creuen que
el bipartit enfortirà el govern de Manresa

La ciutadania espera que el nou executiu millori l’economia municipal i hi hagi més atenció a les qüestions socials

Agents socials i econòmics de
Manresa consultats per Regió7
consideren que el nou bipartit
que liderarà l’Ajuntament a patir
del 1 de febrer pot enfortir l’acció
de govern. Un dels punts que més
es valoren és que les dues forma-
cions (CDC i ERC) estan distan-
ciades ideològicament i per tant
caldrà molt de diàleg per prendre
decisions.  El POUM, polítiques so-
cials per als més necessitats, la mi-
llora de l’economia, els incentius
per el sector comercial, l’impuls del
sector turístic i Manresa 2022 són
alguns dels deures que posen al
nou equip de govern. 

No crec que hi hagi
gaires canvis en l’ac-

tuació del consistori»
Pel que fa al

sector dels ar-
quitectes, el
tema més im-
portant que hi
ha sobre la tau-
la és la revisió
del Pla d’Orde-

nació Urbanística Municipal
(POUM).  Hem de veure si el can-
vi de regidor pot influir en algun
aspecte i si hi haurà una visió di-
ferent sobre aquest tema, tot i que
crec que hi haurà una continuïtat
perquè tot el que fa referència al
POUM s’ha anat fent de forma
consensuada. Marc Aloy, com a
arquitecte, continua la tasca que
ja va començar Ramon Bacardit,
que també era arquitecte.  I enca-
ra que provinguin de dues forma-
cions diferents, el fet que els dos
siguin arquitectes fa que tinguin
un base tècnica i cerquin el millor
per a la ciutat. Entremig hi va ha-
ver un altre regidor, en Jordi Ser-
racanta, que va servir com a nexe
d’unió.

El govern s’ha remodelat, però
dubto que facin actuacions molt
diferents de les que portava a ter-
me el govern de Convergència fins
ara. En els darrers mesos s’ha vist
complicitat entre Convergència i
Esquerra i, per tant, no crec que hi
hagi gaires sorpreses. Opino, fins
i tot, que amb l’augment de regi-
dors amb responsabilitat de go-
vern [es passa de nou a catorze] hi
haurà més cura en la gestió. Esta-
va cantat que hi hauria aquest
acord per governar la ciutat de
Manresa.   

Amb més persones al
capdavant, la gestió

pot ser més acurada »

Hem d’espe-
rar que el nou
govern faci una
bona feina i es-
tabilitzi les fi-
nances de l’A-
juntament. El
tema més pre-

ocupant en el qual ha d’actuar és
en el de l’emergència social que
tenim en aquests moments. Hem
de mirar que cap ciutadà passi
gana ni tingui fred a l’hivern. Tam-
bé s’han d’impulsar altres aspec-
tes que han de servir per situar
Manresa en el mapa. Hem de ser
capaços d’exigir a la Generalitat
que es facin inversions en el des-
doblament de la C-55 i en la gra-
tuïtat de la C-16.  

Jo veig bé un govern de coalició
i que hagi augmentat el nombre
de regidors en el govern. Amb més
persones al capdavant de l’Ajun-
tament, la gestió pot ser més acu-
rada. Si aquesta nova estructura
no genera més despeses, no hi
veig cap problema. Però, és clar,
s’ha de mirar l’eficàcia, que no sur-
ti massa cara. 

El govern de coalició
és positiu perquè tin-

drà una visió més àmplia»
Des del punt

de vista de la
petita i mitjana
empresa, un
dels punts clau
és la política de
reindustrialit-
zació per acti-

var noves inversions.  Cal que l’A-
juntament lideri el clam per de-
manar noves infraestructures.  Les
carreteres són molt reivindicades
pels empresaris perquè són ne-
cessàries per millorar la competi-
tivitat. El govern de Manresa tam-

bé ha de fer inversions per poten-
ciar la fibra òptica i hem d’apostar
pel turisme, perquè l’únic ele-
ment pel qual la gent ve a fer tu-
risme al Bages és per visitar Mont-
serrat. 

La coalició entre Convergència
i Esquerra és positiva perquè el go-
vern tindrà una visió més àmplia
a l’hora d’analitzar què cal fer per
a la ciutat. Més gent hi tindrà veu.
És un govern més inclusiu. Sobre-
tot crec que amb l’entrada d’ERC
es reforçarà tota l’àrea de políti-
ques socials. També cal destacar
que a la Generalitat, CDC també
governa amb ERC i això també pot
ser positiu perquè hi pot haver
més sintonia entre les dues admi-
nistracions.   

