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MANRESA

SOCIETAT

 PLE MUNICIPALEL MÉS DESTACAT

Alerten de les afectacions al
trànsit de la nova Bonavista
Aprovació inicial per unanimitat del projecte per fer la rotonda i la plaça
ARXIU/F.G.

FRANCESC GALINDO MANRESA

Tots els grups polítics municipals van donar el seu vot favorable
a l’aprovació inicial del projecte
que transformarà l’any que ve el
sector de la Bonavista de Manresa
(vegeu Regió del  de desembre). Una operació que el regidor
de Planejament i Projectes Urbans, Marc Aloy, va advertir que
«tindrà afectacions importants»
per a la mobilitat.
Tot i que les obres de més impacte sobre el trànsit rodat s’intentarà que es portin a terme a
l’estiu, fora del calendari escolar,
Aloy va assumir que «caldrà pensar en itineraris alternatius per
evitar la Bonavista».

Marc Aloy

L’exregidor d’Urbanisme socialista Joaquim Garcia va instar el
govern a definir el model viari que
es vol per a un nus tan important

per a la mobilitat a Manresa com
és la Bonavista.
La regidora de la CUP Gemma
Tomàs va afirmar que la nova Bonavista donarà pas a un canvi de
mobilitat en què s’elimini l’aparcament de la carretera de Vic i es
prevegi la implantació del carril
bus. Tomàs també va advertir que
si les obres se solapen amb les de
millora de les Bases de Manresa
hi haurà problemes.
Marc Aloy va reconèixer que,
pel que fa a la mobilitat amb la
nova rotonda, «si no es fan canvis
tenim un problema important».
Però si es porten a terme modificacions a l’entorn, aquestes tindran un cost.


Pressupost aprovat només amb
els vots de l’equip de govern
REDACCIÓ MANRESA

El vot favorable dels regidors de
l'equip de govern, format pels
grups de CDC i ERC, va permetre
aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Manresa per a l'any ,
que s’eleva a  milions d'euros, 
més que l'any anterior, amb un increment superior al . CUP i C’s
hi van votar en contra i PSC, DM i

el regidor Miquel Davins es van
abstenir.
El ple va votar favorablement
una esmena d'addició del grup
del PSC per tal d'incloure específicament al dictamen el compromís de suplementar tantes vegades com calgui durant l'exercici
les partides d'atenció social bàsica, en cas que quedin exhaurides.
FRANCESC GALINDO

Carbó de treballadors per al govern i l’oposició
 La junta de personal i el comitè d'empresa de l'Ajuntament de Manresa van
dipositar bossetes amb carbó al terra del saló de sessions per fer públic el seu
descontentament amb el govern i l'oposició. Els acusen de no comptar amb els
treballadors i funcionaris municipals per a les grans decisions de ciutat i obligar-los a fer grans sacrificis per poder eixugar un deute de ciutat.
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LA XIFRA

LA TENDÈNCIA

0,6%
Marcadors

CREIXEN ELS PREUS
INDUSTRIALS EL
NOVEMBRE

 Els preus industrials a

Catalunya han crescut el
novembre el 0,6% en relació
amb el mateix mes de l'any
passat, segons dades aportades
per l'Institut d'Estadística
espanyol

9,1
ELS MILIONS DE
CATALANS QUE
VIATGEN A FORA

LA COMPANYIA

 El nombre de residents a

Catalunya que van viatjar fora
del Principat durant el tercer
trimestre es va situar en
9.143.853 persones, cosa que
suposa l'1,91% menys que en el
mateix període de l'any passat

Nylstar
ACORD PER A UN
NOU ERO TEMPORAL
A L’EMPRESA

EL FUTUR DE LA MINA La companyia que explota les mines del Bages ha de deixar d’abocar al Cogulló
el juny de l’any que ve, però no tindrà a punt la infraestructura estrella del pla Phoenix fins un any més tard

ICL admet que no tindrà a punt la rampa
de Cabanasses fins a mitjan any 2018
L’ajornament obre interrogants a la transició entre el tancament de Sallent i el ple rendiment de Súria
ICL

