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uines són les prioritats
del mandat?
Hem d’acabar de consoli-
dar molts serveis que en

aquests darrers anys hem anat po-
sant en funcionament. Hi ha al-
guns equipaments que hem de mi-
llorar, com la piscina municipal,
que la vam inaugurar fa quatre
anys i, d’alguna manera, hem mort
d’èxit perquè hi ha molta afluència
i hem de fer una ampliació. Ho te-
nim previst pel 2017. I el 2018 te-
nim lligat amb la Diputació de Bar-
celona un suport econòmic per ti-
rar endavant un edifici polivalent
gran, que faci d’espai per celebrar-
hi festes i fer-hi activitats. Serà
l’estrella del mandat.

Per tant, la sala polivalent...
També estem reivindicant la pro-
jecció turística del municipi. Es-
tem fent el pla director turístic,
amb el suport de la Diputació. Es-
tem treballant en un pla estratègic
pel Raval de la Fàbrica, un nucli de
població a tocar de la carretera,
per poder-lo millorar i endreçar.
S’estan movent moltes coses en el
tema turístic. Volem potenciar el
camí ignasià, que compartim so-
bretot amb Manresa, i també el ca-
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C-55 · “El desdoblament des de Manresa a Castellbell i el Vilar és necessari,
imprescindible i urgent” TRESORER · “És desagradable, esperem tenir
resposta aquest any, volem que hi hagi sentència d’una vegada per totes”

“L’edifici polivalent
serà l’obra estel·lar”

mí de Sant Jaume, i el nostre po-
tencial de camins i senders. Tenim
un patrimoni històric al qual vo-
lem donar valor. Demogràfica-
ment hem crescut molt en els dar-
rers anys, i cal que aquesta gent
nova, que estem contentíssims
que hagin vingut a viure al nostre
poble, tingui més sentiment de
pertinença. Hem de potenciar la
nostra història, el nostre passat.

És un dels alcaldes amb més tra-
jectòria? Es planteja donar relleu?
Sí, al juny va fer 17 anys. Però
aquestes coses no es decideixen
fins al període d’eleccions. Ara no
és moment de decidir-ho. És allò
de l’ara no toca. Als ajuntaments
ens presentem cada quatre anys a
un concurs d’oposició i, segons si
hem estudiat o hem fet la feina, els
veïns i veïnes ens posen més o
menys nota. És a dir, ens renoven
el contracte o no. Jo ho visc
d’aquesta manera. Però falta molt,
estan canviant molt les coses i fa
un any i poc de l’inici de legislatu-
ra. Es decidirà en el seu moment.

La desviació de diners de l’extre-
sorer segueix al jutjat?
Per desgràcia, aquest tema no ha
acabat. I dic per desgràcia perquè
és més lent del que voldríem. Està
al jutjat número 7 de Manresa, es-

Mar Vicente
CASTELLGALÍ

Cristòfol Gimeno ALCALDE DE CASTELLGALÍ (PSC-CP)

tà en fase de diligències prèvies.
Estan encara prenent declara-
cions. Esperem que hi hagi una
sentència al més aviat possible.
L’extresorer ha reconegut els fets i
l’import davant el fiscal i la jutges-
sa. El Tribunal de Comptes també
ha emès el seu informe, en què el
declara a ell únic i exclusiu respon-
sable. És una situació desagrada-
ble i esperem en el que queda d’any
poder tenir respostes. El que vo-
lem és que hi hagi sentència d’una
vegada per totes.

Què creu que cal fer a la C-55?
Desdoblament sí, i, si es rescata
l’autopista, benvingut. El desdo-
blament des de Manresa a Castell-
bell i el Vilar és necessari, impres-
cindible i urgent. No hi ha acci-
dents greus, però com a contrapar-
tida arribem amb molts embussos,
amb molta lentitud de circulació, i
les nostres empreses perden com-
petitivitat. La gent del Bages sud,
per anar a Manresa, amb un recor-
regut de 5 o 7 quilòmetres, hau-
ríem de poder arribar en deu mi-
nuts, però et costa mitja hora arri-
bar. Per tant, desdoblament im-
mediat. I si no es pot fer tot de cop,
que crec que sí, com a mínim co-
mençar-lo. Però no hi ha voluntat
política. Però ens perdem en el de-
bat intern a la comarca. ■

L’alcalde de Castellgalí, en una imatge d’aquesta setmana davant l’ajuntament ■ MAR VICENTE

Centrat en
l’alcaldia
Gimeno és un
dels alcaldes ve-
terans del Bages.
Fa 17 anys que és
alcalde, i durant la
seva trajectòria
ha combinat l’al-
caldia amb altres
responsabilitats,
com a president
del Consell Co-
marcal i com a di-
putat al Parla-
ment. Ara, però,
està centrat en
l’alcaldia de Cas-
tellgalí. És primer
secretari del PSC
al Bages, el Solso-
nès i el Berguedà.