És millor aquest es-
cenari que no pas un

consistori feble»
Hi ha molts

temes que
s’han de resol-
dre a la ciutat.
D’entrada, la si-
tuació pressu-
postària muni-
cipal, tot i que

s’ha millorat en aquest aspecte en
els darrers anys. I és que ja és hora
de fer actuacions de govern amb
un gran cost. A Manresa s’ha
d’incidir en la millora de la mobi-
litat. El POUM és l’altre gran tema
de l’Ajuntament sobre la taula. 

Crec que és positiu per a Man-
resa que les dues principals forces
polítiques estiguin juntes en el go-
vern de la ciutat i hagin decidit ti-
rar conjuntament la legislatura.
Amb un pacte ben fet, es poden ti-
rar endavant molts projectes. És
millor aquest escenari que no pas
tenir un govern feble al capdavant
de l’Ajuntament. Feia temps que
no hi havia aquesta coincidència
entre les forces que hi ha a l’Ajun-
tament i al Govern de la Genera-
litat i s’ha d’aprofitar per solucio-
nar problemes que arrosseguem
des de fa temps, com la carretera
C-55. 

Hi haurà més diver-
gència, però serà un

reflex de la ciutadania»

El sector co-
mercial està sa-
tisfet perquè
ERC ens va dir
que per a ells la
millora del sec-
tor comercial és
una prioritat.

En aquest sentit, estic convençut
que farem passes endavant. Nos-
altres tenim tot un projecte a des-
envolupar per potenciar el co-
merç de Manresa. Volem fer un
circuit per bona part dels carrers
de la ciutat i crear un eix comer-
cial de referència perquè la gent
d’aquí i d’altres poblacions s’hi
passegin. Un aspecte fonamental
és impulsar Manresa 2022.  

És positiu que Convergència i
Esquerra estiguin junts al capda-
vant de l’Ajuntament. Potser hi
haurà més divergències, però serà
un reflex de la diversitat de la ciu-
tadania. Sembla que tots tenen
moltes ganes que aquest govern
faci moltes coses per a la ciutat.
Opino que podrem veure un
executiu amb més força a l’hora
d’impulsar les actuacions des del
consistori.

És una situació nova
i hem d’esperar a

veure com funciona »
Com a

Col·legi d’Advo-
cats creiem que
els temes més
importants que
l’Ajuntament té
sobre la taula és
tota la temàtica

social; com afronta el desnona-
ment d’habitatges. També ens
afecta, en part, tot el que tingui a
veure amb el POUM. Esperem
que aquest nou govern es posi les
piles a l’hora de prendre deci-
sions. Ara podrà aprovar amb co-

moditat els pressupostos.  També
hi hauria d’haver certes millores a
la ciutat. Esperem percebre als
carrers la millora de l’economia. 

És positiu que hi hagi un govern
de coalició. Històricament hi ha
hagut a Manresa el tripartit. Ara
s’han unit els dos partits més vo-
tats. És una fórmula diferent i no
ho havíem vist fins ara perquè tra-
dicionalment hi ha hagut una
oposició forta al consistori. És una
situació nova i hem de veure com
funciona. 

Estan distanciats i,
per tant, hi ha d’ha-

ver esperit d’entesa»
El POUM és

un dels temes
més importants
que hi ha en
aquests mo-
ments. Des de
la nostra òptica,
la prova de foc

estarà en veure si en dos o tres me-
sos hi ha un pacte de ciutat per a
la promoció econòmica. Vam fer
una proposta de gestió dels ser-
veis públics a l’Ajuntament i hem
de veure si ho apliquen. 

És positiu perquè estan gover-
nant dos partits que representen
coses molt diferents ideològica-
ment i això vol dir que hi ha d’ha-
ver esperit d’entesa per arribar a
acords. És una fórmula que hi ha
a altres ajuntaments. 

No creiem en les ma-
jories d’un sol partit

i, per tant, ho veiem bé»
Un dels te-

mes que ha de
resoldre el nou
Ajuntament és
tot el que fa re-
ferència al fet
que la mesquita
tingui totes les

garanties legals. Per altra banda
creiem que és important impulsar
polítiques socials i d’integració. 

No creiem en les majories ab-
solutes d’un sol partit i, per aquest
motiu, pensem que és bo que hi
hagi entesa entre formacions.
Apostem pel diàleg i esperem que
hi hagi més comunicació entre la
nostra comunitat i el consistori de
Manresa. 
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PRESIDENT DE LA UBIC DE MANRESA
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ESTEVE PINTÓ
PRESIDENT DE LA PIMEC - CATALUNYA CENTRAL
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ENRIC MARTÍ
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE BARRIS
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ENRIC MASANA
DELEGAT DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES
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ABEL GALLARDO SOTO | MANRESA

Què espera del nou govern de Manresa amb l’entrada d’ERC al poder?