CARLES BLAYA MANRESA

ICL Súria & Sallent, l’empresa
que explota les mines bagenques,
ha admès que no tindrà a punt la
nova rampa de la mina de Cabanasses fins a mitjan . «La gran
complexitat tècnica de les obres
ha obligat a allargar els terminis
per a la seva posada en marxa sobre els inicialment previstos», ha
reconegut l’empresa en un comunicat conjunt amb la Cambra de
Comerç emès arran d’una visita
de l’ens cameral a les instal·lacions surienques. El retard en la
posada en marxa de l’obra més
ambiciosa de les primeres fases
de l’anomenat pla Phoenix obre
interrogants sobre el procés de
trasllat de la producció i dels empleats de Sallent a Súria. L’empresa ha declinat fer ara cap més aclariment sobre aquest canvi de calendari.
ICL havia explicat fins ara que,
tot i els retards coneguts per la
complexitat de l’obra, la intenció
era que la rampa estigués a ple
rendiment entre final del  i la
primavera del . Ara ja alerta
que no tindrà a punt la rampa fins
a mitjan aquell any.
El proper  de juny, ICL ha de
deixar d’abocar al runam del Cogulló, segons va dictaminar la Comissió d’Urbanisme a final del
, i es preveu que el tancament
definitiu de la mina sallentina sigui a final del . Entre aquestes
dues dates, s’obre un període de
transitorietat. El Pla Director Urbanístic que està enllestint la Generalitat, i que és de presentació

Treballs de construcció de la rampa de Cabanasses

imminent, ha de decidir què ha de
fer l’empresa dels entre , i  milions de tones de sal que encara
rebutjarà però que ja no podrà
abocar al Cogulló. A més, ICL preveu que amb el progressiu trasllat
de la producció i la plantilla de la
mina de Sallent, Súria estigui en
disposició d’assumir el volum de
producció de l’explotació tancada, per la qual cosa cal que estiguin en marxa tant la nova planta
de sal (que està a punt de produir
sal ja comercialitzable) com la
rampa. Amb aquestes dues infraestructures a ple rendiment,
Súria podrà incrementar la seva
capacitat productiva, de manera
que es compensarà el tancament
de Sallent mantenint els aproximadament quatre milions de tones anuals de mineral extret (un
de potassa i tres de sal).

El procés de reubicació de la
producció d’una mina a l’altra ja
es va iniciar la primavera passada,
amb el trasllat per carretera d’entre . i . tones de mineral en brut mensuals fins a Súria,
on són tractades. ICL preveia que
amb l’entrada en funcionament
de la rampa es pogués incrementar la producció de Súria per garantir els terminis de tancament
de Sallent. L’endarreriment anunciat en la construcció de la rampa
deixa oberts dubtes sobre aquest
calendari i respecte al procés de
transitorietat que ha de seguir
l’empresa.
Pere Casals, president de la
Cambra de Comerç de Manresa,
admet que aquests retards en la
construcció de la rampa són
«preocupants». Casals explica
que ICL «avança a poc a poc, per-

què treballa amb molta seguretat.
Van valorar altres mètodes de perforació, però no eren tan segurs, i
els van descartar». «El que fa, ho
fa ben fet», afegeix Casals, el qual
demana que «s’ajudi» l’empresa a
trobar solucions al període de
transitorietat. «Hi ha inquietud, a
l’empresa», diu Casals, «i com a
Cambra demanem que es busquin solucions perquè aquesta és
una activitat bona per al territori,
ja que farà de motor econòmic i
també ho serà de les infraestructures». Casals recorda que «empresa i administració s’han de posar d’acord» sobre les mesures a
assumir mentre duri l’impàs.
L’avanç del pla director ja enumerava fins a onze possibilitats que
es valoraven (tant des del punt de
vista tècnic com econòmic, social
i ambiental) per gestionar el residu que es continuarà generant a
Sallent, un cop ja no es pugui abocar al Cogulló. Ara falta concretar
la solució definitiva per a aquest
període de transitorietat.
La rampa de Cabanasses, una
obra d’enginyeria de gran complexitat que es va iniciar el setembre del , consisteix en un túnel de , quilòmetres, amb desnivells d’entre el  i el , que
ha de connectar la superfície amb
l’interior de la mina, a  metres
de profunditat.
Ja el  s’alertava que les
obres de la rampa anaven amb
cert retard respecte al calendari
previst inicialment, ja que durant
la perforació s’havien hagut de
salvar filtracions d’aigua.

 Els representants dels
treballadors i l'empresa han
arribat a un acord per a un nou
ERO temporal a Nylstar de
Blanes. Així, 43 dels 173
treballadors aniran a l'atur un
màxim de nou mesos

El govern farà un
codi de bones
pràctiques per
resoldre el cas de
les clàusules sòl
EFE MADRID

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va
anunciar ahir que el Consell de
Ministres aprovarà divendres de
la setmana que ve un codi de bones pràctiques per a la banca per
resoldre la situació de les clàusules sòl arran de la sentència europea que obliga les entitats a tornar
els diners als clients afectats. El
ministre va explicar que l’objectiu
passa per donar «seguretat, tranquil·litat i certesa» i per resoldre
aquest conflicte «amb celeritat».
Les entitats financeres podran adherir-se de manera voluntària a
aquest mecanisme que presentarà el govern espanyol en l’últim
Consell de Ministres del .