Les entitats ecologistes
Grup de Defensa del Ter
(GDT), Justícia Alimentà-
ria Global i Lluçanès Viu
van organitzar ahir una
jornada reivindicativa
contra el model porcí in-
dustrial d’Osona titulada
Porc Aventura. L’acció de
protesta va tenir sis para-
des. Des del pàrquing del
Sucre es va iniciar un re-
corregut amb autobús cap

a la font Salada de Gurb
per parlar de la contami-
nació dels aqüífers, i des-
prés es va anar a la macro-
granja de Serrarols, a Sant
Martí d’Albars. A les 13 h
hi va haver una concentra-
ció –i posterior dinar– da-
vant l’escorxador Esfosa,
al polígon Malloles de Vic.
A la tarda es va continuar
la ruta cap a la planta de
purins de Guascor, a l’Es-
quirol, per denunciar les
falses solucions tècniques,
i es va visitar un camp com
a exemple del mal adob
que és el purí. A continua-
ció es va fer una parada a
Casa Tarradellas abans
d’acabar davant del Con-
sell Comarcal d’Osona. ■

Redacció
VIC

Porc Aventura, una
crítica al model porcí
industrial d’Osona

a El GDT organitza
un recorregut per
diverses instal·lacions
del sector

La delegació del Bages del
Col·legi d’Arquitectes ha
llançat una idea insòlita:
unir Manresa, Sant Joan
de Vilatorrada i Sant Frui-
tós de Bages en una única
àrea administrativa.

La proposta la va fer En-
ric Massana, president de
la delegació, en la darrera
trobada de la Plataforma
per la Rebaixa de l’IBI a
Manresa, un col·lectiu que
reclama un “IBI més just,
eficient i social” que per-
meti “accelerar la compe-
titivitat de la ciutat”. És en
aquesta línia que Massana
va deixar anar la idea. La
cooperació entre munici-
pis i la creació d’una àrea
metropolitana bagenca li-
derada per Manresa es
planteja, va dir, com una
possible mesura per fer
front a la caiguda d’ingres-
sos que ha generat la dava-
llada demogràfica. I és que
l’àrea englobaria uns
95.000 habitants, uns nú-
meros que haurien per-

mès salvar els diners que
Manresa ha perdut per
baixar dels 75.000 veïns.

Tot i que cap dels ajun-
taments ha reaccionat, el
regidor d’Hisenda de Man-
resa, Josep Maria Sala, va
dir en roda de premsa que
no veu la proposta viable
tenint en compte la legali-
tat actual. I, respecte a la
rebaixa del 5% d’IBI, va re-
cordar que l’objectiu és
“recaptar el 2017 el ma-
teix que el 2016”. És a dir,
que no hi haurà rebaixa.

El col·lectiu engloba
cinquanta entitats, entre
les quals destaquen el Gre-
mi de Constructors, la
Cambra de Comerç, la de
la Propietat, el Col·legi
d’Arquitectes o la Federa-
ció de Barris. ■

Tres municipis
del Bages en
una sola entitat

Carmina Oliveras / TLB
MANRESA

a Proposen crear una
àrea administrativa
entre Manresa, Sant
Joan i Sant Fruitós

Massana, a l’esquerra, amb
membres del col·lectiu ■ CP
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La grandària, l'emprenedoria i el que
tenim a casa 
«Tenim doncs una marcada tendència a la consolidació, menys actors i més
grans, amb tot el que això implica. Això de la competència és per als perdedors»

Fa poc, The Economist va publicar un especial sobre l'enlairament del superestel, és a dir,
sobre el nou tipus d'organització empresarial que s'està menjant tot mercat solvent i profitós. I
donava tota una sèrie de dades molt interessants sobre com les 100 primeres empreses del
ranking Fortune passen de representar una concentració del 33% del PIB fa vint anys a
representar un 46% el 2013. Potser ara ja arribem a la meitat als Estats Units. Aquest mateix
grup de firmes ha multiplicat per tres les vendes en aquest període i també els marges, complint
la màxima evangèlica de que a qui ja en té, més li serà donat... Tenim doncs una marcada
tendència a la consolidació, menys actors i més grans, amb tot el que això implica. Això de la
competència és per als perdedors, es diu en algun tros d'article, citant algun peix gros.

Paral·lelament, afirma la mateixa font que ara hi ha menys creació d'empreses (parla de start
ups) que la que hi havia als anys setanta. Malgrat que a partir dels vuitanta, coincidint amb el
triomf de Reagan i Thatcher entre altres coses, es comença a reivindicar la creació de moltes noves
unitats empresarials (se l'anomena esperit emprenedor), la realitat és que el nombre no creix el
que suposadament hauria de créixer. Un apunt, coincidència no vol dir causalitat... Però el que sí
que creix a tot arreu, especialment als Estats Units, és el nombre de free lance. Autònoms amb
ordinador i motxilla a la recerca de connexió wifi. Un 16 % de la força laboral del país.

