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S'obre el període de votacions
populars del Concurs d'Aparadors
de Nadal
En aquests moments hi ha 16 comerços participants però es preveu que la xifra
s'ampliï, ja que les inscripcions no es tanquen fins aquest dijous

El 49è Concurs d'Aparadors de Nadal de Manresa ha obert aquest dilluns 12 de desembre el
període de votacions populars, que poden fer-se a través d'un enllaç al qual es pot accedir des del
web de la Cambra o des del codi QR que mostren els aparadors participants. Aquestes votacions
serviran per decidir el guanyador del premi del públic d'enguany, que se sumarà al veredicte del
jurat, que farà el seu recorregut pels establiments participants el proper dimarts, 20 de desembre.
Les votacions del públic estan obertes fins el mateix dia 20 i cal tenir en compte que només
s'admet un vot per dispositiu, ja sigui fix o mòbil.

En aquests moments ja hi ha 16 comerços inscrits al concurs, que són els següents: Fet x a tu, El
Forn, El Cigne I i II, Forn de Cabrianes (amb 3 establiments, el de la Muralla del Carme, La
Lionesa i el del carrer Alcalde Armengou), Vital Immobles, Electrodomèstics Màrquez, Vins Alsina,
Inllobsa, Perruqueria El Serrell, Personal i Intransferible, Teatre Els Carlins, Elde i We love
cooking. El termini per a rebre noves inscripcions es tanca aquest dijous, 15 de desembre.

El Concurs d'Aparadors de Nadal és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Manresa que
compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la UBIC. El seu principal objectiu és
dinamitzar i promoure la qualitat del comerç de la ciutat, en unes dates molt importants per al
sector.
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La promoció industrial i turística,
principal objectiu del pla de la
Cambra per al 2017
L'entitat, a l'espera de que la nova llei catalana de Cambres acabi de definir les
funcions i atribucions d'aquestes institucions, defensa el seu paper de
dinamització econòmica del territori

Presentació del pla de treball de la Cambra | Cambra

La Cambra de Comerç de Manresa reivindica el seu paper en la dinamització econòmica de la
comarca del Bages fent balanç dels diferents projectes en què ha treballat al llarg del 2016 i
presentant les principals línies de treball per al 2017. La Cambra, a l'espera que la nova llei
catalana de Cambres acabi de definir el marc legal per aquestes institucions, aposta per exercir
de manera activa una funció de lobby en defensa dels interessos generals de les empreses del
territori, aglutinar esforços amb altres entitats i liderar la veu de la comarca assumint un paper
d'interlocució davant de les diferents administracions.

Durant el 2016 la Cambra de Comerç de Manresa ha intervingut en alguns temes cabdals per a la
comarca, dels quals destaquen:

- Infraestructures. La Cambra és una de les principals veus de la comarca a l'hora de defensar i
negociar una millora en les infraestructures. Les seves línies de treball durant el darrer any han
estat la defensa del desdoblament total de la C-55 i l'alliberament del peatge de la C-16; la
defensa de la construcció del Corredor del Mediterrani i la seva connexió amb el Bages i la millora
de la línia de Renfe entre Manresa i Barcelona. En l'àmbit de les infraestructures, la Cambra
també ha intervingut en la redacció de diferents plans urbanístics del territori i en la defensa d'uns
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polígons industrials de qualitat a la comarca.

- Formació i educació. La Cambra ha apostat per la formació tècnica dels professionals del territori,
esdevenint una peça clau en la creació del nou grau d'automoció a la UPC de Manresa i impulsant el
creixement del Centre de Formació Pràctica, un referent al país en la formació de professionals del
sector industrial.

- Suma d'esforços amb altres entitats. La Cambra ha aglutinat inquietuds i demandes de diferents
entitats a l'hora de defensar una rebaixa de l'IBI a la ciutat de Manresa. També ha liderat la
Taula de la Construcció, ens en el que estan representats els principals agents del sector.

En l'àmbit del serveis, la Cambra col·labora estretament amb les empreses en temes com la
internacionalització, el suport a l'emprenedoria, la dinamització comercial, la formació especialitzada
per al sector empresarial i la gestió de tràmits amb organismes oficials.

Indústria i turisme, eixos del 2017

Per l'any 2017 la Cambra es proposa intensificar el treball en la promoció industrial i turística de la
comarca, centrant les accions en els àmbits de les infraestructures, urbanisme i formació cap a
aquest objectiu. Segons la Cambra, el Bages és una comarca clarament industrial, amb més
d'un 35% del Valor Afegit Brut generat per aquest sector, però cal consolidar el seu potencial. Per
això, cal dur a terme accions per millorar la competitivitat de les empreses del sector en àrees com
la internacionalització i innovació, cooperació empresarial, logística, formació del personal, simplificació
administrativa, planificació urbanística comarcal i cerca de sistemes de finançament alternatiu.

