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El Corredor del Mediterrani, més
que una via de tren
«La UE ha fet una aposta per una major integració econòmica a través de les
xarxes europees bàsiques de transport ferroviari de mercaderies, on el Corredor
del Mediterrani hi té un paper rellevant»

Darrerament hem sentit molt a parlar dels dubtes existencials de la Unió Europea, algunes
veus li auguren un mal futur. Penso que sobretot són recels dels estats que en formen part, que
mai han volgut cedir les competències que cal per tal que esdevingués una unió plena, i ara es
plantegen si avançar o recular. Però en canvi l'apropament efectiu de moltes de les regions que la
composen, amb afinitats i complementarietats econòmiques i culturals, que s'ha anat estrenyent
per la facilitat de moviments de persones i mercaderies, ara empeny a enfortir els llaços d'unió.

Les infraestructures han estat un dels elements clau d'aquest acostament de regions,
juntament amb la moneda única, l'harmonització legislativa, la mobilitat dels joves (per feina o
estudis), etc. Dins d'aquest context la UE ha fet una aposta per una major integració econòmica a
través de les xarxes europees bàsiques de transport ferroviari de mercaderies, on el Corredor del
Mediterrani hi té un paper rellevant. Serà l'eina d'articulació de l'euroregió de l'Arc Mediterrani, una
realitat econòmica i social obviada per molts dels estats que la composen i sobre la qual la UE vol
posar seny.

Per això i per moltes altres raons, no tenia cap sentit l'aïllament institucional entre Catalunya i
València d'aquests darrers anys, motiu pel que hem de valorar molt positivament la recent
trobada a València, a nivell polític i de societat civil, per promoure entre altres coses el Corredor
del Mediterrani. Amb ella es reprèn un camí conjunt que mai havia d'haver divergit.

Si els romans varen tenir clar que la Via Augusta era prioritària per l'economia, la prosperitat i
la competitivitat del seu imperi, no té cap sentit que les nostres dues comunitats no treballin
plegades per la seva versió actualitzada al segle XXI. Units també contra els elements, que són les
agendes incertes i imprevisibles del ministeri de torn, les inversions encallades, la manca d'un
coordinador tècnic operatiu per l'execució, i el fet de tenir clar que l'anomenat tercer fil no és més
que una solució provisional i que cal tendir cap a vies completament segregades.

Aquest tercer fil segurament serà inevitable en els capil·lars que alimentaran el Corredor (com
el del Bages). Però l'artèria principal a la llarga ha de separar en vies independents el que són línies
de viatgers i de mercaderies, tal com va aprovar la UE al seu moment. Fins ara tenim una prova
pilot del tercer fil, que va del Port de Barcelona a la frontera francesa, i ja es constata que
aquesta barreja de traçats no és prou eficient. Per causes tan òbvies com alguns pendents
excessius per grans càrregues, la diferència de tensions i senyalitzacions a diversos trams, la
necessitat de canviar diverses vegades la composició dels trens segons el punt del recorregut, etc.
Tot això es va posar també de manifest a la trobada de València.

L'altra conclusió de València va ser que el treball conjunt de dos territoris tan complementaris
econòmicament i social no hauria de ser l'excepció sinó esdevenir normal. I en aquest sentit hem
d'agrair l'aposta decidida dels seus respectius presidents per tal que així sigui. En això tindran tot
el nostre suport.
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La consellera d'Ensenyament
inaugura el nou centre de fabricació
mecànica del CFP

La consellera Meritxell Ruiz durant la inauguració del nou centre del CFP | CFP

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha inaugurat aquest matí al Centre de Formació
Pràctica de Manresa el nou centre HTEC, especialitzat en la formació de professionals de la
fabricació mecànica. Es tracta d'una important aposta del CFP per ampliar el seu camp d'actuació,
dotant-se de maquinària d'última generació, amb una inversió de prop de 200.000 euros, i amb la
voluntat d'esdevenir un referent per al conjunt del sector industrial català. El centre HTEC està
vinculat a la multinacional nordamericana Haas, fabricant de màquines eina CNC i líder al seu
sector.