Què pensa sobre el fet que la ciutat estigui governada per una coalició? 

LES PREGUNTES
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2

comunicacio@catpress.cat - 24/01/2016 18:02 - 178.23.208.155



TEMA DEL DIA
Regió7 DIUMENGE, 24 DE GENER DEL 2016 3

Enquesta: QUÈ EN PENSA, DEL NOU GOVERN DE COALICIÓ A MANRESA?

Resoldre la Fàbrica Nova
«Crec que, amb dos partits al
capdavant de l’Ajuntament de
Manresa, la gestió del dia a dia
millorarà. S’ha de resoldre ur-
gentment la qüestió de la Fà-
brica Nova. S’ha d’incidir en tot
el que té a veure amb els ajuts
socials perquè hi ha gent que
ho està passant malament»

CARME COROMINAS
69 ANYS

Netejar més els carrers
«Espero que incideixin més en
la neteja d’alguns llocs de Man-
resa. Jo visc al carrer de Gaudí i
està molt brut. També s’hauria
de controlar més els sorolls en
algunes hores del dia. El nou
govern local ha de portar a
terme actuacions perquè vin-
guin aquí més empreses»

CRESCENCIO MANI
67 ANYS

No confio en pactes
«No confio gaire en els pactes
perquè molts cops es fan per
aconseguir més poder. El nou
Ajuntament té deures. Ha de
treballar molt pel manteniment
dels carrers perquè hi ha molts
forats. El tema de la Fàbrica
Nova és vergonyós i falten més
zones d’aparcament»

JAUME PUIT
61 ANYS

Resoldre el deute
«El tema dels ajuts socials crec
que és prioritari i el nou govern
hauria d’incidir en aquest as-
pecte. S’hauria de mirar de tenir
més ingressos perquè la qües-
tió econòmica és fonamental
perquè hi hagi inversions. A
part, els carrers haurien d’estar
més nets» 

ANTONI CARRETERO
59 ANYS

Millores en el trànsit
«El govern de Manresa té molts
temes per resoldre, com per
exemple la reorganització de la
circulació del trànsit. El trans-
port escolar no està subvencio-
nat al 100%. També crec que
haurien de fer polítiques per
protegir més el petit comerç en-
front dels grans magatzems»

JUDIT AUGÉ
50 ANYS

Oportunitats laborals
«No estic segura que un govern
governat per dos partits sigui
millor. Molts carrers estan bruts
i donen una mala imatge.
També s’hauria de treballar per
canviar l’actual situació del co-
merç perquè es veuen botigues
molt buides. S’hauria de posar
facilitats per trobar feina»

ADELAIDA ALARCÓN
65 ANYS

Pluralitat en el govern
«Fa quatre mesos que visc a la
ciutat i a mi em sembla que és
una ciutat acollidora i molt agra-
dable. Encara no conec a fons la
realitat política local, però un
govern amb dos partits és millor
perquè hi ha més diversitat
d’opinions i s’ha d’arribar a
acords»

SORIN MARU
46 ANYS

Majoria estable
«Jo crec que és millor que hi
hagi una majoria estable en el
govern municipal. Hi ha moltes
qüestions que haurien de treba-
llar, com per exemple el mante-
niment dels carrers i fa falta
potenciar més zones verdes en
els parcs de la ciutat per millo-
rar-ne la imatge»

ERNEST CENTELLAS
41 ANYS

Potenciar el turisme
«Un dels temes forts que ha
d’impulsar el nou Ajuntament,
ara que la ciutat té un govern
més fort per poder tirar projec-
tes endavant, és el turisme. La
nostra ciutat hauria de ser un
reclam per a gent que vol visitar
altres ciutats. Hi ha d’haver més
zones verdes»

QUERALT AMELLA
41 ANYS

Discutiran per tot
«No crec que sigui positiu un
govern amb dos partits al cap-
davant perquè tard o d’hora co-
mençaran a discutir. Jo sóc
comerciant i penso que l’Ajunta-
ment hauria de potenciar més
el sector i convertir-lo en un re-
ferent, i no posar-nos complica-
cions»

MARIA ISABEL OCAÑA
44 ANYS

Abaixar el cadastre
«Un govern amb aquesta majo-
ria té prou força per engegar
molts projectes. Un dels temes
que hauria de portar a terme és
abaixar el valor cadastral dels
pisos, perquè ara està per sobre
del preu de mercat. També fa
falta arreglar carrers»