Tenim doncs una estructura de grans molt grans que han mutat si ho comparem amb el que
hi havia abans. A Detroit hi treballava molt gent, a les grans de Silicon Valley hi treballa poca
gent però tenen capitalitzacions molt més altes. I han excel·lit en l'art del lobby, de les portes
giratòries i de l'elusió fiscal molt millor que els antics monstres industrials que, per contra, sí que
tenien molta més capacitat de tibar de la resta de l'economia, arrossegament se'n diu. A tall
d'exemple, l'antiga Comissària de la competència, l'holandesa Neelie Kroes, passa a treballar per
Uber, previ pas per Merrill Lynch. A la segona són mestres en difuminar darrera la boira d'un
paradís qui és el subjecte passiu (com tu, com jo, com aquella empresa...). A la primera (on és
ara) s'aspira a controlar la mobilitat, el transport , i quedar-se amb el marge (no sé per què li
diuen col·laborativa). A tall d'exemple també, General Electric, empresa conglomerat que fa
coses i que s'ha digitalitzat exitosament, disposa d'un departament de fiscalitat (la seva) amb 900
persones que deuen ser molt rendibles perquè aconsegueix no pagar impostos.

Mentre les economies industrials que fan coses amb cos cercaven economies d'escala (s'ho
miren des de la banda de l'oferta), els grans del món digital cerquen efecte xarxa (s'ho miren des
de la demanda). Però sobretot tendeixen al monopoli no tant per decret si no per natura, però els
efectes són els mateixos i imprimeixen caràcter. Google, que ha fet els divuit anys, controla el 69%
de les cerques d'informació globals, és a dir, sap què vols en cada moment i sap el que voldràs
d'aquí a cinc mesos. Tu alimentes la seva intel·ligència. 

I on som nosaltres a casa nostra amb tot això? Exceptuant Grifols (hemoderivats) no em ve al
cap cap altra empresa global en què et puguin respondre (si volen) en català. El Bages és una
bona mostra, estadísticament parlant, del que és l'estructura econòmica de Catalunya. Empreses
industrials de 12 treballadors de mitjana, productivitats aparents del treball al voltant dels 55.000 €,
costos laborals unitaris variables segons sector però a la baixa... Si voleu més informació, en
trobareu a l'estudi sobre Dinamisme Empresarial que fa la Cambra (a la nostra web) des de fa
una desena d'anys.
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Què poden fer les empreses que no surten al rànquing de les cent, o de les deu mil?
D'entrada, comportar-se com una empresa ciutadana i exigir que les del rànquing 100 paguin, ja
que si no acabaran pagant elles (recordin la bestreta de l'Impost de Societats, entre d'altres
coses). I utilitzar les eines públiques i privades que existeixen (sempre limitades i millorables)
per avançar, per exemple, en la digitalització de tot, en assolir grandària, etc.

I ser conscients del que diu el keniata Mukhisa Kituyu, secretari general de la UNCTAD
(branca de les Nacions Unides), en l'informe anual sobre Comerç i Desenvolupament: »Una
economia global poblada per consumidors sense prou capacitat de compra i massa deute, i amb
productors amb grans beneficis i poca propensió a invertir, és poc probable que ens doni
fonaments per l'estabilitat i per construir un futur inclusiu». És a dir, client insolvent no crea
empresa.
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a mort, com tots els aspectes
de la vida dins la societat ca-
pitalista, s'ha convertit en un
producte, i per tant en una

forma de fer diners. A diferència d'altres,
però, la mort és universal, ens afecta a to-
tes, i per tant la seva mercantilització és
especialment greu. Tot i aquesta univer-
salitat, els serveis funeraris no es conside-
ren un servei essencial, i de fet les norma-
tives espanyola i europea han obligat a li-

beralitzar-ne la gestió. Per tant, ens tro-
bem amb un fet inevitable, sovint impre-
visible i que afecta tothom, que s'ha dei-
xat en mans de les empreses privades
que operen amb l'únic criteri de la maxi-
mització de beneficis. En un context de
capitalisme salvatge com el nostre,
aquesta barreja entre mercat captiu (nin-
gú no s'escapa de la mort) i liberalització
extrema té uns resultats del tot previsi-
bles: preus abusius, famílies sense recur-
sos obligades a pagar-los i enriquiment
dels quatre de sempre a costa dels milers
de sempre. Davant d'això, davant del be-
nefici com a únic objectiu, des de la CUP
reclamem el retorn al concepte de servei
funerari públic, un servei que sempre
s'havia gestionat des dels ajuntaments
(com encara succeeix a Terrassa, Solsona
o Camprodon) i que garantia un accés re-
alment universal a aquesta necessitat vi-
tal bàsica. Per recuperar aquest servei, cal