Pel que fa al turisme, la Cambra proposa endreçar l'oferta i la gestió dels actius turístics de la
comarca, un cop s'ha assumit el turisme com un eix de futur per al territori. El projecte Manresa
2022 és un gran reclam però s'ha de considerar com el principi d'una estratègia turística a llarg
termini i no com un objectiu final. La Cambra es proposa també implicar el comerç en aquesta
estratègia turística i agrupar bona part de l'oferta comarcal, incloent-hi els sectors de l'hostaleria i
l'oci.
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Al·legacions contra la pujada 
d’impostos de l’Ajuntament
nnn El sector empresarial manresà 
s’ha plantat i ha presentat una al-
legació conjunta en contra de la pu-
jada d’impostos de les ordenances 
fi scals. En concret, es queixen de 
l’increment previst a l’impost d’ac-
tivitats econòmiques –que és d’en-
tre el 15 i el 20%-, els guals –d’entre 
el 50 i el 100%-, i en el canvi de boni-
fi cacions per a les llicències d’obres 
de construcció al centre històric. El 
president de la Cambra de Comerç 
de Manresa, Pere Casals, ha asse-
gurat que, malgrat que el territori 
viu una tímida recuperació econò-
mica, “ara no és el moment opor-
tú per fer aquest increment”. En 
aquest sentit, lamenten que el go-
vern municipal “solucioni els seus 
problemes de liquiditat augmen-
tant la pressió fi scal”. Els empre-
saris no demanen “l’immobilisme” 
dels impostos, però sí que l’incre-

ment es faci de manera progressiva. 
Els empresaris admeten que s’han 
quedat “astorats” després de llegir 
“la lletra petita” de les ordenances 
fi scals.  El sector empresarial consi-
dera que ara no és el moment opor-
tú per fer aquesta pujada d’impos-
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President de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, amb representants de les associacions

aCn

tos i, per això, han presentat una 
al·legació conjunta amb la voluntat 
d’obrir el diàleg amb l’Ajuntament 
i aconseguir que l’increment sigui 
de manera progressiva.
Els empresaris es queixen que el 
govern municipal vulgui solucio-

nar els seus problemes de liquidi-
tat incrementant la pressió fi scal 
sobre les empreses. “No entenem 
que els qui estem generant activitat 
econòmica i creant llocs de treball, 
ens haguem de trobar aquest tipus 
de sorpreses”, ha lamentat Casals. n

Kibuc promou 
estudis en 
l’àmbit del  
disseny
nnn  L’Escola d’Art i Superior de 
Disseny de Vic participa en el 
projecte impulsat per Kibuc amb 
el suport del departament d’Ense-
nyament de la Generalitat per pro-
moure els estudis professionals en 
l’àmbit del disseny. 174 estudiants 
de disseny, de 9 centres educatius 
de Catalunya, 5 dels quals de l’Es-
cola d’Art i Superior de Disseny de 
Vic, col·laboraran amb l’empresa 
Kibuc, dedicada al disseny i pro-
ducció de mobiliari. Es tracta del 
segon any que Kibuc col·labora 
amb  el projecte. En aquesta oca-
sió, Kibuc proposa als estudiants sis 
projectes que abracen els diferents 
àmbits d’actuació de l’empresa, des 
del disseny d’un moble fi ns a la pro-
ducció de materials publicitaris o 
l’aparadorisme. El projecte s’aca-
ba de posar en marxa i s’allargarà 
fi ns al maig del 2017, que és quan 
es donaran a conèixer les propos-
tes  seleccionades.  n 

Cardona i Flix reclamen a 
Ercros costos ambientals   
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nnn L’alcalde de Cardona ha anun-
ciat que ha demanat una comparei-
xença al Parlament per explicar la 
seva oposició al pla urbanístic de la 
mineria  i demanant la intervenció 
de la Generalitat perquè exigeixi a 
Ercros un pla de restauració.
Els alcaldes de Cardona, Ferran 
Estruch, i de Flix, Marc Mur, amb  
membres dels respectius consisto-

ris, han escenifi cat la segona acció 
conjunta per mostrar la seva uni-
tat davant d’Ercros com a respos-
ta a la possible marxa de l’empresa 
dels seus municipis l’any que ve. 
L’acte reforça l’acord que van sig-
nar els dos ajuntaments el passat 
27 de setembre per al futur indus-
trial, la restauració mediambiental 
i el reequilibri territorial. 
En aquest acord, els dos municipis 
exigeixen que Ercros es faci respon-
sable dels passius ambientals, fruit 

de les seves activitats a Cardona i a 
Flix, i que mantinguin la seva acti-
vitat i garanteixin el màxim de llocs 
de treball. En aquest sentit,  Estruch 
ha criticat la Generalitat per la seva 
poca fermesa a l’hora de reclamar 
un pla de restauració a Ercros, que 
ja s’hauria d’haver presentat. I ha 
anunciat la voluntat de comparèi-
xer al Parlament per exposar l’opo-
sició al pla de mineria del Bages i la 
situació davant el possible tanca-
ment d’Ercros i els costos socials i 
mediambientals. El tancament de 
Cardona suposa la pèrdua de  35 
llocs de treball directes i 20 d’indi-
rectes i d’una inversió de 2 a 3 mili-
ons d’euros a proveïdors del territo-
ri. A Flix hi treballen180 persones.
Els dos consistoris  demanen a la 
Generalitat que vetlli per la correc-
ta reparació d’ambdós problemes 
ambientals i que treballi per garan-
tir una solució òptima.
La situació però continua al ma-
teix punt. n