MARC CASAS
79 ANYS

Millora del barri antic
«Esperem que un govern amb
dos partits sigui millor. Un dels
temes que té l’Ajuntament
sobre la taula és la millora del
barri vell. Per sort hi haurà un
responsable encarregat de tre-
ballar sobre això. Falta més fle-
xibilitat per obrir negocis»

MAIOL BARAUT
40 ANYS

Enfortir el comerç
«Crec que un govern amb els
dos partits més votats serà bo
per a la ciutat. Evidentment
s’han de fer millores al barri
antic, perquè si el comparem
amb altres zones de Manresa,
està malament. S’ha de treballar
a favor del comerç»

ALBERT FINESTRES
47 ANYS

Canviar la imatge
«El barri antic és bonic, però
està molt deixat. Si el compa-
rem amb el d’altres de ciutats,
no està bé. L’Ajuntament hi
hauria de posar solució. S’hauria
d’incentivar l’obertura de més
bars per donar una altra imatge
i perquè hi hagi més ambient»

ANDRÉS ÁLVAREZ
42 ANYS

Potenciar el turisme
«Si els dos partits que ara go-
vernen es posen d’acord per mi-
llorar la ciutat, serà positiu. Però
si comencen a discutir per tot, la
ciutat en patirà les conseqüèn-
cies. S’hauria de fer que el car-
rer de Guimerà sigui per a
vianants i potenciar el turisme»

MÓNICA GUERRA
40 ANYS
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obres d’Eurípides i Neil Labute L'ICL Manresa guanya amb un festival de triples a
Sevilla L’Ajuntament de Manresa aprova la configuració del nou govern de CDC i ERC El

territori demana que els actuals descomptes a la C-16 es mantinguin i s’ampliïn un cop finalitzades
les obres a la C-55 Presentació del Mirall de Vida a l’Auditori de la Fundació Joan

Maragall La regidoria d’Educació de Solsona ofereix formació a famílies amb adolescents de 12
a 16 anys Salvador Alsius, Simona Levi i Francesc Orella, protagonistes de la nova edició dels

Pessics de Vida L’Ajuntament commemora els 25 anys del Catà amb una conferència sobre
l’adolescència aquest dimarts Comença la selecció d’alumnes per a un nou curs subvencionat de

gestió comercial de vendes

| 25 de gener de 2016 |

Portada Actualitat Manresa Comarques Cultura Esports Cercador web Google

Cultura   24/01/2016

Comença la selecció d’alumnes per a un nou curs
subvencionat de gestió comercial de vendes
Es farà entre els mesos de febrer i juliol del 2016 i dóna accés a un certificat de
professionalitat de nivell 3. S’adreça a persones en situació d’atur i és totalment subvencionat.
De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa ha iniciat el procés de selecció d’alumnes per a un
nou curs subvencionat adreçat a persones en situació d’atur. En aquesta ocasió,  la
proposta ha de servir per formar professionals de l’àrea comercial de les empreses, un
perfil amb molta demanda i que requereix el domini d’unes habilitats i coneixements
determinats. El curs s’iniciarà a finals de febrer i s’allargarà fins el proper mes de juliol,
amb una durada total de 530 hores amb pràctiques en empreses. Els alumnes que el
completin  obtindran  un  certificat  de  professionalitat  de  nivell  3,  un  document  que
acreditarà  les  seves  competències  i  que  podran  convalidar  per  crèdits  d’un  cicle
formatiu.

El curs té per objectiu que els alumnes aprenguin a organitzar, realitzar i controlar les
operacions comercials d’una empresa en contacte directe amb els clients o bé a través
de tecnologies de la informació i la comunicació utilitzant, si és necessari, la llengua
anglesa. També s’incidirà en el desenvolupament de les seves habilitats de coordinació
de l’equip comercial  i  de supervisió  de les accions de promoció,  difusió i  venda de
productes i serveis.

El  programa del curs inclou sessions d’organització comercial  (direcció i  estratègies,
gestió  econòmica i  financera), de gestió de la força de vendes i  equips comercials,
d’operacions de venda (organització de processos, tècniques de venda, venda online),
de promocions en espais comercials i d’anglès professional per a activitats comercials.

El  curs  està  finançat  pel  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya,  el  ministeri  de  Treball  i
Seguretat Social, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies i  el Fons Social
Europeu. Les persones interessades poden posar-se en contacte amb la Cambra al 93
872 42 22 i a jmonge@cambramanresa.org.
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