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Alícia, un actiu valuós
«Alícia és ciència, investigació, recerca científica, treball de laboratori,
conferències i publicacions, cooperació estratègica en la innovació de moltes
empreses o en la millora de la qualitat dels professionals del sector de
l'alimentació»

Fa alguns caps de setmana setmana es va celebrar a Món Sant Benet la festa de la Fundació
Alícia, amb un eslògan prou suggeridor: la cuina fàcil, sana i divertida. Hi havia activitats i tallers per
a un públic molt divers i entreteniments de tota mena, amb un doble objectiu lúdic i divulgatiu.
Amb participació de personalitats del món culinari i social, i com a novetat, la presència de
productes i entitats de les comarques barcelonines. Alícia és una eina molt potent que tenim ben
a la vora de casa, i que a vegades oblidem. Aquesta edició d'Alicia't va tenir un important
increment global de participants respecte edicions anteriors, que contrasta amb la pobra
participació de persones provinents de les comarques centrals.

La fundació, que fa pocs dies ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Recerca, va
néixer fa més d'una dècada, de la mà de la Caixa de Manresa i la Generalitat de Catalunya, i va
comptar amb l'impuls, empenta i suport de personalitats reconegudes en el món de l'alimentació i la
salut, com ara en Ferran Adrià i en Valentí Fuster. I molts cuiners de primer nivell varen implicar-
s'hi per treballar amb rigor, mètode científic i molta imaginació, per assolir un gran objectiu: que
tothom mengi millor. Convençuts que una bona alimentació és garantia d'una millor salut i qualitat
de vida, resolent necessitats molt diverses en aquest sentit que estaven mal cobertes. L'hereva
de la Fundació Caixa de Manresa, la Fundació Catalunya-La Pedrera, hi va prendre el relleu i s'hi
ha implicat a fons, donat que comparteix amb Alícia els objectius bàsics, emmarcats en els àmbits
d'alimentació, coneixement, social, cultural i mediambiental.

Aviat farà deu anys que es va obrir la seu d'Alícia a Sant Benet de Bages, i des d'aleshores
s'ha fet molta feina, amb un equip de primera divisió i molta motivació, que han portat la Fundació a
ser autosostenible. Alícia és ciència, investigació, recerca científica, treball de laboratori,
conferències i publicacions, cooperació estratègica en la innovació de moltes empreses o en la
millora de la qualitat dels professionals del sector de l'alimentació, tot amb un rigor reconegut
arreu. Però també és acció social, resolent problemes de col·lectius específics que, ja sigui per
salut o capacitats limitades, necessiten millorar la seva qualitat de vida lligada a l'alimentació, o
donant feina a persones vulnerables que poden fer un treball útil i motivador als horts. I a la
vegada és també cultura i territori, amb la recuperació d'aliments o de plats que formen part del
nostre ric patrimoni natural i cultural. Per altra banda treballa intensament en la difusió dels hàbits
saludables entre adults i infants. I de tots aquests i molts altres exemples, el resultat és que
ajuda a fer fàcil i accessible una alimentació saludable a partir de sensacions agradables.

La implicació amb les nostres comarques també és ben evident, treballant en receptes que
posen en valor els productes autòctons, promovent el turisme d'interior per donar a conèixer als
urbanites d'on surt allò que mengen, o treballant la proposta gastronòmica del 2022, com a
exemples il·lustratius. En un moment en el que el sector industrial agroalimentari està demostrant
la seva fortalesa, i la nostra cuina està rebent els màxims reconeixements internacionals, Alícia brilla
amb llum pròpia en aquest univers que ha ajudat a fer possible. 
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Les Cambres reivindiquen el
potencial econòmic i empresarial del
Vallès i el Bages
Les Cambres de Comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa conclouen que el
model de treball territorial, basat en la proximitat, que estan duent a terme en pro
de les empreses segueix sent un model vàlid

Reunió de les Cambres de Manresa, Terrassa i Sabadell, aquest dimecres a Terrassa | Cambra

Les Cambres de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa, Sabadell i Terrassa posen en valor el
potencial econòmic i empresarial de les comarques del Vallès Occidental i el Bages i el seu pes en
el conjunt de Catalunya que, des de la perspectiva del teixit empresarial, representen el 13,8%
del total del PIB de Catalunya segons la darrera dada publicada per comarques que correspon a
l'any 2012. En aquest sentit, les tres institucions continuaran treballant per a dur a terme
actuacions comunes orientades a assegurar les condicions apropiades per a garantir la
competitivitat del teixit empresarial del territori; tot vetllant per aspectes com l'estat actual de les
infraestructures; la mobilitat, l'accessibilitat i la gestió dels polígons industrials; i les noves àrees de
desenvolupament comercial i la seva incidència en el sector de la distribució al detall; entre
d'altres àmbits; així com prestant serveis de suport empresarial per a la internacionalització, la
millora de competitivitat de l'empresa i el foment de l'emprenedoria. Aquest ha estat el resultat de
la reunió de la cimera de les Cambres del Vallès Occidental i del Bages que ha reunit avui els
comitès executius de les tres institucions.

El model cameral de treball territorial, basat en la proximitat, segueix sent vàlid

Reunits a la seu corporativa de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, els
empresaris han analitzat l'evolució de l'activitat econòmica i empresarial del territori i la seva
dinàmica especialment després del període d'incertesa provocada per l'etapa de la crisi econòmica
dels darrers anys i davant d'un període de reactivació de l'activitat empresarial. Després de posar
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en comú estratègies conjuntes, els màxims òrgans de govern de les organitzacions empresarials
han acordat seguir treballant per posar en valor el potencial empresarial, vetllar pel seu
enfortiment i promoure la contribució del valor competitiu d'ambdues comarques en el
desenvolupament econòmic de Catalunya. Pel que fa a la propera Llei de Cambres catalana, les
Cambres de Comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa conclouen que el model de treball territorial,
basat en la proximitat, que estan duent a terme en pro de les empreses segueix sent un model
vàlid pel desplegament de les polítiques de promoció econòmica, ja que contribueix al
desenvolupament territorial i té impacte directe i real en la competitivitat de la pime. Per aquest
motiu, les 3 cambres consideren que el model de partida que s'ha de possibilitar amb la nova llei
catalana és el vigent i que haurien de ser les pròpies Cambres que, tenint una visió comuna,
estableixin les seves pròpies vies de col·laboració.

Territori d'alt potencial econòmic i empresarial

Amb una consolidada base empresarial formada per 76.726 empreses, segons dades d'Idescat,
que representa el 13% del total de Catalunya, el Vallès Occidental i el Bages conformen un
territori amb una sòlida tradició emprenedora, industrial i exportadora que, juntament amb una
localització geoestratègica rellevant, ofereix un alt potencial competitiu i de creixement de l'activitat
productiva i empresarial. De fet, el Vallès Occidental és ja considerada com a segona centralitat
de la multicèntrica megaregió barcelonina i la sisena d'Europa, així com un territori de node clau
per a la connectivitat i la vertebració del corredor del mediterrani que, juntament amb el Bages,
que compta amb una situació privilegiada a l'encreuament dels eixos viaris que vertebren
Catalunya i la connecten amb Europa com són l'eix transversal (C-25) i la C-16 (E-9), l'eix del
Llobregat, esdevenen un territori estratègic des del punt de vista empresarial.