trobar mecanismes que permetin tornar
a fer públic el que s'ha anat privatitzant
durant aquests anys, i això passa per la
remunicipalització o per la mancomuna-
ció dels serveis funeraris entre diversos
municipis i Consells Comarcals.
Amb el retorn del servei públic, acompli-
ríem dos objectius igualment importants.
En primer lloc, s'aconseguiria una impor-
tant rebaixa de preu en la majoria de mu-
nicipis, ja que en molts casos les empre-
ses aprofiten la seva posició dominant
per imposar uns preus absolutament in-
flats i que no tenen cap relació amb els
costos que genera el servei. En segon lloc,
es recuperaria la gestió democràtica d'un
servei essencial i absolutament universal,
de manera que la mort deixaria de ser un
negoci per tornar a ser, simplement, l'eta-
pa final de la vida humana. Això té diver-
ses implicacions, des de la possibilitat
d'aplicar tarifació social als enterraments

fins a la promoció dels enterraments
laics.
Des de la CUP ja estem treballant en
aquesta direcció, i per això hem demanat
al Consell Comarcal del Bages que es faci
un estudi sobre la viabilitat de la gestió
pública comarcal dels serveis funeraris.
De moment, l’equip de govern ERC-PSC-
ICV no s’ha atrevit a fer el pas, i ha deixat
la decisió en mans del Consell d’Alcaldes.
Nosaltres seguirem pressionant, i espe-
rem convèncer els alcaldes de la necessi-
tat de, com a mínim, estudiar-ne la possi-
bilitat. Sabem que no és fàcil, la legislació
actual està feta per afavorir el benefici
privat davant de l'interès públic, i les di-
rectives europees pressionen cada cop
més per seguir privatitzant els beneficis i
socialitzant les pèrdues. Però la nostra
feina és seguir picant pedra, seguir bus-
cant les escletxes i seguir posant els drets
davant de les lleis.
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EL NEGOCI DE LA MORT AL BAGES

REGIDOR DE LA CUP A MANRESA

Jordi Masdeu

L’ALTRAVEU

a voluntat manifesta
i poc dissimulada de
Manresa per ser el
cap i casal indiscuti-

ble de la Catalunya Central ha
tornat a l’agenda per una estona.
Ser una molt gran ciutat, incre-
mentar-ne la població tot absor-
bint els pobles del costat i crear
un ens major (i de passada ser
una de les deu ciutats més grans
del país) és el que podria succeir
si algun dia es posés en una ma-
teixa unitat política els pobles
del voltant amb la capital. Val a
dir que el regidor d’Hisenda
manresà ja ho ha refredat tot ac-
ceptant que seria una bona idea
però es contraposa amb unes re-
alitats i amb les lleis actuals, les
quals no permeten res d’això.
Un cop més, llei i ordre establert
per sobre de les voluntats i so-
bretot dels sans, necessaris i
benvinguts polèmics debats ciu-
tadans. Tot i que és més un exer-
cici de ficció que d’opinió, no
em negaran que la possibilitat
de fusionar-la amb Sant Joan i

Sant Fruitós  per crear una àrea
metropolitana de prop de
100.000 ciutadans és com a mí-
nim per pensar-hi i per parlar-
ne. Aquesta és la proposta ini-
cial d’una cinquantena d’enti-
tats per aconseguir rebaixar
l’Impost de Béns Immobles, l’I-
BI, que no agrada a ningú pagar
i que els propietaris d’edificis
pretenen rebaixar. 
Si aquesta idea quallés, la pre-
eminència de Manresa com a
urbs central de les terres de l’in-
terior deixaria de ser discutida.
A hores d’ara, ni a Igualada i ni a
Vic no es senten gaire sotmesos
al lideratge bagenc. I com que és
la vila més poblada però, o no
pot, o no sap, o no vol, o no se li
permet ser la líder, l’absorció de
les viles del voltant li permetria
obtenir el pòdium per sempre.
És un fet que les dues més pro-
peres comparteixen moltes re-
alitats, la primera és la pràctica
connexió física entre les edifica-
cions de cada lloc. I estirant una
mica més, es podria captar dins

del cercle Santpedor i Navarcles.
Tots plegats farien una conurba-
ció urbana que podria oferir
propostes interessants i manco-
munades. D’altra banda, en un
lloc com Catalunya, amb excés
d’ajuntaments i tota l’estructura
que comporten de despesa, ser-
veis duplicats i, tal com explica
el president dels Arquitectes del
Bages, amb uns termes i línies
«medievals», algun dia s’haurà
d’actualitzar.
La demografia dels darrers de-
cennis ha fet incrementar la po-
blació arreu, les construccions
s’han escampat més enllà dels
centres històrics i uns pobles s’a-
propen als altres. Tot i que s’ha
aturat els darrers anys després
de la punxada explosiva de la
bombolla immobiliària, el canvi
de l’aspecte urbà ha estat radi-
cal. En el seu moment, a Barce-
lona, les cuites entre conver-
gents i socialistes van derivar en
la defunció de la seva poderosa
àrea metropolitana. Era una fór-
mula d’estalvi per mancomunar