Reclamen millores 
als accessos a la C-55 
des del Bufalvent

nnn Els regidors de Planejament i 
Projectes Urbans, Marc Aloy, i Se-
guretat Ciutadana i Mobilitat, Ol-
ga Sánchez, es van reunir dimarts  
amb responsables de l’Associació 
d’Empresaris de Bufalvent, en una 
trobada en què també hi havia la 
delegada del Govern a la Catalu-
nya Central, Laura Vilagrà. Els re-
presentants  van demanar la millo-
ra dels accessos des del polígon a 
la C-55, i els membres de l’equip 
de govern municipal es van  com-
prometre a traslladar el tema a la 
Direcció General de Carreteres, 
alhora que han comentat altres as-
pectes vinculats amb la mobilitat 
del sector. Els regidors de l’Ajunta-
ment van manifestar que són cons-
cients de la situació de col·lapse, 
que els accessos al polígon són ina-
dequats i que assumeixen un gran 
volum de trànsit per totes les acti-

vitats que hi ha en aquest sector: el 
polígon de Bufalvent, la zona co-
mercial dels Trullols, l’hospital de 
Sant Joan de Déu, la comissaria dels 
Mossos, i els barris de Cal Gravat 
i la Balconada. Els representants 
municipals van manifestar que el 
POUM que és previst que s’aprovi 
properament ja preveu millores en 
els dos punts d’accés al polígon, que 
tenen un cost elevat i que, per tant, 
caldria trobar alguna solució que 
resolgués la problemàtica a curt 
termini. Aquests accessos assu-
meixen una intensitat de vehicles 
molt elevada, perquè constitueixen 
també l’única sortida a la ronda en 
direcció nord des de la zona comer-
cial dels Trullols. Per aquest motiu, 
en el moment en què es pugui dur 
a terme la construcció del tram de 
l’avinguda dels Països Catalans que 
enllaça amb el carrer Viladordis, la 
zona comercial tindrà un nou punt 
d’accés i sortida i, per tant, es des-
congestionarà el sector.  n
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La reunió es va portar a terme a Cardona
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El Centre de Formació Pràctica
(CFP) i l’institut Lacetània de
Manresa han rebut . euros
de la Fundació Haas per a la for-
mació de professionals en l’àmbit
del control numèric. Ambdues
institucions, que treballen de ma-
nera coordinada, han estat desti-
natàries d’una de les beques Haas
que la multinacional nordameri-
cana ha concedit a diferents cen-
tres educatius catalans.

Concretament, el Centre de
Formació Pràctica ha rebut .
euros i l’institut ., que es
destinaran a les matrícules
d’alumnes que cursin estudis de
control numèric.

El Centre de Formació Pràctica
de la capital del Bages va esdeve-
nir el passat mes de setembre el
primer centre de formació tècnica
Haas (HTEC) del país, un projecte
que el converteix en referent for-
matiu en l’àmbit de la fabricació
mecànica.

Gràcies a aquest acord amb la
multinacional nordamericana, el
Centre de Formació Pràctica ha
ampliat el seu equipament, i s’ha
dotat de la maquinària més avan-
çada. Aquesta millora de les seves
instal·lacions li permet oferir ac-
tualment a les empreses del terri-
tori formació i serveis altament
especialitzats en fabricació mecà-
nica. 

REDACCIÓ MANRESA

El CFP i l’institut
Lacetània reben
30.000 euros de
la Fundació Haas 

La Cambra de Comerç de Man-
resa es proposa fomentar les vo-
cacions tecnològiques entre els
estudiants d’ESO del Bages amb
un programa de visites a indústries
locals. La intenció, explica el pre-
sident de l’organisme, Pere Casals,
és que els joves descobreixin que
a la comarca hi ha «indústries
molt serioses, amb cara i ulls» i
que trobin motius per planificar
la seva formació acadèmica amb
vistes a integrar-s’hi en el futur.

Amb aquest objectiu, la Cam-
bra ja ha acordat amb el departa-
ment d’Ensenyament iniciar una
prova pilot en «quatre o cinc» ins-
tituts del territori aquest mateix
curs, probablement a l’entorn de
les festes de Setmana Santa. Se-
gons Casals, les empreses locals
han demostrat molta receptivitat
amb aquest projecte, que Ense-
nyament estudia importar-lo al
conjunt de Catalunya. Casals creu
que falta divulgació entre els es-
tudiants de la indústria catalana i
reclama fer-ne una pedagogia
global. «Amb una sèrie com Merlí
però amb un enginyer o un indus-
trial», apunta com a exemple.

Aquesta acció serà una de les
novetats de la Cambra de Manre-
sa per al proper any. Ahir l’orga-
nisme va fer balanç públic de les

activitats promogudes durant
aquest  i va proposar els nous
objectius per al . L’organisme,
que es manté en espera que la
nova llei catalana de Cambres
acabi de definir el marc legal per
a aquestes institucions, aposta
per exercir de manera activa una
funció de lobby en defensa dels
interessos generals de les empre-
ses del territori, aglutinar esforços
amb altres entitats i liderar la veu
de la comarca assumint un paper
d’interlocució davant de les dife-
rents administracions.