El Vallès Occidental i el Bages aporten el 13,8% del PIB (prop de 30.000 milions d'euros l'any
2012). Per sectors econòmics, el 26,7% del PIB generat al Vallès Occidental correspon al sector
industrial (7,2 punts més que la mitjana de Catalunya), el 5,6% a la construcció i el 67,7% als
serveis (en aquest cas 6 punts menys que la mitjana catalana que és del 73,7%). En relació al
Bages, el 29,7% del PIB correspon al sector industrial, el 6,2% a la construcció i el 63,4% al sector
serveis. Pel que fa a l'activitat industrial, ambdues comarques concentren un total de 264 polígons
industrials (134 als Vallès Occidental i 130 al Bages) que ocupen prop de 7.000 hectàrees, el 20%
del conjunt de Catalunya.

Amb una població de prop d'1.100.000 (1.075.265) habitants, que representa el 14% de
Catalunya, les dues comarques concentren més de 400.000 llocs de treball (406.123 afiliats el
primer trimestre de 2016) que representen el 13,56% de Catalunya i el 21,92% de la província de
Barcelona, les dues comarques han experimentat un creixement anual en el 2015 en el nombre
d'afiliats a la Seguretat Social, tant al règim general com al règim d'autònom (6,29% en el cas del
Vallès Occidental i 3,84% al Bages). L'ocupació en el sector industrial representa el 22,89% de
mitjana (27,63% al Bages i 22,04% al Vallès Occidental), el 6,26% en la construcció (6,61% al
Bages i 6,20% al Vallès Occidental) i el 70,53% en el sector serveis (64,34% al Bages i 71,64% a
la comarca vallesana).

Infraestructures, un factor de competitivitat territorial clau pel desenvolupament de
l'activitat empresarial

Com a resultat de l'anàlisi de dades, els Comitès Executius de les Cambres de Manresa, Sabadell
i Terrassa conclouen que el Vallès Oocidental i el Bages són comarques clarament industrials i
necessiten un tractament com a tals en infraestructures que facin competitiva la logística, garantir
la formació local de nivell en tecnologia i gestió, una planificació comarcal intel·ligent i coherent de sòl
industrial, facilitats i agilitat en la tramitació de llicències per part de les administracions locals per
als nous projectes, com a factors de competitivitat territorial destacats a tenir en consideració.

Pel que fa a les infraestructures, les tres entitats han acordat reclamar a les administracions
pertinents que es treballi profundament per impulsar una de les infraestructures cabdals i
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fonamentals pel desenvolupament econòmic i empresarial: el corredor mediterrani. Alhora, també
es demana a les administracions que s'avancin els calendaris de la B40 entre Abrera i
Viladecavalls i el seu enllaç amb la C16 amb l'objectiu de guanyar un any respecte el calendari
previst actualment; que la línia de passatgers que uneix les tres ciutats amb Barcelona tingui
alguns trens que es considerin de caràcter regional (no facin més parades que aquestes) i
permetin reduir sensiblement els temps de viatge per diversos trens al dia, tenint prioritat de pas
sobre els rodalies, mentre ADIF no executi les millores de desdoblament i túnels reiteradament
reclamades i promeses; que de la mateixa manera que s'ha decidit invertir en un nou carril entre
Terrassa i Cerdanyola a la C58 s'inverteixi també en més bonificacions acumulatives pels
usuaris freqüents del peatge de Sant Vicenç de Castellet a la C16, donada la negativa a desdoblar
la C58 cap a Castellbell i la C55 de Manresa a Abrera; que es recuperi el projecte del túnel
d'Horta tant viari com ferroviari; que es reprengui el projecte de la B40 de Terrassa a Granollers; i
complementàriament que es valori l'ampliació de carrils a la N-150 entre Terrassa i Sabadell.

En relació als polígons industrials, les tres cambres han valorat la necessitat de desenvolupament
de sòl industrial per encabir inversions que requereixen de grans espais, d'impulsar un pla que
incentivi la reconversió de naus obsoletes per actualitzar-les i tornar-les a incorporar en l'oferta de
sostre industrial, alhora s'ha parat atenció també a la necessitat d'equipaments de zones
industrials tant important com les telecomunicacions i l'equipament de fibra òptica.

Necessitat d'un creixement equilibrat de l'oferta comercial

La conjuntura econòmica d'estancament del consum i la seva perspectiva de creixement moderat
està en contraposició a la dinàmica que es percep en l'interès de dur a terme inversions en oferta de
caire comercial, especialment concentrada en zones que fins i tot han tingut requalificacions per
possibilitar-les. En aquest sentit, les Cambres de Comerç de Manresa, Terrassa i Sabadell són
partidàries de vetllar per un creixement d'aquesta oferta més equilibrat per evitar que es produeixi
un efecte bombolla al voltant d'aquestes inversions i es trenqui l'equilibri amb els diferents
models comercials.

Representants dels Comitès Executius de les Cambres de Manresa, Sabadell i Terrassa

La reunió celebrada el 18 de maig de 2016 a la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis
de Terrassa ha comptat amb la participació dels empresaris i tècnics que integren els Comitès
Executius de les Cambres de Manresa: president - Pere Casals i Perramon (Casals Cardona
Industrial SA), vicepresident primer - Jordi Torrens i Alsina (Torrens Carreras SA),  vicepresident
segon - Llorenç Juanola i Foixench (Comercial Juanola SL), - tresorer - Carel Peter Lammers (A.
Raymond - Tecniacero), vocal - Jordi Tragant Mestres de la Torre, Jordi (Constructora d'Aro SA),
vocal - Antoni Sorroche i Montellano (MS-MT SL), vocal - Joan Sebastià Rodó i Rodà (Kadira
Mobiliari i Projectes SL), vocal - Manel Jovells i Cases (ALTHAIA, Xarxa Assistencial de Manresa
FP), vocal - José Antonio Martínez i Álamo (Iberpotash SA), secretari general - Josep Gràcia,
gerent - Esther Hernández; Sabadell: president - Antoni Maria Brunet i Berch (Butsa, SA),
vicepresident primer - Carles Mas i Codina (Mas Avícola, SA),  vicepresident segon - Ramón
Alberich i Ferrer (Pulltap's SL), tresorer - Joaquim Badia i Casas (Banco de Sabadell, SA), vocal -
 Lluis Bardet i Tello (Viatges Iberplan, SA), vocal - Ramon Gabarró i Taulé (Maderas Dachs SA),
vocal - Josep Mª Martí i Escursell (Marfina Bus SA), vocal - Lluís Matas i Bertran (Texdam, SL),
vocal - Pere Puig i Ysern (Unión Cisternas SCCL), vocal - Leónides Torrecilla Gumbau (Moldiplast
SL), vocal del Ple convidat: Josep Maria Porta i Mora (Òptiques Porta),  director gerent - Jaume
Bercial i Casbas, secretari general - Eduard Borràs i Finestres; i Terrassa: president - Marià Galí i
Segués (Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA), vicepresident segon - Carles Pons i González
(Circutor, SA), vicepresident tercer - Josep Abad i Pous (Montcau la Mola, SL), tresorera - Maria
Vilardell i Borràs (Vilardell Assessors, SL), vocal - David Chaler i Corbella (Orbital Graphics, SL),
 vocal - Ferran Cusidó i Codina (Lamp, SA), vocal - Josep Daví i Casas (Transportes Daví, SA),
vocal - Ramon Flo i Besora (BBVA), vocal - Pere Masachs i Biarnés (Finques Masachs, SL),
vocal - Isidre Raventós i Juan (Bancsabadell Renting, SL), vocal - Gemma Sanz i Sansa
(Metalúrgica Sanz, SA), vocal del Ple convidat - Miquel Font i Roca (CECOT), director gerent -
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Josep Prats i Llopart, secretària general - Marta Torrents i Fenoy.
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ECONOMIA