El CFP es converteix d'aquesta manera en l'únic centre HTEC de Catalunya i el segon a tot
l'estat espanyol. A l'acte d'avui, el gerent de Haas Espanya, Gerard Guitart, ha justificat la seva
creació per l'alta demanda que hi ha a Catalunya d'aquest tipus de professionals i ha agraït la bona
predisposició del CFP per tirar endavant el projecte. Acompanyava al gerent de Haas Espanya el
coordinador de HTEC & Educational Partnership, Simon Vanmaekelbergh, que ha assenyalat
que l'èxit econòmic d'un territori va directament associat a la disponibilitat de persones
tècnicament qualificades. Fent un símil entre el futbol i la fabricació, Vanmaekelbergh ha afirmat
que ara és un bon moment per estudiar tecnologia i ha elogiat el paper de la Cambra de Comerç
de Manresa i de la Fundació Lacetània en l'impuls del centre.

Pere Casals, president de la Fundació Lacetània, ha incidit en la voluntat del centre de traspassar
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els límits locals i convertir-se en un referent a Catalunya. Ha agrait la implicació de totes les
empreses vinculades al CFP i ha destacat la importància que els centres HTEC donen a la millora
d'entorn laboral de l'operari, avançant d'aquesta manera en dignificar la professió. La regidora
d'Ocupació de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, ha afirmat que el CFP és un centre
modèlic i un actiu indiscutible de la ciuat, que cal saber projectar més enllà del territori.

La consellera Meritxell Ruiz ha tancat els parlaments traslladant als responsables del centre el
suport del govern de la Generalitat, afirmant que la col·laboració público-privada és clau per fer
front als reptes del segle XXI. A les portes de la tercera revolució industrial, ha dit, "cal potenciar
l'FP com a aposta de futur, en un país que necessita tècnics de l'àmbit industrial". La consellera ha
posat el CFP com a exemple d'integració entre formació professional inicial i formació contínua, en un
món en què els professionals han d'estar permanentment formant-se. 
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OPINIÓ

questa setmana s’ha
procedit a l’enderro-
cament de dues ca-
ses del carrer de Sant

Agustí, d’Igualada, que estaven
abandonades i s’havien vist
afectades per un incendi recent.
La demolició ha estat possible
perquè, ves per quin atzar de la
fortuna, cap de les dues no esta-
va «okupada», o potser és que
eren tan rematadament velles
que ningú, per desesperat que
estigués, s’atrevia a viure-hi. O
qui sap, també, si l’incendi no
va ser fortuït i va produir-se pre-
cisament perquè algú s’hi havia
ficat dintre...
En tot cas, és una prova més
d’un fenomen urbanístic cone-
gut que es repeteix en tots els
nuclis antics de les ciutats, i és
l’envelliment i abandonament

d’un gran nombre de cases.
Afecta tots els municipis, repe-
teixo, i em fa la impressió que a
Manresa el problema encara és
més agut que a la meva ciutat,
però en tot cas és ben cert que
ha adquirit dimensions preocu-
pants a tot arreu. Si un dia em-
prenguéssim el recorregut siste-
màtic dels nostres barris vells
amb una llibreta i un llapis,
quedaríem esgarrifats de veure
quants edificis resten abando-
nats, sense que els seus propie-
taris, potser acabats de desani-
mar a causa de la crisi immobi-
liària, tinguin cap intenció de
fer-hi res. Moltes d’aquestes ca-
ses, no cal dir-ho, recullen en
les seves parets escrostonades
una part important del nostre
passat recent: hi vivia gent co-
neguda, tenien botigues que ha-

vien marcat tota una època, qui
sap si havien estat protagonistes
d’algun fet notable. Tant se val:
ara es van transformant en una
pura ruïna.
És, també, l’abandó massiu dels
nuclis antics. Les cases noves
s’han fet a les zones perifèriques
i la gent jove no vol viure en un
barri vell encara que la casa es-
tigui en condicions, perquè so-
vint no tenen un  garatge a la
vora –«què en farem, del cot-
xe?»– o perquè, dit d’una mane-
ra ben simple, la tan proclama-
da política de rehabilitació és
pràcticament inexistent a casa
nostra, en contrast amb altres
països europeus que han prefe-
rit invertir en la recuperació del
seu centre històric. Per si fos
poc, el tancament galopant de
les botigues –com a conseqüèn-