En aquest sentit, Casals propo-

sa que la Cambra «sigui capaç
d’impulsar la indústria i el turisme
per empènyer la resta de sectors»
del territori. Així, Casals insisteix
que la millora de les infraestruc-
tures és bàsica per incrementar la
competitivitat del territori. «Hem
de poder endreçar totes les de-
mandes que es fan en aquest sen-
tit», apunta Casals, que creu que
millorar les comunicacions vià-
ries ha de permetre «atraure talent
i turisme». Casals insisteix que re-
soldre el tap de la C- és impres-
cindible. « Si no es desdobla, sem-
pre estarà plena de camions.

Aquesta ha de ser la demanda es-
sencial. Però mentrestant això no
arriba, s’ha de reclamar desviar
més turismes cap a l’autopista,
ampliant els descomptes o amb
un rescat transitori», diu el presi-
dent de la institució, que insisteix
que amb les obres a la via «hem
millorat la seguretat, però hem re-
duït l’eficiència»

Quant a la matèria d’educació,
Casals insisteix que cal «estimular
les vocacions tecnològiques», ja
que, apunta, «les empreses per ser
competitives i innovadores han
de tenir a l’abast recursos humans
molt tècnics». Alhora també re-
clama «potenciar el nombre de
matrícules en gestió empresa-
rial». Segons Casals, avui hi ha
«disfunció entre els plans d’estudi
i la demanda» del mercat.

A més, la Cambra estarà pen-
dent el proper any de la nova llei
marc d’aquests organismes, que
hauria de potenciar, diu Casals, la
feina de les cambres com a lob-
bies de  pressió territorial davant
les administracions. «La nostra
primera raó de ser és vetllar per
incrementar la competitivitat de
les empreses del territori», diu Ca-
sals, que considera que els proble-
mes propis del Bages haurien de
poder ser «assumits i defensats
arreu de Catalunya».

CARLES BLAYA MANRESA

La Cambra aproparà l’ESO a la indústria
per fomentar vocacions tecnològiques
L’organisme acorda amb Ensenyament un pla pilot per desenvolupar la propera primavera
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Pere Casals, al centre, durant el balanç públic fet ahir
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L'Íbex 35 va tancar ahir la sessió amb una alça
de l’1,33%, el que va portar el selectiu a situar-
se en els 9.340,8 punts, mentre que l'euro es de-
sinfla a nous mínims i se situa en 1,03 dòlars,
apropant-se a la paritat.

D'aquesta manera, el selectiu madrileny con-
queria la cota psicològica dels 9.300 punts, impul-
sat per la banca, després de la decisió de la Reserva
Federal dels Estats Units de pujar un quart de punt
els tipus d'interès i de les projeccions que apunten
a tres pujades addicionals del preu del diner en
2017 en comptes de les dues previstes anterior-
ment.

Segons va destacar Felipe López-Gálvez, ana-
lista de Self Bank, aquesta declaració d'intencions

està empenyent a l'alça del dòlar, que encarirà les
importacions de béns denominats en aquesta di-
visa i exercirà una pressió a l'alça. Aquestes pre-
visions de major inflació van fer que la pujada de
tipus del BCE aparegui a l'horitzó, «una cosa que
agraeixen uns bancs que esperen amb candeletes
una normalització de la política monetària», su-
bratlla l'analista. Al contrari, les companyies de-
fensives més endeutades temen que els tipus vagin
pujant i per tant també ho facin els seus costos de
finançament.

En «ral·li» final del selectiu va contribuir l'ober-
tura a l'alça de Wall Street, l'índex Dow Jones pu-
java el 0,7% al tancament dels mercats europeus.

Grifols va liderar les pujades amb una alça del

6,71% després d'anunciar la compra per 1.850 mi-
lions de dòlars de la unitat de diagnòstic transfu-
sional per tecnologia d'amplificació d'àcids nu-
cleics (NAT) de la companyia nord-americana Ho-
logic. Després de la seva integració, Grifols millo-
rarà els marges i incrementarà la seva generació
de caixa.

Per darrere de Grifols se situaven Bankia 
(+ 6,1%), IAG (+ 4,1%), Indra (3,2%), BBVA (+
2,5%), CaixaBank (+ 2,4%), Santander (+ 2,2%),
Sabadell (+ 2,1%), Bankinter (+ 1,9%) o Viscofan
(+ 1,8%), mentre que, al costat contrari, les majors
caigudes van venir de mà de Red Eléctrica (-
1,74%), Endesa (-1,11%) o Merlin (-1,24%). Tam-
bé va tancar endarrerida Mediaset (-1,61%), des-
prés que Vivendi comuniqués que va aconseguir
el seu objectiu de participació del 20% en la seva
matriu italiana.