 La remuneració mitjana
espanyola, de 1.640 euros
bruts al mes, és el 17,8% més
baixa que el salari mitjà ordinari
brut en els 28 països de la UE,
que és de 1.995 euros, segons
el IV Monitor Anual Adecco 

17,8%
LA DATALA PROVALA XIFRA

Marcadors
EL SALARI MITJÀ
ESPANYOL ÉS EL

17,8% MÉS BAIX QUE
L’EUROPEU

 El fabricant xinès de mòbils
Xiaomi emet en directe per
webcam la imatge d'un dels
seus nous telèfons per veure
quant és capaç d'aguantar
encès, i l'emissió sense talls va
entrar ahir en el seu novè dia.

Xiaomi

UN MÒBIL XINÈS FA
9 DIES QUE ESTÀ

ENCÈS PER PROVAR
LA SEVA BATERIA

 La societat Mytaros ha
venut a un inversor
institucional espanyol el 7,05 %
de l'accionariat de Home Meal,
l'empresa titular de la cadena
de botigues de menjar per
emportar-se Nostrum.

Home
Meal

MYTAROS VEN
EL 7,05% DE

L’ACCIONARIAT DE
L’EMPRESA

Representants d'ERC Bages i de
CCOO Vallès Occidental–Catalu-
nya Central es van reunir ahir a
Manresa per signar el nou proto-
col de col·laboració entre ambdues
entitats. L'acord pretén intensificar
les relacions mútues atesa «la
bona experiència» del primer pro-
tocol signat fa tres anys, segons
fonts d’ERC. 

L’acord preveu el suport a pla-
taformes o mobilitzacions en de-
fensa dels interessos socials; po-
tenciar el marc català de relacions
laborals; la intervenció coordina-
da en conflictes laborals en em-
preses privades o administracions
públiques; treballar per establir un
salari mínim ciutadà d'acord amb
les recomanacions europees; im-
plementar iniciatives i programes
per impulsar l’activitat productiva,
especialment del teixit industrial;
o bé el disseny de polítiques d’o-
cupació, locals i comarcals, per afa-
vorir la generació de llocs de tre-
ball.

A la reunió van assistir el secre-
tari general de CCOO al territori,
Enrique Rodríguez, i el seu secre-
tari d'Organització, Lluís-Vidal
Sixto. Per ERC hi van ser el secre-
tari nacional d'Emprenedoria, Tre-
ball i Funció Pública, Josep Gi-
nesta; el president comarcal, Albert
Mulero; la secretària de Promoció
Econòmica i Treball, Hortènsia
Font; i la vocal comarcal, Cristina
Cruz.

L'acord, segons les dues orga-
nitzacions, «es basa en el mutu re-
coneixement com a entitats re-
presentantives en els respectius
àmbits d'acció i amb el convenci-
ment que el treball conjunt i de for-
ma coordinada és molt més posi-
tiu i productiu que no fer-ho de
manera separada».

El secretari nacional d'Empre-
nedoria, Treball i Funció Pública,
Josep Ginesta, va celebrar l'acord
ja que, va dir, «compartim molts
punts de vista en relació amb el
mercat de treball que volem», i va
afegir que «ens ajuda a enriquir-
nos i a conèixer millor la realitat
territorial en l'àmbit socioeconò-
mic», per la qual cosa espera «fer-
ho extensiu a altres comarques i
territoris». D’altra banda, Rodrí-
guez va destacar la importància de
«mantenir relacions amb els par-
tits polítics d'esquerres».

REDACCIÓ | MANRESA

ERC i CCOO
Catalunya
Central amplien
la col·laboració
al Bages

LES INFRAESTRUCTURES Les cambres de Manresa, Terrassa i Sabadell reclamen a la Generalitat (de qui
depèn la confecció dels horaris de Renfe) que alliberi algunes franges de manera que hi hagi 4 o 5 serveis diaris
d’anada i tornada a Barcelona amb la consideració de tren regional per rebaixar el viatge a menys d’una hora

4

Els comitès executius de les
Cambres de Comerç de Manresa,
Sabadell i Terrassa van coincidir
ahir a reclamar a la Generalitat que
estudiï la posada en marxa d’un
servei de tren regional entre Man-
resa i Barcelona, amb prioritat de
pas sobre els rodalies, que només
tindria parades intermèdies a Ter-
rassa i Sabadell. L’objectiu de la
proposta és rebaixar el viatge en-
tre la capital del Bages i Barcelona
a menys d’una hora, una recla-
mació històrica per a la capital del
Bages que coincideix amb l’interès
del Vallès de millorar la connecti-
vitat ferroviària amb la capital del
país.

Aquesta va ser una de les con-
clusions de la reunió extraordinà-
ria que van mantenir ahir els co-
mitès executius de les tres institu-
cions, en una trobada celebrada a
Terrassa. La intenció és que la
Generalitat (de qui depèn la con-
fecció dels horaris de Renfe) alli-
beri algunes franges horàries, de
manera que hi hagis 4 o 5 serveis
diaris d’anada i tornada a Barce-
lona amb la consideració de tren
regional. Pere Casals, president

de la Cambra de Manresa, creu
que amb la pressió que poden
exercir conjuntament les tres ins-
titucions aquest és un objectiu
possible. «Nosaltres sols no apor-
tem prou passatgers a la línia per-
què se’ns tingui en compte. Amb
el Vallès al costat, sí», diu Casals,
que reclama que la mateixa col·la-
boració demostrada entre les cam-
bres s’estengui també a l’admi-
nistració local de les dues comar-
ques per dotar de més múscul
polític la demanda. Les tres cam-
bres han decidit traslladar ara la
proposta al departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat (dirigit pel
terrassenc Josep Rull) perquè tre-
balli tècnicament la idea. 

Aquest és un projecte compati-

ble amb la reclamació del territo-
ri de millorar la línia ferroviària en-
tre Manresa i Barcelona (una so-
lució que ha d’aportar Adif), acla-
reix Casals, per a qui «per a la Ge-
neralitat això no suposaria cap
despesa, sinó un repensament de
les freqüències de pas».

Durant la reunió dels tres ens
camerals també es van abordar al-
tres qüestions referents a les in-
fraestructures, com la reclamació
a les administracions pertinents
per impulsar el corredor mediter-
rani. Alhora, també es demana a
les administracions que s’avan-
cin els calendaris de la B-40 entre
Abrera i Viladecavalls i el seu en-
llaç amb la C-16 amb l’objectiu de
guanyar un any respecte al ca-
lendari previst actualment; que de
la mateixa manera que s’ha deci-
dit invertir en un nou carril entre
Terrassa i Cerdanyola a la C-58
s’inverteixi també en més bonifi-
cacions acumulatives per als usua-
ris freqüents del peatge de Sant Vi-
cenç de Castellet a la C-16, atesa la
negativa a desdoblar la C-58 cap a
Castellbell i la C-55 de Manresa a
Abrera; que es recuperi el projec-
te del túnel d’Horta tant viari com

ferroviari; que es reprengui el pro-
jecte de la B-40 de Terrassa a Gra-
nollers; i complementàriament
que es valori l’ampliació de carrils
a la N-150 entre Terrassa i Sabadell.