serveis que va ser cancel·lada
per raons de control i compe-
tència entre polítics. És cert que,
malgrat tot, la proposta de les
cinquanta entitats va contra cor-
rent. Es coneixen molt més his-
tòries d’escissió de viles que d’u-
nió o, en aquest cas, d’absorció.
La més coneguda de totes per
les nostres comarques és la de la
Valldan a Berga. En temps de
franquisme, ara fa mig segle i
quan no es prenien molèsties
innecessàries com preguntar la
opinió dels ciutadans, van de-
cretar que s’havia d’ajuntar amb
Berga. Darrerament ha aparegut
un grup de veïns influents que
proposen la recuperació de la
seva independència local. No
quallarà per dues raons. Una,
perquè els diran que és anar
contra corrent en un moment
en què les administracions
s’han de racionalitzar i abaratir, i
l’altra, perquè sempre hi ha una
llei o unes quantes que afavorei-
xen els conservadors, els que
són refractaris a qualsevol canvi.

De fet, són els que ho tenen més
fàcil. Invocant la tradició, les
lleis, els furs carlins o el «tota la
vida s’ha fet així» en tenen prou
per rebutjar qualsevol proposta
de canvi mínimament radical.
En els dos casos és curiós veure
que són propostes totalment
oposades l’una de l’altra però les
raons per les quals es bloqueja-
ran són terriblement similars: el
costum, l’hàbit creat i la legisla-
ció vigent. En format adminis-
tratiu, és com tenir prohibit ca-
sar-se als solters i separar-se als
casats. Val a dir que els bergue-
dans, tot i que saben que no po-
den ni podran competir amb
una Manresa que tal com és ja
és molt gran i abassegadora per
a ells, els suposa una càrrega
dura de suportar viure sotmesos
a un lideratge que se’ls ha impo-
sat i no necessari.  Els ideòlegs
del futur per aquí han de tenir
en compte que mentre no es faci
un cop de força rotund, el lide-
ratge de Manresa seguirà qües-
tionat. Veïns i rivals per sempre. 

L

Xavier Gual
EMPRESARI  @xaviergual
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Neteja 
Professional
de Sepultures

· Tombes
· Nínxols
· Panteons
· Columbaris

informació

93 173 00 95

Professional9,99€
des de

Ens ocupem com si ho f�  vostè mateix

Màxima professionalitat al seu servei · Servei a tots els cementiris del Bages

DEL 20 D’octubrE aL 2 DE novEmbrE DE 2016 l   nÚmEro 272 l  15.000 EXEmpLarS

Entrevista a Ricard Jorba

FREQÜÈNCIA
Gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus 

PÀGINA 24

FREQÜÈNCIAFREQÜÈNCIAFREQÜÈNCIAFREQÜÈNCIAFREQÜÈNCIAFREQÜÈNCIA

El cementiri de Manresa no s’haurà 
d’ampliar, de moment

Contràriament al que havien previst estudis demogràfi cs de fa poc menys de 
mig segle, el cementiri de Manresa  ni s’haurà d’ampliar ni tampoc traslladar 
de lloc, com es preveia per la tendència demogràfi ca. Altres factors, com  
l’augment d’incineracions ha revertit la situació.   PÀGINES 3 I 4

A les portes d’una nova edició de la 
fira Ecoviure, l’atenció, enguany, 
es concentra en l’univers dels 
vehicles elèctrics.  En aquesta edició 

s’ha organitzat la primera Mostra 
del Vehicle Elèctric, que es farà 
aquest divendres i dissabte al bell 
mig de la Plaça Sant Domènec, i el 

Fòrum de l’Energia dedicat també 
al vehicle elèctric i que es durà a 
terme al Conservatori de Música 
dissabte al matí.  A banda d’aquests 

monogràfi cs, el Palau Firal acollirà 
una vuitantena d’expositors  
d’àmbits diversos  però relacionats 
amb l’Ecoviure. PÀGINES  CENTRALS

Adif inverteix 
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MANRESA

�BREUS

Denuncien l’abandó del barri

L’Associació de Veïns del barri de 
la Font dels Capellans de Manresa 
ha denunciat darrerament l’estat 
d’abandó del barri. Es queixen de 
la falta de manteniment de la via 
pública, per part de l’ajuntament 

AV Font dels cApellAns

Estat malmès de paviment i rajoles al barri de la Font dels Capellans

de Manresa, després de moltes reu·
nions mantingudes amb l’alcalde i 
regidorde barris.Algunes persones 
ja han pres mal en acigudes pel mal 
estat. Els serveis de manteniment 
ja s’han  deixat veure pel barri. n