cia de l’obertura de les grans
àrees comercials i de la crisi
econòmica– ha contribuït a fer
dels nostres vells carrers un ter-
ritori abandonat, al qual només
s’acosten els immigrants que no
tenen sostre o no tenen prou di-
ners per permetre’s un habitatge
més digne.
Fa feredat constatar com carrers
on, ara fa un segle, vivien famí-
lies i més famílies abarrotades
en pisos diminuts i on hi havia
un eixam de botigues de tota es-
pècie que ocupaven tots els bai-
xos, presenten ara una buidor
absoluta, trencada només per
algun vianant despistat. Tothom
fuig d’allò que és rònec i vell, tot-
hom vol viure, si pot, en grans
espais oberts, envoltats de jar-
dins privats o comunitaris, on
tot és nou i gairebé per estrenar. 

Però resulta que l’ànima pro-
funda de les nostres ciutats
dorm més aviat en aquests bar-
ris vells abandonats. Aquí van
néixer els nostres avantpassats,
aquí van produir-se els fets cab-
dals de la nostra història, aquí
hi ha el batec somort d’allò que
havíem estat, col·lectivament,
algun dia. Són els barris que
ens donaven caràcter, persona-
litat pròpia, tradició, els que ens
distingien d’aquest magma ur-
banístic rutilant on totes les
ciutats semblen iguals i cadas-
cú viu cada vegada més tancat a
casa seva.
Aquest és un article elegíac, ja
ho veieu. Un article que sospira
per veure que algun dia arribi la
moda de rehabilitar les nostres
cases velles i donar-los nova
vida.

A

Antoni Dalmau Ribalta
ESCRIPTOR

FULLS DE L’ANOIA

CASES VELLES

s àmpliament sabut i conegut
el deficient estat i la manca
d’inversió en la xarxa de roda-
lies, fet que afecta diàriament

milers de ciutadans i ciutadanes en els
seus desplaçaments quotidians. De la ma-
teixa manera que també és coneguda la
manca de planificació coherent i l’existèn-
cia d’una resposta simple i radial per part
del govern espanyol de la traça ferroviària
estatal, que porta a situacions en què de
Barcelona a Madrid es tarda dues hores i
mitja per fer uns 600 km, i en canvi de
Barcelona a València, que són tan sols poc
més de 300 km, es triga un mínim de tres
hores. Exemple prou gràfic per entendre
la disposició obsoleta d’una xarxa de

transport ferroviari inadequat tant per a
persones com també per a mercaderies,
especialment en l’anomenat eix o Corre-
dor Mediterrani, el qual cal impulsar com
a actuació estratègica si bé, i com és obvi,
sense deixar de banda l’exigència en la
millora necessària en la xarxa actual, ob-
soleta i decadent, de rodalies.
És en aquest sentit que el proppassat di-
lluns 19 de setembre vaig formar part de
la delegació que va acompanyar el Presi-
dent de la Generalitat de Catalunya en la
seva visita al País Valencià, amb finalitat
de tractar, entre altres aspectes, el neces-
sari impuls al Corredor Mediterrani. Tam-
bé hi van ser presents en representació de
la Catalunya Central el president de la
Cambra de Comerç de Manresa, el rector
de la Universitat de Vic-Central de Catalu-
nya, i el president de la Unió Empresarial
de l’Anoia.
S’usa poc el transport de mercaderies via
ferrocarril, i a part s’ha reduït encara més
els darrers anys. Això és degut entre d’al-
tres als problemes actuals de capacitat, in-
teroperabilitat i intermodalitat. Requerim
un impuls i necessària actualització, te-
nint present que s’ha de posar en relació