En la trobada dels comitès
executius es va valorar el potencial
econòmic i empresarial de les co-
marques del Vallès Occidental i el
Bages i el seu pes en el conjunt de
Catalunya, que, des de la pers-
pectiva del teixit empresarial, re-
presenten el 13,8% del total del PIB
de Catalunya, segons la darrera
dada disponible corresponent al
2012. En aquest sentit, les tres ins-
titucions es comprometen a «con-
tinuar treballant per dur a terme
actuacions comunes orientades
a assegurar les condicions apro-
piades per garantir la competiti-
vitat del teixit empresarial del ter-
ritori, tot vetllant per aspectes com
l’estat actual de les infraestructu-
res, la mobilitat, l’accessibilitat i la
gestió dels polígons industrials i les
noves àrees de desenvolupament
comercial i la seva incidència en el
sector de la distribució al detall»,
segons un comunicat que han
emès conjuntament totes tres
cambres. 

CARLES BLAYA | MANRESA

Les cambres de Manresa i el Vallès
reclamen un tren regional a Barcelona

Els comitès executius de les institucions insten la Generalitat a posar en estudi un nou servei

Els comitès executius de les cambres de Manresa, Sabadell i Terrassa, reunits ahir a Terrassa

CATPRESS

«Nosaltres sols no aportem
prou passatgers a la línia
perquè se’ns tingui en
compte», diu Pere Casals

Les cambres reclamen que
s’avancin els calendaris de la
B40 i un descompte per
freqüència de pas a la C-16
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Les cambres de Manresa i el Vallès reclamen un
tren regional a Barcelona
Els comitès executius de les institucions insten la Generalitat a posar en estudi un nou servei

19.05.2016 | 00:00

CARLES BLAYA | MANRESA Els comitès
executius de les Cambres de Comerç de
Manresa, Sabadell i Terrassa van coincidir ahir a
reclamar a la Generalitat que estudiï la posada
en marxa d'un servei de tren regional entre
Manresa i Barcelona, amb prioritat de pas sobre
els rodalies, que només tindria parades
intermèdies a Terrassa i Sabadell. L'objectiu de
la proposta és rebaixar el viatge entre la capital
del Bages i Barcelona a menys d'una hora, una
reclamació històrica per a la capital del Bages
que coincideix amb l'interès del Vallès de millorar la connectivitat ferroviària amb la capital del país.
Aquesta va ser una de les conclusions de la reunió extraordinària que van mantenir ahir els comitès
executius de les tres institucions, en una trobada celebrada a Terrassa. La intenció és que la
Generalitat (de qui depèn la confecció dels horaris de Renfe) alliberi algunes franges horàries, de
manera que hi hagis 4 o 5 serveis diaris d'anada i tornada a Barcelona amb la consideració de tren
regional. Pere Casals, president de la Cambra de Manresa, creu que amb la pressió que poden exercir
conjuntament les tres institucions aquest és un objectiu possible. "Nosaltres sols no aportem prou
passatgers a la línia perquè se'ns tingui en compte. Amb el Vallès al costat, sí", diu Casals, que
reclama que la mateixa col·laboració demostrada entre les cambres s'estengui també a l'administració
local de les dues comarques per dotar de més múscul polític la demanda. Les tres cambres han decidit
traslladar ara la proposta al departament de Territori i Sostenibilitat (dirigit pel terrassenc Josep Rull)
perquè treballi tècnicament la idea. 
Aquest és un projecte compatible amb la reclamació del territori de millorar la línia ferroviària entre
Manresa i Barcelona (una solució que ha d'aportar Adif), aclareix Casals, per a qui "per a la Generalitat
això no suposaria cap despesa, sinó un repensament de les freqüències de pas".
Durant la reunió dels tres ens camerals també es van abordar altres qüestions referents a les
infraestructures, com la reclamació a les administracions pertinents per impulsar el corredor
mediterrani. Alhora, també es demana a les administracions que s'avancin els calendaris de la B40
entre Abrera i Viladecavalls i el seu enllaç amb la C16 amb l'objectiu de guanyar un any respecte al
calendari previst actualment; que de la mateixa manera que s'ha decidit invertir en un nou carril entre
Terrassa i Cerdanyola a la C58 s'inverteixi també en més bonificacions acumulatives per als usuaris
freqüents del peatge de Sant Vicenç de Castellet a la C16, atesa la negativa a desdoblar la C58 cap
a Castellbell i la C55 de Manresa a Abrera; que es recuperi el projecte del túnel d'Horta tant viari com
ferroviari; que es reprengui el projecte de la B40 de Terrassa a Granollers; i complementàriament que
es valori l'ampliació de carrils a la N150 entre Terrassa i Sabadell.
En la trobada dels comitès executius es va valorar el potencial econòmic i empresarial de les
comarques del Vallès Occidental i el Bages i el seu pes en el conjunt de Catalunya, que, des de la
perspectiva del teixit empresarial, representen el 13,8% del total del PIB de Catalunya, segons la
darrera dada disponible corresponent al 2012. En aquest sentit, les tres institucions es comprometen a
"continuar treballant per dur a terme actuacions comunes orientades a assegurar les condicions
apropiades per garantir la competitivitat del teixit empresarial del territori, tot vetllant per aspectes com
l'estat actual de les infraestructures, la mobilitat, l'accessibilitat i la gestió dels polígons industrials i les
noves àrees de desenvolupament comercial i la seva incidència en el sector de la distribució al detall",
segons un comunicat que han emès conjuntament totes tres cambres. 
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EXPOBAGES

 ‘Tasta el Bages’ difon els 
productes gastronòmics

El certamen se celebrarà a la Plaça Major el dia 21 coincidint amb l’ExpoBages

La Plaça Major de Manre-
sa acollirà el proper 21 de 
maig la primera edició de 
‘Tasta el Bages”’ un certa-

men dedicat a la mostra, la difusió 
i la venda de productes gastronò-
mics del territori. 
Aquesta iniciativa s’emmarca dins 
les activitats de l’ExpoBages, que 
tindrà lloc a la ciutat el mateix cap 
de setmana, i forma part de les no-
ves activitats dinamitzadores que 
tenen per objectiu contribuir a la 
revitalització del Centre Històric 
de la ciutat. ‘Tasta el Bages’ perme-
trà la degustació i compra de pro-
ductes subministrats directament 
pels productors o elaboradors, o 
cuinats pels millors xefs de la co-
marca i acompanyats de vins de-
la DOPlade Bages . El certamen se 
celebrarà el dissabte 21 de maig, 

Francesc Serrat
Manresa

de12 a15 h. i de18 a21 h. 
Es posaran a la venda tiquets d’1 
euro que es bescanviaran pels 
productes que es puguin tastar. 
Els preus dels tastos oscil·larà en-
tre 1 i 4 euros. Hi haurà la possibi-
litat de comprar un paquet de 10 
tiquets amb un 30% de descompte, 
que costarà 7 euros. 
La mostra de productes gastronò-
mics compta amb la participació 
dels productors i establiments se-
güents: Les Arnaules i Mengem 
de l’Hort (productes de la horta); 
Muntanyola i Artelac (formatges); 
Migjorn i l’Obaga de l’Agneta (olis); 
Coma i Fonollosa (forns de pa);  Cal 
Fusteret i Mercè Aloy (embotits); 
Cal Magre (Callús), Pastateca, Gau-
dí, Vermuteria Santa Rita, 1913,la 
Tavernadels 7 Turons (restaurants 
i cuiners);  El Setè Cel, represen-
tant dels cellers dela DOPlade Ba-
ges (vins). 
La iniciativa també té per objectiu, 

el dia de la seva estrena, portar el 
públic d’ExpoBages des dels car-
rers on hi haurà la majoria de les 
activitats (Guimerà, passeig i en-
torns) fins al Centre Històric i la 
plaça Major.
 