La PAHC ocupa el BBVA
La Plataforma d’Afectats per la Hi·
poteca i contra el Capitalisme, la 
PAHC Bages  va ocupar l’oficina del 
BBVA del carrer Guimerà  per de·
manar una dació més lloguer social 
per a un veí de Sant Joan de Vilator·
rada .Mohamed  Chakour va signar 
una hipoteca el 2007,  l’import de la 
qual no pot assumir. En la darre·
ra revisió del cas se li va concedir 
dació amb pagament i ara dema·
na dació zero més lloguer social.nMembres de la PAHC en una acció

En el ple d’aquest dijous s’han d’aprovar les ordenances fiscals per al 2017 mentre continua la demanda perquè baixi l’IBI

L’Ajuntament  proposa congelar l’IBI i 
incrementar l’1% el gruix de taxes pel 2017
MéS INGRESSOS PER L’IAE. l’equip de govern preveu un increment d’ingressos per la recaptació de l’IAe valorat en 250.000 euros

Redacció
Manresa

El govern municipal plante·
jarà congelar la recaptació 
de l’IBI i aplicar un  incre·
ment de l’1% al gruix de  les 

ordenances fiscals per al 2017 i, du·
rant aquest any, consolida la pos·
sibilitat als ciutadans de pagar de 
forma fraccionada (per mesos) de 
tots els impostos, segons la propos·
ta que presentarà al Ple municipal 
d’aquest dijous. En xifres globals, 
l’Ajuntament té previst ingressar 
uns 700.000 euros més en impos·
tos i taxes el 2017 en relació al 2016, 
dels quals 250.000 correspondrien 
a l’augment d’ingressos previstos 
de l’IAE, i entre 150.000 i 180.000 a 
la crescuda dels ingressos per la via 
de  la taxa de guals fruit de la regu·
larització que se n’ha fet. 
Pel que fa a l’Impost sobre Béns 
Immobles (IBI), Sala ha anunci·
at que el tipus impositiu general 

passa del 0.791 de l’any 2016 al 0.86 
per al 2017, per tal de compensar 
la rebaixa dels valors cadastrals i 
mantenir el nivell d’ingressos de 
l’Ajuntament per aquest concep·
te. Així doncs, a efectes pràctics, 
malgrat l’increment del tipus ge·
neral, l’Ajuntament ingressarà el 
mateix per IBI i la majoria de ciu·
tadans també pagaran el mateix. 

la plataforma per la Rebaixa de 
l’IBI a Manresa, formada per una 
cinquantena d’entitats Manresa, 
ha fet públici el seu posicionament 
davant la propera aprovació dels 
pressupostos de l’Ajuntament per a 
l’any 2017. la plataforma recorda al 
consistori les peticions plantejades 
el 2014 i que no han estat ateses i 
insisteix en reclamar un IBI més just, 
eficient i social, que doni resposta a 
les necessitats de famílies i empreses 
de la ciutat i deixi de ser un obstacle 
per a la seva competitivitat.
en aquest sentit, la plataforma aposta 
per tirar endavant noves estratègies 
que generin il·lusió i noves idees i 
permetin trencar la dinàmica negativa 
i de retallades dels darrers anys. 
la cooperació entre municipis 
de la comarca, creant una àrea 

50 entitats proposen la fusió 
administrativa amb St Joan i St Fruitós

L’augment proposat de l’1% afecta·
ria alguns impostos i taxes, com ara 
l´Impost de Construccions, Instal·
lacions i Obres (ICIO), que incre·
menta el tipus impositiu del 3,88% 
(L’any passat era del 3,84%).   
En l’Impost d Áctivitat Econòmi·
ques (IAE ) s’incrementen el tipus, 
que passen a ser d’un mínim del 
2,49% i d’un màxim del 2,99%. n