L’Íbex 35 puja esperonat per la banca

                                                        PREU                  DIF            MÀX. 12M                   MÍN. 12M

AYCO                                  0.190            0.00               0.190                   0.187

B. BILBAINAS                     6.790            0.00               7.000                   6.141

CARTERA REA                    1.050            0.00               1.900                   0.860

CEVASA                              9.300            0.00             10.647                   5.000

CIRCULO V.M.                   6.120            0.00               0.000                   0.000

D.E.ANCLAJES                 12.500            0.00             12.500                 12.500

FINANZAS                        39.950            0.00             39.950                 39.950

LIBERTAS 7                        2.200            0.00               2.200                   2.200

LIWE ESP.                        11.500            0.00             12.500                 11.021

MOLINS                            10.900            0.00             11.200                   8.961

U.EUROPEA I.                    0.130         +18.18               1.680                   0.090

URBAR                                0.250            0.00               0.450                   0.250

9.800

9.600

9.400

9.200

9.000

8.800

8.600

8.400
J V L M X J

Abertis              13,270  -0,08  13,320    13,090   44.025.369   14,009   10,982
Acciona            67,460  -0,22  67,930    66,580   14.030.129   77,260   58,629
Acerinox           13,025  -0,61  13,400    12,955   21.609.637   13,400     6,731
ACS                   30,025  1,09  30,155    29,450   28.834.520   30,155   18,815
Aena               132,100  0,92132,250 129,900   20.007.802 137,250   90,870
Amadeus          42,940  1,32  43,065    42,300   26.899.667   45,240   31,937
ArcelorMittal      7,444  -1,70     7,625      7,315   25.032.459     8,253     2,009
Banco Popular   1,014  0,20     1,038      1,003   41.750.136     2,937     0,766
Banco Sabadell 1,391  2,13     1,397      1,361   41.148.359     1,810     1,065
Bankia                1,030  6,19     1,033      0,975   60.359.009     1,135     0,528
Bankinter            7,618  1,97     7,619      7,487   22.382.426     7,625     5,454
BBVA                  6,534  2,57     6,548      6,390192.031.462     6,774     4,362
Caixabank          3,204  2,46     3,212      3,120   69.791.911     3,424     1,766
Cellnex             13,370  -0,78  13,465    12,880   23.197.000   17,388   12,510
Dia                     4,545  -0,42     4,579      4,456   21.840.852     5,800     3,998
Enagas             24,235  -0,29  24,235    23,625   45.732.830   27,795   22,353
Endesa             19,970  -1,11  20,160    19,780   49.985.824   20,370   14,148
Ferrovial          17,345  1,49  17,415    16,995   41.123.195   20,426   14,830

Gamesa            18,215  -0,16  18,410    18,110   24.147.392   22,120   13,204
Gas Natural      17,410  1,81  17,420    16,910   31.183.287   19,353   13,882
Grifols              18,270  6,72  18,480    17,380   43.511.250   21,266   16,480
IAG                      5,390  4,11     5,390      5,190   29.571.609     8,102     3,865
Iberdrola            6,005  1,11     6,021      5,833164.317.494     6,422     4,673
Inditex              32,015  0,05  32,240    31,700138.920.712   33,154   26,077
Indra                 10,390  3,28  10,390    10,005     8.114.126   12,550     7,610
Mapfre                3,081  1,15     3,085      2,931   26.778.839     3,148     1,563
Mediaset          10,990  -1,61  11,150    10,900   18.192.558   12,085     7,766
Melia Hotels    10,500  -0,10  10,550    10,405     5.588.350   12,341     7,127
Merlin                 9,852  -1,24     9,970      9,804   12.899.271   12,057     8,233
REC                   17,230  -1,74  17,490    16,910   53.244.201   20,685   16,255
Repsol             13,295  0,72  13,315    13,050   94.730.808   13,315     7,754
Santander          4,998  2,25     5,010      4,890332.401.798     5,010     3,069
T Reunidas      37,000  -0,98  37,400    36,920   11.373.305   38,000   20,683
Telefónica          8,633  1,30     8,678      8,459180.819.104   10,091     7,165
Viscofan           47,050  1,89  47,200    45,750     8.047.324   57,096   41,835

IBEX 35
TÍTOL TANCAM      DIF. (%)     MÀXIM             MÍNIM               VOLUM                MÀX. 12M       MÍN. 12M TÍTOL TANCAM      DIF. (%)     MÀXIM             MÍNIM               VOLUM                MÀX. 12M       MÍN. 12M Els més contractats

Santander 4,888 4,998 +2,25 332.401.798

BBVA 6,370 6,534 +2,57 192.031.462

Telefónica 8,522 8,633 +1,30 180.819.104

Iberdrola 5,939 6,005 +1,11 164.317.494

                                         ANTERIOR      TANCAMENT                DIF.                          EFECT.

Els que més pugen

Grifols 17,120 18,270 +6,72 43.511.250

Bankia 0,970 1,030 +6,19 60.359.009

IAG 5,177 5,390 +4,11 29.571.609

Indra 10,060 10,390 +3,28 8.114.126

                                         ANTERIOR      TANCAMENT                DIF.                          EFECT.