Voluntat de potenciar el 
tradicional mercat de la 
Plaça Major de Manresa 

“Tasta el Bages” pretén ser una ini-
ciativa emmarcada en un projec-
te global, en fase de projecte i en el 
qual s’està treballant des de l’Ofici-
na del Comissionat del Centre His-
tòric per potenciar i revitalitzar el 
tradicional mercat dela PlaçaMa-
jorde Manresa, amb voluntat que 
sigui estable en periodicitat, amb 
un increment del número de para-
distes i de públic comprador. 
El principal objectiu d’aquest pro-
jecte és incrementar el consum do-
mèstic, facilitant l’accés als pro-
ductes locals, comarcals i dela 
CatalunyaCentral.
L’iniciativa vol promoure la reacti-
vicació econòmica al centre histò-
ric de la ciutat i potenciar el turisme 
a la ciutat i contribuir a reforçar la 
capitalitat de la ciutat.
 

Mercats mensuals amb 
productes diferents 

Les línies de treball del projecte 
consisteixen en organitzar una sè-
rie de mercats mensuals, progra-
mant activitats paral·leles, que bus-
quin l’atracció del públic.
 Aquests mercats mensuals se cen-
trarien en el producte de proximi-
tat, i es buscarien paradistes de pro-
ductes que actualment no són al 
mercat dels dissabtes, principal-
ment de verdures ecològiques, frui-
tes, llegums, pa, coques, olis, for-
matges i làctics, embotits… n

Canal Taronja TV oferirà una programació especial amb motiu de l’ExpoBages 
i durant tot el dissabte i diumenge us oferirem en directe entrevistes, 
reportatges i tot un seguit d’espais en els que mostrarem el pols de tot un 
cap de setmana en que la festa, el comerç i en definitiva, la fira seran el 
pols ciutadà. Des de la seva inauguració a les 12 del migdia del dissabte 
21 de maig fins el diumenge a darrera hora del dia per a fer valoracions 
sintonitza el teu canal de proximitat.

El programa Anem per feina va ser presentat pel President de la Cambra de 
comerç de Manresa, Pere Casals i va comptar amb Valentí Junyent, alcalde 
de Manresa; Llorenç Joanola, director d’ExpoBages; Joan haro, gerent de 
FiraManresa; Ignasi Sala de Bages Impuls; David Carreté d’Spai descans; 
Charo Soriano de Grupo Corsa; Joan Tomasa, vicepresident de la UBIC i 
Jordi Casas del Grup d’automoció de Manresa.

Canal Taronja, un any més, al rovell 
de l’ExpoBages-Ascensió

Els agents de l’ExpoBages-Ascensió 
debaten a Canal Taronja

aRXiu

La fira d’aquest any oferirà novetats com el ‘Tasca el Bages’
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Les Cambres de Comerç reinvindiquen el potencial
econòmic i empresarial de la zona

El Vallès Occidental i el Bages representen el 13,8% del total del PIB de Catalunya i tenen una
base empresarial de 76.726 empreses

Les Cambres de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa, Sabadell i Terrassa posen en valor el
potencial econòmic i empresarial de les comarques del Vallès Occidental i el Bages i el seu pes en el
conjunt de Catalunya que, des de la perspectiva del teixit empresarial, representen el 13,8% del total
del PIB de Catalunya segons la darrera dada publicada per comarques que correspon a l’any 2012.

En  aquest  sentit,  les  tres  institucions  continuaran  treballant  per  a  dur  a  terme  actuacions  comunes
orientades a assegurar les condicions apropiades per a garantir la competitivitat del teixit empresarial
del  territori;  tot  vetllant  per  aspectes  com  l’estat  actual  de  les  infraestructures;  la  mobilitat,
l’accessibilitat i la gestió dels polígons industrials; i les noves àrees de desenvolupament comercial i
la  seva  incidència  en  el  sector  de  la  distribució  al  detall;  entre  d’altres  àmbits;  així  com  prestant
serveis de suport empresarial per a la internacionalització, la millora de competitivitat de l’empresa i
el foment de l’emprenedoria. Aquest ha estat el resultat de la reunió de la cimera de les Cambres del
Vallès Occidental i del Bages que ha reunit avui els comitès executius de les tres institucions.

El model cameral de treball territorial, basat en la proximitat, segueix sent vàlid

Reunits  a  la  seu  corporativa  de  la  Cambra  de  Comerç,  Indústria  i  Serveis  de  Terrassa,  els
empresaris  han  analitzat  l’evolució  de  l’activitat  econòmica  i  empresarial  del  territori  i  la  seva
dinàmica especialment després del període d’incertesa provocada per  l’etapa de  la crisi econòmica
dels darrers anys i davant d’un període de reactivació de l’activitat empresarial. Després de posar en
comú  estratègies  conjuntes,  els  màxims  òrgans  de  govern  de  les  organitzacions  empresarials  han
acordat  seguir  treballant  per  posar  en  valor  el  potencial  empresarial,  vetllar  pel  seu  enfortiment  i
promoure  la  contribució  del  valor  competitiu  d’ambdues  comarques  en  el  desenvolupament
econòmic de Catalunya. Pel que fa a la propera Llei de Cambres catalana, les Cambres de Comerç de
Manresa, Sabadell i Terrassa conclouen que el model de treball territorial, basat en la proximitat, que
estan  duent  a  terme  en  pro  de  les  empreses  segueix  sent  un model  vàlid  pel  desplegament  de  les
polítiques  de  promoció  econòmica,  ja  que  contribueix  al  desenvolupament  territorial  i  té  impacte
directe i real en la competitivitat de la pime. Per aquest motiu, les 3 cambres consideren que el model
de  partida  que  s’ha  de  possibilitar  amb  la  nova  llei  catalana  és  el  vigent  i  que  haurien  de  ser  les
pròpies Cambres que, tenint una visió comuna, estableixin les seves pròpies vies de col·laboració.
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L’ACT participa a la fira internacional del Catalunya capta el 56% dels projectes

Territori d’alt potencial econòmic i empresarial

Amb una consolidada base empresarial  formada per 76.726 empreses,  segons dades d’Idescat, que
representa el 13% del total de Catalunya, el Vallès Occidental i el Bages conformen un territori amb
una  sòlida  tradició  emprenedora,  industrial  i  exportadora  que,  juntament  amb  una  localització
geoestratègica rellevant, ofereix un alt potencial competitiu i de creixement de l’activitat productiva i
empresarial.  De  fet,  el  Vallès  Occidental  és  ja  considerada  com  a  segona  centralitat  de  la
multicèntrica megaregió barcelonina i la sisena d’Europa, així com un territori de node clau per a la
connectivitat i la vertebració del corredor del mediterrani que, juntament amb el Bages, que compta
amb  una  situació  privilegiada  a  l’encreuament  dels  eixos  viaris  que  vertebren  Catalunya  i  la
connecten  amb  Europa  com  són  l’eix  transversal  (C25)  i  la  C16  (E9),  l’eix  del  Llobregat,
esdevenen un territori estratègic des del punt de vista empresarial.