acn

AJ MAnResA

L’ajuntament de Manresa celebrarà el ple aquest dijous 20 d’Octubre

metropolitana del Bages liderada 
per Manresa, i amb sant Joan i 
sant Fruitós, es planteja com una 
possible idea per fer front a la caiguda 
d’ingressos generada per la davallada 
demogràfica. en roda de premsa la 
cambra i entitats han insistit en la 
demanda de rebaixar l’IBI un 5% 
anual, fins ajustar-lo als valors reals 
de mercat. Una petició, ha dit, “a la 
qual l’Ajuntament de Manresa no 
s’hi ha acostat encara”.  també ha 
exposat una altra de les demandes 
de la plataforma, en el sentit que la 
tarifació social de l’IBI es faci en base 
a un salari mínim de 1.000 €. 
enric Martí, president de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Manresa, 
va dir que “continuarem treballant 
perquè l’IBI s’apliqui d’una forma més 
justa que fins ara”.  n 
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CaixaBank 
puja un 29% el 
fi nançament  
respecte el 2015
nnn  CaixaBank ha aprovat la con·
cessió de noves operacions de fi ·
nançament a particulars de les co·
marques del Bages i el Solsonès per 
valor de 33,8 milions d’euros du·
rant el primer semestre del 2016. Els 
33,8 milions d’inversió creditícia 
representen un increment del 29% 
respecte al mateix període de l’any 
anterior.  L’increment més destacat 
en el fi nançament del client parti·
cular s’ha produït en els préstecs 
al consum. 
De gener a juny d’aquest 2016 s’han 
formalitzat noves operacions per 
valor de 18,5 milions d’euros a les 
comarques del Bages i el Solsonès, 
xifra que representa un 56,1% su·
perior a les operacions tancades 
al mateix període del 2015. Des de 
l’entitat, a Manresa, se’n fa un ba·
lanç molt favorable.Destaca també 
l’evolució dels préstecs hipotecaris 
que, de gener a juny del 2016, han 
crescut  15,3 milions d’euros a les 
comarques del Bages i el Solsonès. n 

Segons l’estudi de la Cambra de Manresa, l’economia del Bages va generar 2.652 euros de VAB

El Bages reverteix la tendència de 
la crisi i recupera el dinamisme  
Redacció
Manresa

nnn El Bages encara no ha recupe·
rat els nivells econòmics del pri·
mer any de la crisi, però comença a 
apropar·s’hi. Així ho demostra l’es·
tudi sobre creixement econòmic i 
dinamisme empresarial que ela·
bora la Cambra de Comerç des de 
fa 14 anys. Segons aquest treball, 
la comarca ha aconseguit revertir 
la tendència de la crisi i ha recupe·
rat el dinamisme empresarial a un 
ritme més alt que el conjunt de Ca·
talunya. Segons l’autor de l’estudi, 
Jaume Ferrer, això es deu al fet que 
la comarca és “molt més industrial 
que la resta del país”. De fet, la in·
dústria segueix sent el sector més 
predominant en el teixit econòmic 
de la comarca i representa el 27% 
del Valor Afegit Brut. L’estudi s’ha 
centrat sobre el sector privat de la 

comarca. L’estudi conclou que el 
Bages continua representant el 2% 
de l’economia catalana, amb quasi 
11.000 empreses i 50.000 persones 
ocupades. Segons el treball, l’eco·
nomia de la comarca va generar 
2.652 euros de Valor Afegit Brut 
(VAB), unes xifres que indiquen 
que, per primer cop des de l’inici 
de la crisi, la comarca va créixer 
en nombre d’unitats empresari·
als (2’26% més), VAB (3,65% més) i 
ocupació (3,65% més). La tendèn·
cia positiva, iniciada l’any 2013, no 
evita però que els nivells del Valor 
Afegit Brut estiguin encara per sota 
dels que hi havia abans de la crisi.
La indústria segueix sent el sector 
més predominant en el teixit eco·
nòmic del Bages i representa el 27% 
del VAB. La bona evolució del sec·
tor està fortament condicionada 
per la situació de poques unitats 
empresarials amb un elevat pes en 

ccma.cat

 L’Ajuntament i la Cambra, representades a l’exposició de l’informe

el sector industrial de la comarca. 
Tanmateix, Casals ha lamentat que 
el Bages continua sent poc efi cient 
en termes de transport i conside·
ra que això penalitzarà la comar·
ca. Per aquest motiu, el president 
de la Cambra de Comerç de Man·

resa ha subratllat la importància 
d’exigir un “potent transport fer·
roviari capaç de ser efi cient per al 
transport de mercaderies”.Un 9,8% 
de les empreses del Bages són ex·
portadores, una dada més baixa als 
anys anteriors de la crisi. n

nnn Des del passat dilluns, 17 d’oc·
tubre, els treballadors del servei de 
transport en autocar Bages Exprés, 
que cobreix el recorregut Manre·
sa·Barcelona,  fan  vaga indefi nida.  
La Generalitat va decretar uns ser·
veis mínims que obliguen el ser·
vei al 40% en hores punta i el 20% 
en hores vall. El sindicat creu que 
són excessius, La protesta s’origi·
na davant l’anunci d’acomiada·
ment de 14 treballadors de la  Unió 
Temporal d’Empreses UTE  Bages 
Exprés, gestionada per les empre·
ses de transport  Julià, Alsina Gra·
ells i Castellà·Segalés.  La línia de 
bus Manresa·Barcelona passa·
rà a mans de Monbus d’ Hispano 
Igualadina a partir del proper 1 
de novembre, en compliment de 
la sentència dictaminada pel Tri·
bunal Suprem.  Aquesta empresa 