Els que més baixen

REC 17,535 17,230 -1,74 53.244.201

ArcelorMittal 7,573 7,444 -1,70 25.032.459

Mediaset 11,170 10,990 -1,61 18.192.558

Merlin 9,976 9,852 -1,24 12.899.271

                                         ANTERIOR      TANCAMENT                DIF.                          EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,041
0,837

1,073
122,797

Mibor                                  -0,074
Euríbor                                -0,074

IRS                                        0,083
IRPH Conjunt Entitats           1,921

Tipus hipotecaris 

Divises                               EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT                            UNITAT                                                    PREU                    ANTERIOR

Or Londres                Dòlars/unça
Plata Londres           Dòlars/unça

1160,950
17,110

1132,450

16,140

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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La Cambra de Manresa visita les
obres en curs del pla Phoenix d'ICL
Iberia

Comitè executiu de la Cambra, amb representants d'ICL Iberia | ICL

El Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Manresa, encapçalat pel seu president, Pere
Casals, va visitar el passat dimecres les instal·lacions d'ICL Iberia Súria&Sallent, per poder
comprovar in situ el desenvolupament de les obres de l'anomenat Pla Phoenix, el pla industrial
més important que s'està desenvolupant a Catalunya.

El primer punt del recorregut va ser la rampa que s'està construint per a la mina de Cabanasses,
una obra d'enginyeria de gran complexitat que mai abans havia estat executada en el nostre país:
tindrà quasi 5 quilòmetres de llargada, baixarà fins a una profunditat de 900 metres amb una pendent
propera al 20%, travessant molts estrats amb resistència molt variable i aportacions puntuals
d'aigua. En l'actualitat ja hi ha excavats 3 quilòmetres i s'espera que estigui totalment finalitzada a
mitjans del 2018. La gran complexitat tècnica de les obres ha obligat a allargar els terminis per a
la seva posada en marxa sobre els inicialment previstos. Un cop finalitzada la rampa, es podrà
traslladar de forma gradual tant la producció com els equips de treball, i concentrar-los a Súria,
iniciant així el procés de tancament de Sallent. Actualment part del mineral de Sallent és
traslladat a Súria dins els límits que la operatòria permet.

Els membres del Comitè Executiu també varen poder visitar les obres en superfície, i en especial
la nova planta de cristal·lització en fase de posta a punt un cop ja finalitzades les instal·lacions,
que permetrà produir sal vacuum d'altra puresa de forma regular per abastir als mercats
internacionals. La sal la comercialitzarà la multinacional AkzoNobel amb qui ICL té un contracte
signat pels propers 30 anys.
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En finalitzar la visita, els membres del comitè executiu de la Cambra van celebrar la seva reunió
ordinària del mes de desembre a la sala de juntes de l'empresa.
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El Concurs d'Aparadors de la
Cambra tanca inscripcions amb
rècord de participants
Vint-i-vuit comerços de Manresa competeixen per tenir el millor aparador de
Nadal de la ciutat

El Concurs d'Aparadors de Nadal de la Cambra ha tancat inscripcions assolint el rècord de
participació dels darrers anys, amb un total de 28 establiments que competeixen per tenir el millor
aparador de Nadal de la ciutat. El veredicte se sabrà el proper dijous, 22 de desembre, en l'acte
de lliurament de premis que tindrà lloc a la seu de la Cambra de Comerç. Mentrestant, el públic pot
votar per al guanyador del premi del públic mitjançant un formulari al qual es pot accedir des del
web de la Cambra. El jurat, format per experts en comerç i màrqueting, farà la seva visita per avaluar
els aparadors concursants el proper dimarts al matí, dia en què també es tancaran les votacions
populars.

Els comerços que participen al concurs són els següents: Fet x a tu, El Forn, El Cigne I i II, Forn de
Cabrianes (amb 3 establiments, el de la Muralla del Carme, La Lionesa i el del carrer Alcalde
Armengou), Vital Immobles, Electrodomèstics Màrquez, Vins Alsina, Inllobsa, Perruqueria El
Serrell, Personal i Intransferible, Teatre Els Carlins, Elde, We love cooking, La Creadora (amb 2
establiments, el del carrer Casanova i el del Passeig), Setè cel, Pas a pas, Les sabatilles
vermelles, Ikks, Tot habitatge, La poma d'Eva, Nins, Mengem Bages (amb 2 establiments, el del
carrer del Bruc i el de la carretera del Pont de Vilomara) i Sobrerroca.

El Concurs d'Aparadors de Nadal és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Manresa que
compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la UBIC. El seu principal objectiu és
dinamitzar i promoure la qualitat del comerç de la ciutat, en unes dates especialment importants
per al sector.
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El Centre Històric viurà, avui i
demà, un cap de setmana de mer-
cats. Al de Nadal de Santa Llúcia,
a la plaça Major, i al Somiatruites
d’artistes, artesans i dissenyadors,
a la Plana de l’Om, s’hi afegeix un
mercat ètic a la plaça del Carme i
al carrer del Cap del Rec.

El mercat ètic està pensat per-
què els ciutadans puguin fer les

compres de Nadal a persones de
proximitat que treballen amb co-
merç just. Avui, obrirà d’ del
matí a  del vespre, amb un con-
cert a la  del migdia de Name in
Beta i DJ; i demà, de les  del matí
a les  de la tarda, amb l’actuació
a la  del migdia de Lupulus
Esemble i DJ. El Somiatruites de
la Plana funcionarà de les  del
matí a les  del vespre els dos dies. 