Monte dei Paschi
es prepara per
afrontar el seu
rescat per part
de l'estat italià
EFE ROMA

Després del fracàs de la seva
ampliació de capital, la italiana
Banca Monte dei Paschi di Siena
es disposa a sol·licitar l'ajuda de
l'Estat per intentar pal·liar els
greus problemes de liquiditat i
millorar la seva posició patrimonial. El conseller delegat Marco
Morelli va dir ahir als empleats
que, tot i que «la intervenció estatal segurament no era la primera
opció», accelerarà la reducció dels
crèdits morosos i generarà «una
situació diferent i més forta».
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Sorpresa entre participants al concurs
d’aparadors de la Cambra pel veredicte
Divisió d’opinions entre els concursants pel criteri del jurat a l’hora d’atorgar el primer premi
ROGER JUNYENT MANRESA

El premi del jurat del concurs
d’aparadors de Nadal de la Cambra de Comerç ha generat sorpresa i certs dubtes respecte al criteri
i els aspectes que valora el jurat
per atorgar el premi, entre participants en el certamen. En aquesta ocasió, el primer premi del jurat
ha estat per a l’establiment El Forn
de carrer del Cós de Manresa. El
concurs també inclou un premi
de votació popular que es decideix a partir de la mobilització a
través de les xarxes socials.
Així, Alba Barris-Esparbé, de la
botiga La Poma d’Eva, que va quedar en segon lloc del premi del ju-

rat, explicava que «hem quedat
una mica parats quan l’hem vist
en les imatges. No hi acabo de trobar tot el mèrit perquè guanyi perquè no el veig gaire atractiu, però
cal respectar el que ha dit el jurat».
Una opinió similar tenia Montse
Montero, de Fet x a tu, que deia
que «en la meva opinió no hi estic
gaire d’acord. El de la Poma d’Eva,
per exemple, era preciós i ha quedat segon, però el qui decideix és
el jurat», sentenciava.
Per la seva banda, responsables
de dos establiments més que han
participat en el premi i que preferien mantenir-se en l’anonimat es
mostraven sorpresos, i un d’ells

ARXIU/R.J.

L’aparador d’El Forn

assegurava que «tot i que l’aparador s’adeia amb el comerç, n’hi
havia d’altres que es mereixien
molt més el premi». Qui defensava l’aparador premiat era Montse
Clarena, de Sabatilles Vermelles.
«Aquest primer premi està molt
bé. Sorprèn perquè és maco i potser es pot pensar que n’hi ha que
hi han estat més estona per muntar-lo, però per a mi la gràcia
d’aquest i que hagi guanyat és que
es tracta d’un aparador senzill
però que ha quedat molt bé».
Esther Boniquet, que juntament amb Neus Artigas i Josep
Maria Monge formaven el jurat
d’aquesta edició del concurs, ex-

plicava que havien valorat que el
guanyador és un aparador «molt
nadalenc, artesà, i molt adient al
seu tipus de comerç», aspectes
que el van fer mereixedor del
guardó.
Aquest any, els dos primers
premis han estat per a dos tipus
d’establiments en el quals, en general, l’aparador no és un dels elements més destacats. I és que a
part del forn de pa, que va rebre el
premi del jurat, en la categoria de
votació popular el premi va ser
per a la immobiliària Inllobsa.
Els diferents comerciants consultats coincideixen que el resultat queda molt condicionat per la
capacitat de mobilització del vot
a través del telèfon mòbil i les xarxes socials que té cada establiment i no sempre es valora quin
és el millor. Un exemple va ser
l’any , quan va vèncer l’aparador de la Guillermina, cafeteria
ara ja tancada, en el qual la decoració de l’aparador era un diminut
espai nadalenc amb playmobils.