amb la necessària connectivitat amb
ports, aeroports i xarxa viària existent i fu-
tura. Catalunya és la primera regió conti-
nental en atracció i inversió estrangeres i
creació de llocs de treball vinculats, amb
una indústria amb avantatges competitius
i massa crítica. I tot això és base també
d’un Corredor Mediterrani que ha d’esde-
venir motor de l’economia catalana i ga-
rant de la consolidació dels fluxos comer-
cials especialment amb la Unió Europea.
Així mateix, cal fomentar el caràcter de
node de transport i de logística que ha de
tenir i té Catalunya, en el seu paper clau
de porta d’entrada sud d’Europa; eix prio-
ritari europeu en el marc de la xarxa tran-
seuropea bàsica de transports, i país pro-
motor de la sostenibilitat i la lluita contra
el canvi climàtic.
En el marc de la planificació d’actuacions
en l’àmbit de les comunicacions terres-
tres, des del Govern de Catalunya apos-
tem fermament per l’impuls del Corredor
Mediterrani, i és en aquest sentit que s’ha
constituït l’Agenda Catalana del Corredor
Mediterrani, la qual estableix l’estratègia i
la planificació infraestructural intermo-
dal, amb l’objectiu general d’assolir i dis-

posar d’una xarxa de transport sostenible,
eficient i segura. I ho fem perquè necessi-
tem un corredor de mercaderies i de per-
sones intermodal, fiable, competitiu en
temps i en estalvi de costos, que permeti
atraure empreses, inversions globals i
operacions logístiques. I alhora que cons-
titueixi un sistema de transport estratègic
per a Catalunya, que permeti connectar
les principals àrees d’activitat econòmica
amb la resta de la península Ibèrica i amb
Europa, encaminant-se a aconseguir una
oferta de transport adient.
L’Agenda Catalana del Corredor Mediter-
rani és l’instrument del Govern català per
portar a terme aquestes accions, i ho fa
definint els objectius i projectes bàsics, es-
tablint i detallant els projectes estratègics i
planificant per al curt, mitjà i llarg termini
el conjunt de les actuacions. La Catalunya
Central, en aquest sentit, també hem de
vetllar per aquelles actuacions d’àmbit
nacional i del conjunt dels Països Cata-
lans que han de vertebrar i possibilitar
millores significants al conjunt de ciuta-
dans i ciutadanes de la Catalunya Central
així com també als seus agents econòmics
i socials.

É

CORREDOR MEDITERRANI: IMPULS A LA XARXA FERROVIÀRIA

DELEGADA TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT A LA CATALUNYA CENTRAL

Laura Vilagrà i Pons

TRIBUNA
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FORMACIÓ El Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània va estrenar ahir públicament la seva
aliança amb Haas, amb la qual es converteix en un centre formatiu HTEC d’aquesta multinacional especialitzada
en la fabricació de màquines de CNC per al sector industrial

4

El creixement de l’ocupació a la
zona de l’euro des del 2013 ha es-
tat més intens del previst, segons
el Banc Central Europeu (BCE),
que elogia Alemanya i Espanya per
les reformes laborals i insta els
altres països a fer reformes addi-
cionals. El BCE diu en un article del
seu butlletí econòmic que la re-
cuperació del PIB de la zona euro
des del segon trimestre del 2013 ha
anat acompanyada d’un creixe-
ment més gran del previst de l’o-
cupació. L’entitat observa «un pos-
sible canvi estructural en la relació
subjacent entre l’ocupació i el
PIB». Considera que ha millorat la
relació entre l’ocupació i el crei-
xement del PIB. Les causes són:
canvis en la composició sectorial
del creixement del PIB cap a un de
més gran del sector serveis, canvi
en la composició de l’ocupació
cap a la feina a temps parcial, re-
formes estructurals dels mercats
laborals i mesures fiscals.

EFE | FRANKFURT

El BCE destaca
que el creixement
d’ocupació des
del 2013 és més
elevat del previst

Seat ha rebut un procediment
sancionador del ministeri d’In-
dústria pel cas de les emissions
contaminants per la manipula-
ció dels motors dièsel d’aquesta fir-
ma del grup Volkswagen, segons va
confirmar el ministeri d’Indús-
tria. Fonts del ministeri han asse-
nyalat que aquest expedient és
«paral·lel» a les actuacions penals
que s’estan portant a terme en els
tribunals competents. Les matei-
xes fonts han informat que l’em-
presa hi ha presentat al·legacions,
que el Ministeri assegura que «està
estudiant».

ACN | BARCELONA

Indústria obre un
procés sancionador
a Seat per les
emissions de gasos

El Centre de Formació Pràctica
(CFP) de Manresa ja forma part de
la xarxa de centres HTEC de Haas,
multinacional nord-americana de
referència en la fabricació de mà-
quines de control numèric.