ha comunicat que no pensa subro·
gar els contractes dels treballadors 
que fi ns ara feien el servei ja que 
hi aportarà personal propi. La Ge·
neralitat va adjudicar el servei a la 
UTE Bages Expres l’any 2010, pe·
rò Monbus·Hispano Igualadina va 
impugnar l’adjudicació. Després 
de recórrer a diferents instàncies,  
el Tribunal Suprem va dictaminar 
a mitjans de  març que la Hispano 
Igualadina havia de fer·se càrrec 
de l’explotació de la línia perquè 
va entendre que la Generalitat,  en 
l’adjudicació del servei, havia atri·
buït una puntuació equivocada a 
l’oferta presentada per Hispano, ja 
que va valorar incorrectament la 
seva proposta econòmica.  Sis anys 
després els tribunals donen la raó a 
Monbus . El problema està en què 
l’empresa es nega a mantenir els 
treballadors que fi ns ara feien el 
servei, a la qual cosa, Comissions 
Obreres entén que obliga la legis·
lació laboral. n

Redacció
Manresa

Dirigents de PIMEC 
visiten l’empresa Collbaix
Redacció
Manresa

nnn El president de PIMEC Catalu·
nya, Josep González, acompanyat 
del president PIMEC Catalunya 
Central, Esteve  Pintó, i membres 
de la patronal van  visitar  el 4 d’oc·
tubre l’empresa Collbaix, Persianes 
i Portes automàtiques, situada al 
Polígon Industrial de Salelles.
PIMEC organitza mensualment 
visites a empreses del territori per 
conèixer el seu funcionament i con·
tactar amb els empresaris dels di·
ferents sectors. Els va acompanyar
el gerent de l’empresa,  Dídac Con·
treras. En acabar la reunió que van 
mantenir en una sala del complex i 
el recorregut per una de les naus de 
la fàbrica, els convidats van  desta·
car l’opció de Collbaix  d’abastir·se 
amb proveïdors del territori. El pre·
sident González se’n van endur una 
molt bona impressió.

En paraules del president de PIMEC 
Catalunya Central, els  productes 
de Collbaix, tot i no ser del sector 
alimentari, es poden inscriure en 
la marca Ben fet, qualitat d’aquí, 
perquè reuneixen totes les condi·
cions per a fer·ho.
En nom de l’empresa, el seu gerent 
i Dídac Contreras, es va comentar 

la política d’innovació aplicada a 
l’empresa i que la converteix en 
puntera dins el sector de persia·
nes i portes automàtiques. 
Des de fa més de 40 anys, Collbaix 
es dedica  a la fabricació i instal·
lació de portes enrotllables en alu·
mini per a garatges, habitatges i lo·
cals comercias. n

cESc

Moment de la visita a les instal·lacions a l’empresa Collbaix

Els conductors del 
Bages Exprés inicien 
una vaga indefi nida
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El projecte Ocupació al Bages
Industrial formarà persones a l'atur
en el sector de l'automoció
Es tracta de la segona edició d'un programa iniciat l'any passat i del qual es van
beneficiar una quinzena de persones

La Cambra de Comerç de Manresa, l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona posen en
marxa la segona edició d'un programa formatiu que té per objectiu capacitar persones en situació
d'atur per treballar en l'àrea internacional d'empreses del sector de l'automoció. El curs s'iniciarà el 7
de novembre i és gratuït. Els seus principals destinataris són persones amb un perfil administratiu i
experiència en aquest àmbit, però sense coneixements ni formació en temes d'importació, exportació i
internacionalització. Enguany, i a diferència del curs passat, la formació s'enfoca d'una manera
clara cap a l'àmbit comercial i de màrqueting.

El curs porta per títol "Gestió comercial i màrqueting digital en el comerç internacional" i s'estructura
en dos blocs. El primer, de gestió comercial i màrqueting en el comerç internacional, es farà entre el 7
i el 23 de novembre. Del 24 de novembre al 16 de desembre s'impartirà el segon bloc, dedicat al
màrqueting digital internacional. Mentre duri el projecte, els participants estaran inscrits en una
borsa de treball amb l'objectiu de facilitar a les empreses de la comarca el contacte amb
professionals qualificats en l'àmbit del comerç internacional.

El curs s'impartirà de nou del matí a dues del migdia a les instal·lacions de la Cambra de Comerç de
Manresa, a l'edifici de Can Jorba. La proposta forma part del projecte Ocupació al Bages
Industrial, que té per objectiu promoure la inserció laboral en sectors fortament arrelats al territori,
com és el de l'automoció, i que tenen capacitat de creixement i d'expansió internacional.
Precisament el perfil de professionals amb formació en comerç internacional és un dels més
demandats per les empreses del territori, que necessiten persones per gestionar els seus
processos d'internacionalització. Segons l'estudi "Creixement econòmic i activitat empresarial del
Bages", promogut per la Cambra, gairebé una quarta part de les empreses industrials del Bages
exporta de manera regular.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/62840/projecte/ocupacio/al/bages/industrial/formara/persones/atur/sector/automocio
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