ÍNDEXS BORSARIS

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

Madrid

Madrid

IBEX 35

GENERAL

València

Barcelona

Bilbao

Latibex

Euro Stoxx

Nova York

Londres

Tòquio

Frankfurt

50 P. VALORS

DOW JONES (*)

FTSE 100

NIKKEI

DAX

9.367,70

944,57

1.201,32

758,4

1.492,03

1.777,30

3.273,97

19.908,37

7.068,17

19.427,67

11.449,90

+34,10 (+0,37%)

+3,52 (+0,37%)

+4,11 (+0,34%)

+1,89 (+0,25%)

+4,71 (+0,32%)

+31,30 (+1,79%)

+4,46 (+0,14%)

-10,51 (-0,05%)

+4,49 (+0,06%)

FESTIVO

-6,20 (-0,05%)

La borsa espanyola es va apreciar ahir el 0,37%,
afavorida pel comportament de Telefónica i amb
petits avenços dels valors de banca després de
la disposició d’Itàlia a rescatar el Monte dei Paschi di Siena.
El principal índex borsari espanyol, l’Íbex 35, va
quedar en 9.367,70 punts, de manera que redueix
la caiguda setmanal al 0,48% i l'acumulada en l'any
queda en l’1,85%.
A la resta de grans places d'Europa, Milà va
guanyar l’1,17%; París el 0,10 i Londres el 0,06
mentre que Frankfurt va perdre el 0,05%.
A la jornada es van conèixer diferents notícies
sobre dos dels bancs que més han afectat l’estabilitat del sector financer durant aquest any, el

afectats, menys de la meitat del que el Departament
de Justícia nord-americà havia exigit.
L'entitat suïssa Crédit Suisse, a la qual la justícia
nord-americana havia condemnat també per comercialitzar hipoteques escombraries, va pactar el
pagament el pagament de 5.300 milions de dòlars.
L'euro va prosseguir la seva recuperació enfront
del dòlar, en tancar en una taxa de canvi de 1,045,
mentre que la lliura es va depreciar fins als 1,225
dòlars.
El barril de petroli Brent, de referència a Europa,
va tancar pràcticament pla, amb una cotitizació de
55,06 dòlars.
Els tancaments a la borsa asiàtica van ser negatius, amb pèrdues del 0,09% a Tòquio, del 0,28 a
Hong Kong i del 0,84 en l'índex CSI, que agrupa
les 300 empreses cotitzades més grans a Xangai i
Shenzhen.

Monte dei Paschi di Siena italià i el Deutsche Bank
alemany.
Després que el Monte dei Paschi conclogués el
dijous sense èxit una ampliació de capital de 5.000
milions d'euros el Govern italià va anunciar ja a la
matinada que destinarà un total de 20.000 milions
per enfortir les entitats bancàries del país que presentin problemes financers, com el mateix MPS.
El Deutsche Bank, per la seva banda, va anunciar
un acord amb els Estats Units per tancar un litigi
que tenia obert amb les autoritats del país pels seus
negocis amb hipoteques escombraries.
L'entitat financera va acceptar pagar 7.200 milions de dòlars, 3.100 dels quals corresponen a
una multa i els 4.100 restants per als consumidors

IBEX 35
TÍTOL

TANCAM

Abertis
13,400
Acciona
69,460
Acerinox
12,755
ACS
30,000
Aena
132,200
Amadeus
43,180
ArcelorMittal 7,075
Banco Popular 0,911
Banco Sabadell 1,353
Bankia
0,970
Bankinter
7,440
BBVA
6,460
Caixabank
3,179
Cellnex
13,750
Dia
4,632
Enagas
24,310
Endesa
20,745
Ferrovial
17,300

DIF. (%)

0,00 13,460
0,39 69,630
-0,62 12,910
-0,99 30,385
0,61132,750
1,03 43,225
-1,15 7,123
-3,29 0,957
-0,59 1,376
-0,31 0,984
0,01 7,504
0,25 6,530
-0,47 3,215
0,33 13,790
-0,77 4,685
0,56 24,325
1,10 20,790
0,58 17,330

13,350
69,000
12,665
30,000
130,900
42,085
7,023
0,907
1,350
0,969
7,433
6,430
3,169
13,635
4,624
23,830
20,450
17,050

MÀXIM

MÍNIM

12.767.760 14,009
4.410.052 77,260
6.469.235 13,400
18.602.904 30,555
10.968.159 137,250
9.235.682 45,240
9.159.250 8,253
41.998.384 2,767
17.598.563 1,810
13.465.460 1,066
5.974.926 7,633
63.660.102 6,645
20.686.942 3,288
6.169.634 17,388
10.747.316 5,800
22.838.464 27,172
20.508.499 20,790
33.600.165 20,282

10,982
58,629
6,731
18,815
90,870
31,937
2,009
0,766
1,065
0,528
5,417
4,362
1,766
12,510
3,998
21,852
14,148
14,830