La consellera d’Ensenyament de
la Generalitat, Meritxell Ruiz, va ser
l’encarregada d’inaugurar, ahir al
matí, l’espai HTEC a les instal·la-
cions del CFP al Palau Firal, que
acaba d’incorporar maquinària
d’última generació d’aquesta mul-
tinacional nord-americana, en la
qual el centre ha invertit prop de
200.000 euros.

Precisament, la consellera va
posar el CFP com a exemple de la
col·laboració publicoprivada, que
va considerar clau per tal de fer
front als reptes a què s’enfronta el
sector industrial, que es troba, se-
gons va dir, a les portes d’una ter-
cera revolució industrial. En aquest
sentit, va assegurar que «la res-
posta als reptes que se’ns plante-
gen és l’educació, que ha d’estar
basada en les tecnologies». Va afe-
gir que «si Catalunya vol tenir un
paper important, cal apostar per la

formació», i va posar l’èmfasi que
«cal potenciar la formació pro-
fessional com a aposta de futur, en
un país que necessita tècnics en
l’àmbit industrial».

Per la seva banda, el president
de la Fundació Lacetània, Pere
Casals, va destacar la voluntat que
el CFP traspassi els límits locals i si-
gui un referent en la formació a tot
Catalunya. En aquest sentit, va

destacar la importància de l’a-
liança amb HTEC, que aportarà
«metodologia» i «saber fer» al cen-
tre formatiu. Precisament, la regi-
dora d’Ocupació de l’Ajuntament
de Manresa, Cristina Cruz, va des-
tacar que amb la inversió realit-
zada, el CFP fa «un nou salt enda-
vant» per convertir-se en un «re-
ferent» en la formació en l’ús de
màquines de control numèric.

També va intervenir en l’acte
Gerard Guitart, gerent de Haas
Espanya, que va remarcar que el
CFP s’ha incorporat a la seva xar-
xa en un moment en què hi ha una
elevada demanda de professio-
nals en aquest sector.

Simon Vanmaekelbergh, coor-
dinador de HTEC&Educational
Partnership, d’origen belga i que va
sorprendre tothom amb un discurs
en català i pronunciat de forma ga-
irebé impol·luta, va fer un símil en-
tre el món futbolístic i l’empresa-
rial tot remarcant que l’èxit va lli-
gat a la disponibilitat de persones
qualificades. Va recordar que l’a-
tur és inferior a les zones on les per-
sones estan més formades. De l’a-
liança amb el CFP va subratllar que
«aquí proposem als joves una for-
mació que ens donarà una fabri-
cació de qualitat i que contribueix
a la prosperitat de Catalunya». 

ROGER JUNYENT | MANRESA

El Centre de Formació Pràctica
estrena la seva aliança amb HTEC 

El CFP vol convertir-se en un referent en la instrucció en l’ús de màquines de control numèric

Cada català hauria de treballar
131 dies per poder pagar el deute
autonòmic, segons càlculs de l’A-
IReF (Autoritat Independent de
Responsabilitat Fiscal). Catalunya
és la tercera comunitat que més
hauria de treballar per habitant
darrere del País Valencià (154 dies)
i Castella la Manxa (132 dies). Més

autonomies per sobre dels 100
dies per eixugar el deute són les
Illes Balears i Múrcia. En canvi, en
una situació oposada hi ha el País
Basc i la Comunitat de Madrid, on
els ciutadans haurien de treballar
53 dies per pagar el deute. L’AIRef
també augura que Catalunya no
complirà fins passat el 2040 el va-
lor de referència del límit del deu-

te del 13 % del PIB, que estableix
la llei d’estabilitat pressupostària.
En la mateixa situació hi ha Cas-
tella la Manxa, Múrcia i el País Va-
lencià.

D’altra banda, l’AIReF va ad-
vertir que el deute del conjunt de
les administracions públiques no
baixarà al 60 % del PIB fins d’aquí
a 20 anys, de manera que no com-

plirà l’objectiu que estableix la llei
d’estabilitat pressupostària per al
2020. Segons aquesta plataforma,
que pren com a indicadors dife-
rents situacions macroeconòmi-
ques i fiscals, fins al 2036 el deute
públic no se situarà a l’entorn del
60 % del PIB, tot i que valora que
s’estabilitzarà al 100 % a partir del
2018. L’AIReF no considera que el
100 % sigui un deute sostenible i
manté la seva preocupació per
l’elevat endeutament, que va as-
solir el 100,5 % del PIB el segon tri-
mestre, encara que explica que la
tendència és decreixent.