G. C. MANRESA

Un mercat ètic se suma al de
Santa Llúcia i al Somiatruites 

L’Associació de Comerciants de
Sobrerroca, Plaça Major i Voltants
ha entrat una instància a l’Ajunta-
ment per denunciar les irregula-
ritats que considera que ha comès
el consistori en l’aplicació de la
bonificació del  de la taxa
d’obres al Centre Històric. Explica
que ha rebut la queixa de tres afi-
liats que han obert establiments
el anys  i  als quals no

han aplicat la bonificació que sí
que han aplicat a un altre.

Segons l’ens comercial,  els tres
associats van demanar una llicèn-
cia d’obres per obrir els seus ne-
gocis al Centre Històric però, a
partir d’una data del  de la
qual l’Ajuntament «no va infor-
mar», va canviar el criteri, de ma-
nera que tot el que no siguin obres
estructurals «es considera deco-
ració» i no gaudeix de la bonifica-

ció. Una interpretació que l’ens
comercial considera «interessada
per part de l’Ajuntament per estal-
viar-se la bonificació del  de la
taxa d’obres al Centre Històric». I
afegeix que «per fer això, seria més
valent anul·lar la bonificació, però
no d’aquesta manera, desesti-
mant tres sol·licituds i acceptant-
ne una, que nosaltres coneguem». 

Li retreuen que «així no s’ajuda
a obrir nous negocis» en una zona

que ja està «prou degradada» i de-
manen que es torni a aplicar el
 de la bonificació amb el cri-
teri anterior i que, «amb caràcter
retroactiu, es faci la devolució de
les taxes que durant els anys 
i el corrent  s’hagin cobrat
dels expedients abans esmentats,
perquè hi ha un soci al qual sí que
es va aplicar la bonificació i als al-
tres del mateix any, no». Recla-
men «continuar promocionant
els locals del Centre Històric amb
les dues bonificacions, la del 
sobre la llicència d’obres per re-
formar els negocis i l’altra del ,
també, sobre l’obertura dels esta-
bliments». La denúncia i peti-
cions es van fer abans que l’Ajun-
tament anunciés novetats per fer
reformes i obrir negocis al Centre
Històric el  (vegeu La Clau).

GEMMA CAMPS MANRESA

Queixes a l’Ajuntament per com aplica
les bonificacions al Centre Històric
L’associació de comerciants de Sobrerroca i voltants afirma que el consistori 
va canviar, sense avisar, el criteri per rebre la rebaixa del 95% per fer obres 

Regió7DISSABTE, 17 DE DESEMBRE DEL 20168

SOCIETATMANRESA

LA CLAU
Els canvis en les ordenan-
ces de cara a l’any vinent 
 L’Ajuntament va informar el
novembre dels canvis en les
ordenances fiscals del 2017 al
Centre Històric. Manté la boni-
ficació del 95% per a les refor-
mes de façanes i les taxes ad-
ministratives per a la implan-
tació d’un nou negoci. Com a
novetat,  va anunciar que es-
tablia el 60% de bonificació
per a qualsevol tipus d’obres
interiors en locals i habitatges. 

comunicacio@catpress.cat - 19/12/2016 07:37 - 178.23.208.155



ECONOMIA

 La taxa d'inflació interanual
es va situar en el 0,6% el
novembre passat tant a la zona
de l'euro com en el conjunt de la
Unió Europea, segons les dades
revisades que va publicar ahir
l'oficina comunitària Eurostat

0,6%
LA TAXA D’INFLACIÓ

A LA ZONA EURO I AL
CONJUNT DE LA UE

LA COMPANYIALA INICIATIVALA TENDÈNCIA

Marcadors

 Seat va vendre fins al
novembre 379.700 unitats, el
2,1% més que en els mateixos
mesos del 2015. Seat va lliurar
el novembre passat 34.100
unitats, el 5,5% més que un
any abans.

Seat
VEN FINS AL MES DE
NOVEMBRE 379.700

UNITATS

Tous ha reforçat la seva
presència a Itàlia amb
l'obertura de la seva primera
botiga a Roma, un establiment
situat en el número 85 de Via
Frattina, una de les principals
artèries comercials de la ciutat

Tous
OBRE LA SEVA

PRIMERA BOTIGA
A ITÀLIA
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RELLEU SINDICALLa fins ara número 2 de Miguel Espejo va assumir ahir la secretaria general de la UGT Bages-
Berguedà, com ja va apuntar Regió7 en l’edició d’ahir. Gómez va obtenir el suport de 42 dels 45 vots emesos

Abadal ., del celler bagenc
Abadal, ha estat reconegut amb la
distinció de «vi de finca». És el sisè
celler de Catalunya (entre els
quals, Arnau Oller d’Heretat Oller
del Mas) al qual se li concedeix
aquesta qualificació.  El títol de «vi
de finca» és un reconeixement del
departament d’Agricultura als
vins de raïms procedents  d’una
mateixa finca que segueixen  uns
protocols exigents quant a pro-
ducció, rendiments i puntuacions
i que tenen prestigi nacional i in-
ternacional al llarg de deu anys.
Abadal . és un vi negre elaborat
amb cabernet sauvignon d’una
parcel·la envoltada d’un paisatge
boscós, amb plantes aromàtiques
i balsàmiques, ubicada a Avinyó.