El Vallès Occidental  i  el Bages  aporten  el  13,8% del PIB  (prop de 30.000 milions d’euros  l’any
2012).  Per  sectors  econòmics,  el  26,7% del  PIB  generat  al Vallès Occidental  correspon  al  sector
industrial (7,2 punts més que la mitjana de Catalunya), el 5,6% a la construcció i el 67,7% als serveis
(en  aquest  cas  6  punts menys  que  la mitjana  catalana  que  és  del  73,7%).  En  relació  al  Bages,  el
29,7% del PIB correspon al sector industrial, el 6,2% a la construcció i el 63,4% al sector serveis. Pel
que  fa  a  l’activitat  industrial,  ambdues  comarques  concentren  un  total  de  264  polígons  industrials
(134 als Vallès Occidental i 130 al Bages) que ocupen prop de 7.000 hectàrees, el 20% del conjunt de
Catalunya.

Amb una població de prop d’1.100.000 (1.075.265) habitants, que representa el 14% de Catalunya,
les dues comarques concentren més de 400.000 llocs de treball (406.123 afiliats el primer trimestre
de 2016) que representen el 13,56% de Catalunya i el 21,92% de la província de Barcelona, les dues
comarques han experimentat un creixement anual en el 2015 en el nombre d’afiliats a  la Seguretat
Social, tant al règim general com al règim d’autònom (6,29% en el cas del Vallès Occidental i 3,84%
al Bages).  L’ocupació  en  el  sector  industrial  representa  el  22,89% de mitjana  (27,63%  al Bages  i
22,04%  al  Vallès  Occidental),  el  6,26%  en  la  construcció  (6,61%  al  Bages  i  6,20%  al  Vallès
Occidental) i el 70,53% en el sector serveis (64,34% al Bages i 71,64% a la comarca vallesana).

Infraestructures, un factor de competitivitat territorial clau pel desenvolupament de l’activitat
empresarial

Com a resultat de l’anàlisi de dades, els Comitès Executius de les Cambres de Manresa, Sabadell
i Terrassa  conclouen que  el Vallès Oocidental  i  el Bages  són  comarques  clarament  industrials  i
necessiten un tractament com a tals en infraestructures que facin competitiva la logística, garantir la
formació local de nivell en tecnologia i gestió, una planificació comarcal intel·ligent i coherent de sòl
industrial, facilitats i agilitat en la tramitació de llicències per part de les administracions locals per
als nous projectes, com a factors de competitivitat territorial destacats a tenir en consideració.

Pel que fa a les infraestructures, les tres entitats han acordat reclamar a les administracions pertinents
que  es  treballi  profundament  per  impulsar  una  de  les  infraestructures  cabdals  i  fonamentals  pel
desenvolupament  econòmic  i  empresarial:  el  corredor mediterrani. Alhora,  també  es  demana  a  les
administracions que s’avancin els calendaris de  la B40 entre Abrera  i Viladecavalls  i el  seu enllaç
amb la C16 amb l’objectiu de guanyar un any respecte el calendari previst actualment; que la línia de
passatgers que uneix les tres ciutats amb Barcelona tingui alguns trens que es considerin de caràcter
regional (no facin més parades que aquestes) i permetin reduir sensiblement els temps de viatge per
diversos trens al dia, tenint prioritat de pas sobre els rodalies, mentre ADIF no executi les millores de
desdoblament  i  túnels  reiteradament  reclamades  i  promeses;  que  de  la  mateixa  manera  que  s’ha
decidit  invertir  en  un  nou  carril  entre  Terrassa  i  Cerdanyola  a  la  C58  s’inverteixi  també  en  més
bonificacions acumulatives pels usuaris  freqüents del peatge de Sant Vicenç de Castellet a  la C16,
donada  la  negativa  a  desdoblar  la  C58  cap  a  Castellbell  i  la  C55  de  Manresa  a Abrera;  que  es
recuperi el projecte del túnel d’Horta tant viari com ferroviari; que es reprengui el projecte de la B40
de Terrassa a Granollers; i complementàriament que es valori l’ampliació de carrils a la N150 entre
Terrassa i Sabadell.

En relació als polígons industrials, les tres cambres han valorat la necessitat de desenvolupament de
sòl industrial per encabir inversions que requereixen de grans espais, d’impulsar un pla que incentivi
la  reconversió  de  naus  obsoletes  per  actualitzarles  i  tornarles  a  incorporar  en  l’oferta  de  sostre
industrial,  alhora  s’ha  parat  atenció  també  a  la  necessitat  d’equipaments  de  zones  industrials  tant
important com les telecomunicacions i l’equipament de fibra òptica.

Necessitat d’un creixement equilibrat de l’oferta comercial

La conjuntura econòmica d’estancament del consum i la seva perspectiva de creixement moderat està
en contraposició a la dinàmica que es percep en l’interès de dur a terme inversions en oferta de caire
comercial,  especialment  concentrada  en  zones  que  fins  i  tot  han  tingut  requalificacions  per
possibilitarles.  En  aquest  sentit,  les  Cambres  de  Comerç  de  Manresa,  Terrassa  i  Sabadell  són
partidàries de vetllar per un creixement d’aquesta oferta més equilibrat per evitar que es produeixi un
efecte  bombolla  al  voltant  d’aquestes  inversions  i  es  trenqui  l’equilibri  amb  els  diferents  models
comercials.

#cambres  #Catalunya  #comerç  #econòmic  #empresarial  #empreses  #PIB  #potencial  #reinvindicar
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VALENTÍ JUNYENT
Alcalde de Manresa

|| L’ExpoBages Ascensió 2016, la
fira multisectorial de referència
de Manresa i la seva àmplia àrea
d’influència, es proposa tornar a
fer bategar fort el centre de la ca-
pital de Bages. Hi espera 200 ex-
positors i milers de visitants.  

L’alcalde de Manresa i presi-
dent de la Fira, Valentí Junyent,
explica que enguany l’objectiu és
que l’ExpoBages sigui «molt pre-
sent a la ciutat i estendre el seu in-
flux més enllà del Passeig i del
carrer de Guimerà». El consisto-
ri vol omplir de fira diversos es-
pais i «molt especialment el cen-
tre històric, que és una prioritat
clau del govern municipal». Més

enllà de l’automoció, el comerç i
l’artesania, des de l’any passat
l’Ajuntament de Manresa ha tre-
ballat també amb Bages Impuls
per mostrar, a la Plana de l’Om,
els atractius de la ciutat i la co-
marca: «Manresa i el Bages tenen
uns bons actius turístics que
s’han de donar a conèixer», co-
menta Junyent. 

En aquest sentit, el treball con-
junt que es fa amb Bages Impuls,
amb els representants del sector
privat i també en el si de Bages
Turisme, amb el Consell Comar-
cal i amb altres municipis ba-
gencs «ajuda a aprofundir en la
promoció» d’aquest territori. I
per a Valentí Junyent, «l’Expo-

Bages és un magnífic aparador
per mostrar aquests actius».