TÍTOL

Gamesa
Gas Natural
Grifols
IAG
Iberdrola
Inditex
Indra
Mapfre
Mediaset
Melia Hotels
Merlin
REC
Repsol
Santander
T Reunidas
Telefónica
Viscofan

TANCAM

18,950
17,595
18,680
5,348
6,138
32,190
10,270
2,904
11,070
10,920
10,295
17,710
13,435
4,973
38,445
8,847
46,760

-0,18
0,72
1,33
0,87
0,46
0,19
0,20
0,59
0,14
1,02
1,13
0,68
0,11
0,42
-0,45
1,43
0,26

DIF. (%)

18,985
17,630
18,720
5,364
6,140
32,210
10,355
2,926
11,135
10,940
10,315
17,780
13,510
5,000
38,950
8,878
47,075

MÀXIM

18,750 17.071.954
17,445 9.147.468
18,350 8.714.331
5,294 8.283.873
6,083 56.236.724
31,975 32.911.753
10,205 4.199.792
2,880 10.167.977
10,960 4.437.473
10,795 2.589.084
10,135 5.614.457
17,495 16.716.582
13,375 33.570.254
4,946 111.757.109
38,330 8.554.639
8,728 99.481.460
46,500 3.346.788

MÍNIM

22,120
19,353
21,266
8,102
6,422
33,154
12,550
3,084
12,085
12,247
11,548
20,685
13,675
5,049
38,950
9,741
56,415

13,204
13,882
16,480
3,865
4,673
26,077
7,610
1,531
7,766
7,127
8,233
16,255
7,570
3,069
20,683
7,165
41,336

Els més contractats
ANTERIOR

TANCAMENT

DIF.

EFECT.

Santander

4,952

4,973

+0,42

111.757.109

Telefónica

8,722

8,847

+1,43

99.481.460

BBVA

6,444

6,460

+0,25

63.660.102

Iberdrola

6,110

6,138

+0,46

56.236.724

Els que més pugen
ANTERIOR

TANCAMENT

DIF.

EFECT.

Telefónica

8,722

8,847

+1,43

99.481.460

Grifols

18,435

18,680

+1,33

8.714.331

Merlin

10,180

10,295

+1,13

5.614.457

Endesa

20,520

20,745

+1,10

20.508.499

Els que més baixen
ANTERIOR

TANCAMENT

DIF.

EFECT.

B. Popular

0,942

0,911

-3,29

41.998.384

ArcelorMittal

7,157

7,075

-1,15

9.159.250

Dia

4,668

4,632

-0,77

10.747.316

Banco Sabadell 1,361

1,353

-0,59

17.598.563

BORSA BARCELONA

Renda variable

9.400
9.200

La setmana

L’Íbex 35 puja impulsat per Telefónica

9.000
8.800
8.600
8.400
8.200
8.000

L

M

PREU

X

J

V

L

DIF

MÀX. 12M

MÍN. 12M

0.187

AYCO

0.190

0.00

0.190

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

39.950

0.00

39.950

LIBERTAS 7

2.200

0.00

2.200

2.200

LIWE ESP.

12.500

0.00

12.500

11.021

MOLINS

10.900

0.00

11.200

9.010

U.EUROPEA I.

0.100

0.00

1.500

0.090

URBAR

0.250

0.00

0.450

0.250

Tipus hipotecaris
Mibor
Euríbor

-0,074
-0,074

Divises
1,045
0,851

IRS
IRPH Conjunt Entitats

0,083
1,936

EQUIVALÈNCIES D’UN EURO

Dòlars EUA
Lliures esterlines

1,073
122,434

Francs suïssos
Iens japonesos

Metalls
MERCAT

UNITAT

Or Londres
Plata Londres

Dòlars/unça
Dòlars/unça

PREU

ANTERIOR

1131,000

1130,550
15,770

15,740
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EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL
Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya
Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord
RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%

J.BIEL

RECERCA CONTRA LA DIABETIS 8

DUEL DE RIVALS AL NOU CONGOST 28

Tres manresans participen en la L’ICL continua sense pivot, però ara
creació d’un pàncrees artificial
disposarà de dos bases titulars
HAN MUNTAT UNA EMPRESA PER TREBALLAR EN EL PROJECTE

CVETKOVIC SUPERA LA LESIÓ I TINDRÀ UNS MINUTS AVUI

El govern de Manresa dóna
cop de porta a les queixes
empresarials pels tributs
 L’equip de CDC i ERC es limita a respondre a les al·legacions que no hi ha

raons «tècniques» que sustentin el temor d’un increment fiscal indirecte  9
MIREIA ARSO