REDACCIÓ MANRESA

El vi bagenc
Abadal 3.9 rep
la prestigiosa
distinció
«vi de finca»

Mercè Gómez (Linares, )
va ser escollida ahir, sense sorpre-
sa, nova secretària general de la
territorial Bages-Berguedà
d’UGT. I ho va ser amb el  dels
vots ( favorables de ; la resta
van ser abstencions). Gómez va
assumir el relleu de Miguel Espe-
jo, que deixa el càrrec després de
vint anys, en el transcurs del setè
Congrés Ordinari del sindicat al
territori, celebrat ahir al matí a
Manresa, i al qual va assistir el se-
cretari general d’UGT Catalunya,
Camil Ros.

En el seu primer discurs ja com
a secretària general, Gómez, amb
una llarga trajectòria a la UGT lo-
cal i fins ahir secretària d’organit-
zació del sindicat, va agrair la tas-
ca d’Espejo (que es manté a l’exe-
cutiva amb el nou càrrec de pre-
sident), i va assegurar que hi ha
una continuïtat de l’històric sin-
dicalista pel fet que «cal tenir a
prop una persona tan valuosa», la
gestió de la qual « serà difícil mi-
llorar». Gómez va garantir «tenir
ganes de fer bé les coses i de sortir
al carrer tantes vegades com faci
falta. Moltíssimes més que fins
ara». «No veig la sortida de la cri-
si», va alertar la nova secretària ge-
neral: «abans de la crisi els salaris
eren més alts i hi havia feina, i avui
això no passa». Per a Gómez, «és
preocupant la continuïtat de les
pensions, però també «la poca ga-
rantia d’ocupació estable» per als
joves que estan estudiant.

Segons Gómez, el repte de la re-
novada UGT (Ros ha rellevat re-
centment Álvarez a Catalunya, el

qual ha assumit la secretaria ge-
neral estatal en el lloc de Cándido
Méndez) és «ajudar a recuperar
els drets perduts», i per això «cal-
drà fer mobilitzacions i ajudar a
retallar les desigualtats». «El gra
de sorra de la UGT», va concloure,
«és imprescindible».

El fet d’haver estat escollida pel
 dels delegats assistents al
congrés (de la seixantena amb
dret a vot) suposa, per a Gómez,
«un orgull, que demostra la con-
fiança que ens tenen. I tenint en
compte que a l’executiva s’hi
mantenen algunes persones
(Emilio Ureña, Miguel Espejo i ell
mateixa), això suposa també un
reconeixement a l’executiva ante-
rior».

Miguel Espejo es va mostrar

convençut que «la nova executiva
ho farà extraordinàriament bé», i
va desitjar-li que «segueixi treba-
llant en la mateixa línia dels últims
 anys» (des de la fundació del
sindicat, el ). «Hi deixo una
persona més preparada que jo»,
va assegurar Espejo.

Camil Ros va intervenir al con-
grés per animar l’organització a
passar a «l’ofensiva sindical».
«Ens volen amb por, però no ho
aconseguiran perquè les grans
lluites sempre han nascut de la
reivindicació sindical», va dir Ros.
El secretari general català del sin-
dicat va elogiar la tasca d’Espejo
(«és com tots nosaltres»; «sense
grans persones com el Miguel
UGT no seria l’organització que
és», va dir), i va afirmar que «la cri-

si ha demostrat que els drets
guanyats ens els poden robar».
Amb tot, va recordar que «no hi ha
gairebé cap dret que no hagi sortit
del carrer, del sindicalisme», i va
garantir que una UGT «en un dels
millors moments de la seva histò-
ria» donarà batalla pel «reparti-
ment global de la riquesa». «Es-
tem d’acord que hi ha recupera-
ció, però només d’uns quants», va
dir, i va alertar contra la «cronifi-
cació de la pobresa». L’enemic im-
mediat, va venir a dir, és la reforma
laboral, que el sindicat es baralla
per derogar. L’increment dels sa-
laris i el manteniment de les pen-
sions són altres fronts oberts per
a la UGT. «No anirem al Pacte de
Toledo a signar la retallada de les
pensions», va garantir Ros.

CARLES BLAYA MANRESA

Mercè Gómez, secretària general d’UGT
Bages-Berguedà amb el 95% dels vots
La nova responsable territorial del sindicat alerta que «sortirem al carrer tants cops com faci falta»

CARLES BLAYA

Mercè Gómez, després del congrés, entre Camil Ros (dreta) i Miguel Espejo

El Concurs d’Aparadors de Na-
dal de la Cambra de Manresa ha
tancat inscripcions i ha assolit el
rècord de participació dels dar-
rers anys, amb un total de  esta-
bliments que competeixen per te-
nir el millor aparador de Nadal de
la capital del Bages. El veredicte se
sabrà el proper dijous,  de de-
sembre, en l’acte de lliurament de
premis que tindrà lloc a la seu de
la Cambra de Comerç. Mentres-
tant, el públic pot votar per al
guanyador del premi del públic
mitjançant un formulari al qual es
pot accedir des del web de la
Cambra.

REDACCIÓ MANRESA

El Concurs
d’Aparadors de la
Cambra fa un rècord
d’inscripcions
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