Respecte al trasllat de la mos-
tra al centre de Manresa, del qual
ja fa quatre anys, Junyent en fa un
balanç «molt positiu des de tots
els punts de vista, tant comercial
com econòmic o ciutadà». 

L’alcalde sosté que «ha suposat
una reactivació d’una fira multi-
sectorial que s’havia anat estan-
cant amb els pas dels anys, la cita
comercial ha esdevingut també
un acte de ciutat, que fa que tant
els manresans com la gent de co-
marca surtin al carrer i hi passe-
gin». Per a Junyent, «el perfil dels
visitants és molt divers perquè és
una fira multisectorial on hi ha re-
presentades una gran varietat
d’ofertes». Junyent detalla, a més,
que la procedència geogràfica
dels visitants és bàsicament Man-
resa i la seva àrea d’influència, Ba-

ges, Berguedà i Solsonès, però
també «d’Osona i de l’Anoia». 

El més important per a Va-
lentí Junyent és que «els exposi-
tors en fan una valoració altament
positiva i que el fet de traslladar
l’ExpoBages del Palau Firal al
centre de la ciutat ha millorat
tant les seves expectatives de ne-
goci i d’intercanvi com els resul-
tats reals que n’obtenen». 

Finalment, i sobre el moment
econòmic de més estabilitat que
viu la ciutat, Valentí Junyent ma-
nifesta que «les dificultats obli-
guen a reinventar-se i a compe-
tir millor», i que  Manresa «està
recuperant de mica en mica el
seu pols comercial». Admet, això
sí, que «la magnitud de la crisi
 –pel que fa tant a la gravetat com
a la durada– fa que sigui una re-
cuperació lenta». Per al batlle
manresà «aquesta sempre ha es-

tat una ciutat amb una excel·lent
oferta comercial, diversa, atrac-
tiva i innovadora, i s’ha vist afec-
tada per la recessió econòmica
com moltes altres ciutats, però la
força del comerç ha fet que hagi
pogut resistir en millors condi-
cions». 

Joan Haro, gerent de Fira de
Manresa, assegura que l’ànim
amb què s’encara el quart any
d’unió entre ExpoBages i Fira de
l’Ascensió és «molt positiu». Avan-
ça que hi haurà uns 200 exposi-
tors, en la línia de l’any anterior,
i destaca l’esforç per aconseguir
dinamitzar molts més carrers del
centre, portant activitats no no-
més al passeig de Pere III, el car-
rer d’Àngel Guimerà, la carretera
de Vic, la plaça de Sant Domènec
o els voltants de la Plana de l’Om,
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Un dels objectius d’aquesta
edició és omplir

de vida i activitats el
centre històric 
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La fira consolida el seu potencial
Els responsables de la mostra consideren
que el certamen és el millor aparador per a
Manresa i el seu sector empresarial

Manresa està
recuperant el seu

pols comercial però
després de la crisi és
un procés lent

JOAN HARO
Gerent de Fira de Manresa

Hem cobert tots els espais
previstos i hi haurà uns

200 expositors, una xifra que
es manté respecte al 2015

La fira és una
gran oportunitat

per a les empreses
que hi porten els
seus productes

Sortir al carrer ha
suposat una

reactivació de la mostra,
que s’havia estancat

Aquesta és una
mostra multisectorial

que aplega entre 30.000
i 40.000 visitants
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• Servei teleflora
• Arranjament amb flor natural i artificial
• Muntatge de Piscines Ecològiques
• Complements i decoració per el jardí
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sinó arribant, per exemple, al
carrer de Sant Miquel, la plaça del
Carme i la plaça Major.  

«Estem davant d’una fira que
és un aparador industrial i co-
mercial per a Manresa. Una mos-
tra per la qual, al llarg de tot el cap
de setmana, poden arribar a pas-
sar entre 30.000 i 40.000 perso-
nes», considera Haro. 

El gerent de Fira de Manresa
diu que és important conservar-
ne el caràcter multisectorial. «A
la ciutat ja hi ha fires monogràfi-
ques amb molta tirada com la de
l’Aixada i la Mediterrània», co-
menta. I afegeix que «l’ExpoBa-
ges Ascensió, en canvi, és la gran
mostra multisectorial, el mo-
ment per donar a conèixer les di-
verses indústries i sectors em-
presarials de Manresa, des del tu-

risme fins a l’automoció, sense
oblidar el comerç, les empreses
d’altres tipus o la gastronomia». 

Joan Haro posa en relleu, a
més, el gran ventall d’activitats del
programa. «Tenim els tastets de
cultura a la Plana de l’Om, els cas-
tellers a Crist Rei, o la iniciativa
gastronòmica que s’estrena
aquest any a la plaça Major, en-
tre d’altres», recorda. Haro des-
taca que la diversificació de sec-
tors i activitats es tradueix en
una àmplia oferta expositora i un
augment de visitants, sobretot
en un moment en què es co-
mença a parlar de «reactivació»
econòmica i comercial. En aquest
sentit, Haro remarca que s’han
cobert tots els espais previstos
d’exposició i que, tot i que els dar-
rers dies s’han acabat de tancar
els darrers serrells, la comercia-
lització d’estands ha estat òptima. 

Llorenç Juanola, president de
la comissió organitzadora d’Ex-
poBages, creu que el trasllat de la
mostra  al centre de fa quatre edi-
cions ha servit per insuflar-li
vida. «Desconec la repercussió en
xifres de vendes, però hi ve mol-
ta gent, des que l’Ascensió i l’Ex-
poBages són un sol certamen
l’assistència de públic és espec-
tacular, els carrers i el Passeig
s’omplen tot el cap de setma-
na», reflexiona Juanola.  Llorenç
Juanola comenta, així mateix,
que «aquest 2016 s’hi han afegit
canvis, en part s’ha reorganitzat
la situació de les parades d’arte-
sans i s’hi han sumat noves acti-
vitats». Un fet que espera que ser-
veixi per «expandir» la fira i fer-la
arribar també a diversos racons
del nucli antic.  «S’ha treballat per
generar millors circuits de pas,
afavorir el trànsit natural del Born

a la Plana de l’Om, i d’allà al car-
rer de Sant Miquel i la plaça Ma-
jor», afirma. El president de la co-
missió organitzadora de l’Expo-
Bages també indica que «tot ple-
gat ha de ser positiu per a les bo-
tigues del centre, moltes de les
quals obriran dissabte i di-
umenge».  Per a Juanola, l’activi-
tat que promourà la gastronomia
de proximitat i l’art urbà del pro-
jecte Murs Plàstics són dues pro-
postes que ajudaran a «generar
bon ambient al centre». 

El president de la Cambra de
Comerç i del comitè executiu de
Fira de Manresa, Pere Casals,
veu clar que el pas del Palau Fi-
ral al centre va ser «un encert».
Casals assenyala que «els que
han viscut aquestes edicions al
centre, no volen ni sentir parlar de
tornar enrere». El responsable
de la Cambra manresana diu, a

més, que «la participació de la
UBIC i el comerç fa l’ExpoBages
més atractiva, els expositors n’es-
tan molt contents». 