Moià tindrà
un parc de
bombers decent
a final de
l’any que ve
LA INSTAL·LACIÓ ACTUAL NO
ESTÀ EN CONDICIONS DE SER
UTILITZADA I ES TREBALLA
EN UN BARRACÓ  10

El petit Nadal
del Kursaal
obre avui una
sèrie de nou
representacions
EL MUNTATGE NO HAVIA
PROGRAMAT MAI TANTES
FUNCIONS SEGUIDES  33

George Michael
s’afegeix a les
víctimes d’un
any funest
per a la música

Un ple al Pont Llarg tanca Sant Esteve a Manresa
Ahir cap a les nou del vespre, quan Sant Esteve ja abaixava el teló després de dos dies de festa, el pessebre vivent del Pont Llarg acomiadava els darrers
visitants d’una edició en què ha renovat escenografia i ha rebut uns 2.200 espectadors. A Solsona, els Pastorets han tornat a escena.  2 A 6

E .ELZINGA/EFE
EL
CANTANT
POP
BRITÀNIC
MOR D’UN
ATAC DE
COR A
CASA SEVA
ALS 53
ANYS  26 Michael en concert
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MANRESA SOCIETAT

El PSC retorna
carbó, però dolç,
als sindicats que
van criticar
Defensa les modificacions de la taxa de guals, de l’impost d’activitats econòmiques i de bonificacions govern i oposició

El govern rebutja les al·legacions dels
empresaris per la pujada d’impostos
ARXIU/F.G.

FRANCESC GALINDO MANRESA

«No existeixen raons de caràcter tècnic que hagin de comportar
l’estimació de les al·legacions presentades». Aquesta és la resposta
de l’equip de govern de CDC i ERC
a la petició presentada per la
Cambra de Comerç de Manresa,
amb el suport de la Taula de la
Construcció i les associacions de
polígons industrials de Manresa
(Bufalvent, Els Dolors, Els Trullols, Pont Nou i Els Comtals).
Els representants empresarials
consideren que el nou Impost
d’Activitats Econòmiques generarà increments d’entre el  i el
; que els guals pujaran entre
el  i el , i van criticar les restriccions per accedir a bonificacions per dur a terme obres al
Centre Històric (vegeu Regiódel
 de desembre).
La resposta de l’equip de govern és que l’Ajuntament té la potestat d’establir o no determinades bonificacions, i que sobre
aquestes no hi ha un tipus únic,
sinó una forquilla que va del  al
, dins de la qual s’enquadren

REDACCIÓ MANRESA

Afirma que «no existeixen
raons de caràcter tècnic que
hagin de comportar l’estimació
de les al·legacions»

Representants de la Cambra i empresaris

totes les bonificacions que es modifiquen de cara a l’any que ve.
Respecte a l’Impost d’Activitats
Econòmiques, la llei estableix que
el coeficient no podrà ser inferior
a , ni superior a ,, i els proposats per a l’any que ve compleixen
aquest requisit.
Pel que fa a la tarifa de guals, ha
de fixar-se en funció del valor de
mercat de la utilitat derivada de

l’aprofitament, modulat en funció
de la intensitat d’aquest aprofitament, explica el consistori en la
resposta donada a l’al·legació.
Els representants del teixit econòmic van fer públic el seu malestar en roda de premsa perquè en
el període d’exposició pública
s’havien adonat de l’existència de
«greus increments» en impostos i
taxes. Van criticar l’enduriment de

les condicions per accedir a bonificacions per a la rehabilitació
d’edificis al Centre Històric. A la
vegada, van demanar mantenir
les que ja existien l’any  per a
la resta de zones de la ciutat. En
aquest sentit, les entitats creuen
que les bonificacions que es van
introduir a les ordenances del
 experimentaran un important retrocés en la nova proposta
sense que s’hagi complert l’objectiu de reactivar tant el Centre Històric com la resta de la ciutat.
Pel que fa a l’Impost d’Activitats
Econòmiques, pensen que es
contradiu amb els plans estratègics per dinamitzar l’activitat econòmica. Pel que fa a la taxa de
guals, creuen que perjudica tant
indústries i aparcaments de grans
comerços als polígons de la ciutat
com aparcaments de rotació.