EFE/ACN | BARCELONA/MADRID

Cada català hauria de treballar 131 dies
per pagar el deute de la Generalitat

La consellera Meritxell Ruiz, al centre, tallant la cinta inaugural

ROGER JUNYENT

La consellera d’Ensenyament
inaugura l’espai que ocupa la
nova maquinària, en la qual
s’han invertit 200.000 euros
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 Les exportacions catalanes
han caigut el 5,1% el juliol
respecte al mateix mes de l'any
passat fins als 5.778 milions
d'euros i han trencat així tres
mesos consecutius de pujades
des de l'abril.

5,1%
L’EMPRESALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
DE CAIGUDA DE LES

EXPORTACIONS
CATALANES

 La gasolina de 95 octans i el
gasoil s’han encarit aquesta
setmana –amb alces lleugeres
del 0,2% i el 0,1%
respectivament– que col·loquen
els preus l’1% i el 0,49 % més
cars que fa un mes.

?
LA GASOLINA 

I EL GASOIL
S’ENCAREIXEN

 CaixaBank posa a la venda
accions pròpies que suposen el
9,9 % del seu capital, a un preu
de mercat de 1.372 milions
d'euros, per reforçar la ràtio de
capital davant l'opa llançada per
controlar el banc portuguès BPI.

Caixa-
bank

POSA A LA VENDA
ACCIONS PRÒPIES

PER L’OPA A BPI 
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La mostra vol promocionar l’activitat productiva i
impulsar l’economia agrària, ramadera i forestal

Festa del
Porc i la
Cervesa a
Manlleu
Més de vint-i-cinc
activitats en l’edició
d’enguany

La Fira de Santa
Tecla omple
Berga de bestiar

Inaugurat el primer
centre HTEC del país

Manresa P29

Oferirà cursos a persones a l’atur i a
estudiants d’instituts de la comarca

Connectarà una futura superfície
comercial amb un aparcament públic

Igualada P29

El solar a tocar de la plaça de Cal Font ■ Ó. LÓPEZ

Faran un túnel a la
plaça de Cal Font

Una noia de 27 anys mor
en accident a Colònia

Gironella P29

SOLUCIÓ · L’Ajuntament buida
i neteja els dipòsits i els omple
amb aigua de Castellbell

POTABLE · L’Agència de Salut
Pública autoritza que se’n pugui
tornar a beure de l’aixeta

Monistrol canvia
l’aigua i posa fi a
la contaminació

Un camió cisterna, omplint ahir el dipòsit de Monistrol amb aigua provinent de Castellbell i el Vilar ■ ACN

SOCIETAT P28
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Igualada tirarà endavant
el projecte per crear una
galeria subterrània que
connectarà el pàrquing de
Cal Font amb el subsòl de
l’edifici que es construirà
al carrer de l’Aurora i a la
planta baixa del qual s’ins-
tal·larà una nova superfí-
cie comercial. Així es va
decidir en el ple d’aquesta
setmana, on el govern de
CiU va defensar el projecte
assegurant que evitarà els
problemes de mobilitat
que presumiblement cau-
saria el nou supermercat.

L’edifici, que es cons-
truirà en un solar al carrer
de l’Aurora pendent d’edi-
ficar des de fa deu anys, su-
posa l’última intervenció
que permet completar tot
l’entorn de la plaça de Cal
Font, tal com va recordar
l’alcalde, Marc Castells.
“Ha estat un dels malde-
caps jurídics més grans de
l’Ajuntament aquests úl-
tims anys”, assegurava el
batlle en la sessió plenària.
La superfície comercial
mencionada es construirà
a la planta baixa, mentre
que les superiors es desti-
naran a una promoció
d’habitatges per a unes 60
famílies.