Pere Casals manifesta que
«una de les novetats importants
serà l’espai de proves del sector de
l’automoció que s’ha organitzat a
la plaça Porxada, un indret molt
cèntric» que, de ben segur, afa-
vorirà «el pas de visitants per la
zona», i que arriba en un «mo-
ment interessant per al sector»,
que comença a veure els pri-
mers indicis d’estabilitat. De la
mateixa manera, Casals creu que
les activitats que s’han preparat
en l’àmbit cultural portaran «més
públic al centre històric». 

Per a Pere Casals, la tendència
econòmica general «és a l’alça»
però és una millora que «no s’ha
consolidat, per bé que  segueix un
bon camí». 

VE DE LA PÀGINA 6

L’OPINIÓ DELS PROTAGONISTES

LLORENÇ JUANOLA
President de la Comissió

Organitzadora d’ExpoBages


L’assistència de públic a l’ExpoBages Ascensió és
espectacular, els carrers i el Passeig s’omplen

El trasllat a
l’exterior de fa
quatre edicions

ens ha servit per
reactivar certamen

Els que han viscut aquests anys de fira al centre,
no volen ni sentir parlar de tornar enrere

PERE CASALS
President del comitè 

executiu de Fira de Manresa


La tendència
econòmica és a

l’alça però la
recuperació no està
consolidada

Hem treballat per ser
presents en més espais,

les activitats culturals portaran
ambient al nucli històric

El sector de
l’automòbil

comença a veure
indicis d’estabilitat

*La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages actua com a Auxiliar  de la  Mediació de  
Cambrassegur,  corredoria d'assegurances inscrita a la  DGPFA amb el número J300GC. 

ASSESSORIA JURIDICA • ASSESSORAMENT TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS • ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

GESTIÓ ADMINISTRATIVA • ASSEGURANCES*

ASSESSOREM I GESTIONEM LA VOSTRA PROPIETAT IMMOBILIARIA

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13 h
Passeig de Pere III, 30 – 08241 Manresa Tel. 93 872 13 77 - www.cambrapropietatmanresa.cat
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TEMA DEL DIA

es concessionàries au-
tomobilístiques han
premut l’accelerador
per aconseguir que

l’ExpoBages sigui realment un es-
pai on els visitants s’acabin de de-
cidir de comprar un cotxe. Han
deixat enrere el conegut lema «es
mira, però no es toca», i en aques-
ta edició els potencials compradors
tenen l’oportunitat de conduir els

vehicles. «Sí, em quedo el Renault
Kadjar», li confirmava Jordi Vilà,
manresà de 32 anys, al cap de
vendes de Autotransversal, Ama-
dor Pérez. Prèviament havia con-
duït un Renault Mégane. «Ja esta-
va bastant convençut que em com-
praria el Kadjar, però volia provar-
ne algun altre per notar la dife-
rència i assegurar-me», comenta-
va. 

Els vehicles de les diferents con-
cessionàries es troben ubicats a la
plaça Porxada i Vilà va fer una vol-
ta  de pocs minuts al mateix em-
plaçament i als carrers del voltant,

acompanyat pel cap de vendes,
que li va mostrar totes les presta-
cions del vehicle. En aquest espai
de Manresa, l’ExpoBages es va
convertir en una petita festa de la
conducció. Les persones que vo-
lien provar els vehicles prèvia-
ment havien de dir-ho a la con-
cessionària que hi anirien. Per
aquest motiu, al matí hi havia po-
ques persones que agafessin el
volant i premessin l’accelerador. A
la tarda ja n’hi havia més perquè ja
havien reservat poder provar els
cotxes.

«És una bona iniciativa perquè

avui els cotxes són molt tecnològics
i moltes de les prestacions s’han
d’ensenyar mentre el possible
comprador condueix el cotxe i

veu les possibilitats del vehicle»,
deia Amador. 

Gràcies a la promoció d’algunes
marques de cotxes, persones
que els provaven aconseguien al-
gun petit obsequi. Jordi Bosch,
responsable de Sant Feliu Mo-
tors, deixava que una família s’en-
dugués un cotxe de la marca Nis-
san durant uns quants minuts.
«Ells preferien circular sense algú
de la concessionària i els ho he dei-
xat fer. En provaran més. Tenim so-
bretot persones que ja estan deci-
dides a comprar un cotxe», afegia
Bosch.  

L
ABEL GALLARDO SOTO  | MANRESA

Crònica

Els visitants premen l’accelerador per primer cop
Les concessionàries donen l’oportunitat als potencials compradors a provar els automòbils a l’entorn de l’espai firal

Els possibles compradors són
persones que volen adquirir
un vehicle i el condueixen per
acabar-se de convèncer

Els caps de vendes diuen que
és una gran idea perquè avui
dia els cotxes són molt
tecnològics i s’han de provar

Una família a punt d’entrar en un dels vehicles que hi ha a la plaça Porxada

MIREIA ARSO

Una visitant a l’interior del vehicle, a punt de conduir-lo

MIREIA ARSO

Una imatge després de fer un recorregut amb el vehicle

MIREIA ARSO

Els membres de la família de jo-
iers Tous no eren presents a l’acte
de lliurament del premi Pollet
d’Or, però no van faltar els elogis a
la trajectòria de la prestigiosa fir-
ma i, sobretot, es va agrair que ha-
gin mantingut la seu a Manresa, tot
i l’expansió de l’empresa a altres
països. 

El guardó l’atorga l’organització
de l’ExpoBages cada any a una em-
presa que ha apostat pel territori i
que ha estat capaç d'innovar, crear

riquesa i projectar-se. L’alcalde de
la ciutat, Valentí Junyent, ha des-
tacat que els Tous «generen ri-
quesa a la comarca  i ocupen mol-
tes persones». 

En nom de la família, va recollir
el premi Julià Piñeyro, una de les
persones que estan al capdavant
de l’empresa.  «És un orgull per a
la família rebre aquest reconeixe-
ment», afirmava, mentre apunta-
va que «la intenció de Tous és do-
blar el volum de l’empresa l’any
2020». En l’acte de lliurament del
premi, que també va ser el d’i-
nauguració oficial de l’ExpoBa-
ges, va assistir el conseller Jordi Bai-
get, màxim responsable de la con-
selleria d'Empresa i Coneixement,
que també va destacar el paper
dels Tous.

A. G. S.  | MANRESA

Agraïment a la família Tous
per mantenir la seu a Manresa
tot i la internacionalització
La firma rep el Pollet d’Or

per la llarga trajectòria, per
apostar pel territori i per la
projecció a l’exterior



A l’esquerra, Julià Piñeyro, que va recollir el guardó en nom de la família

MIREIA ARSO

En l’acte de lliurament del pre-
mi Pollet d’Or van parlar els re-
presentants dels actors econò-
mics de la ciutat. Va destacar el dis-
curs del president de la Cambra de
Comerç de Manresa, Pere Casals,
que amb un to cordial i irònic va dir
que convidaria el conseller a sopar
a Manresa. «Només li poso una
condició, que vingui amb tren», va
advertir. Amb aquesta frase va vo-
ler posar de manifest que la Ge-
neralitat ha de treballar per les
comunicacions del Bages. El con-
seller va contestar en el seu discurs,
amb el mateix to, que assumia el
repte. «M’hauré de llevar d’hora
aquell dia», va acabar dient, tot i
que el convit era per sopar.

A. G. S. | MANRESA

«Senyor conseller,
el convido a sopar
si ve amb tren a la
nostra ciutat»
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