■ El PSC de Manresa ha portat
carbó dolç de pastisseria als representants sindicals dels treballadors municipals que van dur al
darrer ple municipal carbó de
barbacoa tant als grups municipals de govern com d’oposició.
El carbó anava acompanyat
d’una carta adreçada a la Junta de
Personal i Comitè d’Empresa en
la qual recorda que qui ha decidit,
per exemple, què fer amb el pressupost municipal i a què dedicar
cada euro de què es disposa és el
govern municipal de CDC i ERC,
i que el PSC fa més de  anys que
ja no pot ser el seu interlocutor
executiu. Tot i així, «som aquí per
escoltar-los i per ajudar-los, si es
pot, en allò que puguem estar
d’acord. Perquè també saben vostès –perquè ja els ho hem dit més
d’una vegada– que segur que no
estarem sempre del tot d’acord en
tot; i que no per estar a l’oposició
els donarem a vostès la raó si no
és prou justificada, ni que això servís per desgastar políticament el
govern».

ARA ÉS EL MOMENT
Només ﬁns al 31 de desembre

FORD KA

FORD TOURNEO COURIER

 Aire condicionat + Ràdio USB
 ABS i control d’estabilitat
Des de 7.990€

 Control d’estabilitat
 Assistent d’arrencada en pendent
Per 9.490€

AUTOBAGES SA

www.autobages.es

Carretera de Santpedor, 141
08240 - Manresa
93 877 68 68

*KA+ Essential 1.19 TiVCT 51kW (70cv) Des de 7.990 €*

*Gamma Ford Ka+ consum combustible combinat de 4,9 l/100 km: mesurament de consum realitzat en laboratoris, conforme a la normativa vigent; el consum depèn de la conducció que es faci del vehicle. Emissions de CO2 de 114 g/km: emissions mesurades conforme la normativa vigent. Les emissions, en condicions reals, poden variar.*
KA+ Essential 1.19 TiVCT 51kW (70cv). L’oferta inclou IVA, transport, IEDMT (Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, que varia per comunitat autònoma, motiu pel qual es recomana consultar-lo en cada cas), dtes. promocionals, Aport. Concessió i dte. per ﬁnançar amb FCE Bank plc S.E., ajornament mín. 5.800 € i permanència mín. 36 mesos. Operació subjecta a valoració creditícia.
Vàlid a Pen. i Bal. Fins al 31/12/2016. No compatible amb altres dtes.

*Tourneo Courier Ambiente 1.0 EcoBoost 73kW (100cv) per 9.490 €*

*Gamma Ford Tourneo Courier consum combustible combinat de 3,8 a 5,3 l/100 km: mesurament de consum realitzat en laboratoris, conforme a la normativa vigent; el consum depèn de la conducció que es faci del vehicle. Emissions de CO2 de 99 a 120 g/km: emissions mesurades conforme a la normativa vigent. Les emissions, en condicions reals, poden variar.*
Tourneo Courier Ambiente 1.0 EcoBoost 73kW (100cv). L’oferta inclou IVA, transport, IEDMT (Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, que varia per comunitat autònoma, motiu pel qual es recomana consultar-lo en cada cas), dtes. promocionals, Aport. Concessió i dte.
per ﬁnançar amb FCE Bank plc S.E., ajornament mín. 8.000 € en Finançament Convencional i permanència mín. 36 mesos. Operació subjecta a valoració creditícia. Vàlid a Pen. i Bal. Fins al 31/12/2016. No compatible amb altres dtes.
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Representants empresarials destaquen
que la moneda ha afavorit l’exportació
Asseguren que molts negocis de la regió central s’han internacionalitzat gràcies a la moneda europea
ABEL GALLARDO SOTO MANRESA

Representants del teixit empresarial de la Catalunya Central consideren que l’euro ha ajudat les empreses
de la regió a ser més competitives i a
obrir-se a nous mercats. Malgrat que
els primers anys la implantació de la
moneda europea va tenir conseqüències negatives, com la pujada
generalitzada de preus i l’endeutament excessiu pel baix tipus d’interès, amb perspectiva la valoració és
positiva per l’increment de les exportacions de negocis de les comarques
centrals.
Pel al president de PIMEC de la
Catalunya Central, Esteve Pintó,
«l’euro ha propiciat més relació de
les empreses mitjanes i petites amb
d’altres de la resta de països de la
Unió Europea, un punt important
per a la competitivitat de les empreses actualment». Una prova, per a
Pintó, de la millora del teixit empresarial, gràcies en bona part a l’euro,
és que «les importacions i les exportacions estan molt equilibrades,
quan abans arribaven al nostre país
molts més productes que no pas en
sortien».