Amb el projecte de la ga-
leria subterrània, una
quarantena de places de
l’aparcament públic de Cal

Font s’utilitzaran per als
clients del nou supermer-
cat i així s’evita que es
construeixi un segon sub-
terrani al nou edifici pro-
jectat. El regidor de Quali-
tat Urbana, Jordi Pont, va
reconèixer que aquesta
opció és “imaginativa”, pe-
rò la va defensar com la

millor alternativa, ja que
s’elimina “tota la mobilitat
induïda” i les molèsties als
veïns que generaria el su-
permercat, i “és coherent
amb la tasca de racionalit-
zar el trànsit”. També va
negar tractes de favor cap
a la societat promotora
que té el solar. ■

Igualada construirà una
galeria subterrània
a la plaça de Cal Font
a El túnel connectarà una nova superfície comercial amb l’aparcament públic
que hi ha a la zona a Es pretén eliminar així possibles problemes de mobilitat

Jose Sánchez / Infoanoia
IGUALADA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

40
places de l’aparcament de
Cal Font es reservaran per als
clients del futur supermercat
que es farà a l’edifici.

Tot i que en el ple només va
votar en contra el regidor de
Decidim Igualada, tots els
grups de l’oposició van coin-
cidir a mostrar la seva por
que l’aprovació del projecte
de galeria pugui significar un
precedent en què una promo-
tora privada surt guanyant a
costa que l’administració pú-
blica assumeixi el projecte. I
és que tots van recordar que
amb aquesta galeria l’empre-
sa propietària del solar s’es-
talvia uns costos importants.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

“El projecte és
imaginatiu però
coherent amb la tasca
de racionalitzar
el trànsit a la zona”
Jordi Pont
REGIDOR DE QUALITAT URBANA

El solar a tocar de la plaça de Cal Font, on es construirà l’edifici ■ ÓSCAR LÓPEZ

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

L’oposició pensa
que pot ser
un precedent

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Manresa va inaugurar ahir el
primer centre de formació
pràctica HTEC que hi haurà a
Catalunya i el segon a tot l’Es-
tat espanyol. Es tracta d’“una
important aposta” per ampliar
el camp d’actuació del centre,
tal com va explicar Emma
Moreno, la directora. S’han
dotat de maquinària d’última
generació, amb una inversió
de 200.000 euros i amb la vo-
luntat d’“esdevenir un refe-
rent per al conjunt del sector
industrial català”. El centre
HTEC està vinculat a la multi-

GIRONELLA

Portes obertes en
la inauguració del
Balneari Creatiu

Aquest vespre s’inaugura el
Balneari Creatiu de Tona, si-
tuat a l’antic edifici del balnea-
ri Codina, tancat ara fa un any.
El Balneari Creatiu amplia
l’oferta educativa, artística i
cultural de la població oferint
cada dia diversos tallers per a
petits i grans de temàtiques
com ara la fotografia, el teatre,
l’ensenyament musical o el io-
ga. L’acte d’inauguració co-
mençarà a les set de la tarda
amb una jornada de portes
obertes al centre. ■ G.F.

TONA

Una gironellenca
de 27 anys mor en
accident a Colònia

Inaugurat el primer
centre HTEC català

La gironellenca Sílvia Prat
Bernades, de 27 anys, va mo-
rir aquest dimecres a la tarda
a Colònia (Alemanya) després
de ser atropellada per un
tramvia. La jove de Gironella,
que vivia temporalment a la
ciutat alemanya, va ser en-
vestida pel comboi quan in-
tentava creuar la via en bici-
cleta i va morir a l’acte, se-
gons diversos mitjans ale-
manys. L’accident es va pro-
duir a la línia 16, a l’altura del
carrer Tacitus. ■ REDACCIÓ

MANRESA

nacional nord-americana
Haas, fabricant d’aquest tipus
de maquinària i líder al sector.

Pere Casals, president de
la Cambra de Comerç de
Manresa i de la Fundació La-
cetània, de qui depèn el nou
centre, va afirmar que l’entitat
ha d’estar al dia per poder
“formar els millors operaris de
la comarca”. El centre ofereix
cursos a persones a l’atur i a
estudiants de diversos instituts
de la comarca. La consellera
Meritxell Ruiz va presidir la
inauguració. ■ N. BADRENAS

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, va inaugurar
ahir el centre de formació pràctica, al Palau Firal ■ J.P.
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