ARXIU/SALVADOR REDÓ

ARXIU/CARLES BLAYA

Hi ha més relació
de les empreses
d’aquí amb d’altres
de la resta de la Unió
Europea»

Malgrat les accions
per salvar els països
més perjudicats per la crisi,
no s’ha parlat de polítiques
fiscals comunes»

ESTEVE PINTÓ

PERE CASALS

La internacionalització de les empreses de la Catalunya Central és el
principal aspecte positiu, també, per
al president de la Cambra de Comerç
de Manresa, Pere Casals. Tot i això,
reconeix que no tot és un camí de roses i que els primers anys «els preus
es van inflar per l’arrodoniment». To-

tes les persones consultades consideren que la Unió Europea ha fallat
en no aplicar, paral·lelament, una
integració comunitària en polítiques
fiscals o la unitat bancària, que haurien ajudat a unir més els països de
la UE. «Malgrat la crisi econòmica, i
les accions comunitàries per salvar

PRESIDENT DE LA PIMEC A LA CATALUNYA CENTRAL

PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA

els països més greument afectats per
la recessió, no s’ha parlat de polítiques fiscals comunes ni s’ha definit
com ha de ser la unió bancària», explica Casals.
Per la seva banda, el secretari d’organització de CCOO al Bages i al Berguedà, Lluís-Vidal Sixto, creu que
«l’efecte per a la butxaca dels ciutadans ha estat neutre». «La seva influència és molt relativa perquè les
polítiques d’austeritat també s’haurien produït sense l’euro», emfatitza
el representant sindical. La crítica de
Sixto recau en la pèrdua de poder adquisitiu en els primers anys de la implantació de la moneda «perquè els
preus van pujar, però els salaris no
ho van fer al mateix ritme».
El president del Grup d’Automoció de Manresa, Jordi Casas, assegura que «amb l’euro, ara la gent compara el cost d’un cotxe en altres països i veu que a l’estat espanyol el preu
és inferior», i afegeix que els preus
«no han augmentat significativament els darrers anys en l’automoció». Tot i el balanç positiu, actualment l’euro viu una depreciació del
seu valor.
ARXIU/JOSEP ROJAS

Les llargues cues als bancs
van marcar el primer dia
REDACCIÓ MANRESA

La Catalunya Central va viure
l’arribada de l’euro amb expectació i
llargues cues a les sucursals bancàries. El primer dia que va començar
a circular la nova moneda, fa  anys,
era  de gener, festiu, però algunes
sucursals bancàries, poques, van
obrir portes davant la previsió que
un important nombre de persones
voldrien proveir-se d’euros.
Els responsables i els treballadors
de la ja desapareguda Caixa de Manresa descrivien per a aquest diari, fa
 anys, que les cues «impressionants» havien superat totes les previsions. Fins a darrera hora, les oficines van rebre una allau de clients
que demanaven la nova moneda. Al-

gunes sucursals van obrir excepcionalment aquell  de gener, però la
majoria de caixers ja dispensaven
euros aquell mateix dia. En el cas de
l’oficina de Caixa Catalunya del passeig de Pere III de Manresa, la cua
fins i tot arribava al carrer. A les comarques de la regió central, alguns
caixers automàtics van esgotar els
bitllets de ,  i  euros al matí.
L’antiga pesseta no es va acomiadar d’un dia per l’altre, sinó que va
conviure amb la moneda comunitària els primers mesos del . Tot i
la febre del primer dia per proveir-se
d’euros, la majoria de persones que
entraven als pocs establiments que
aquell dia estaven oberts a la Catalunya Central (principalment farmà-

LA COMPARATIVA
Els preus del 2001 són
de just abans del canvi
i originalment eren en
pessetes

1 quilo
de llom
2001: 3,57€
2016: 5,90€

1 barra
de quart
2001: 0,51€
2016: 1,15€

1 dotzena
d’ous
2001: 1,20€
2016: 1,35€

1 quilo de
tomàquets
2001: 0,54€
2016: 1,59€

1 quilo de
patates
2001: 0,48€
2016: 1,13€

1 litre d’oli
d’oliva
2001: 2,98€
2016: 4,59€

1 litre
de vi
2001: 1,50€
2016: 5,35€

1 litre
de llet
2001: 0,57€
2016: 0,83€

Cues a l’oficina de Caixa Manresa a la Plana de l’Om, fa 15 anys

cies de guàrdia, pastisseries, bars
restaurants i gasolineres) pagaven
encara en pessetes. Alguns comerciants es mostraven amoïnats per

haver de fer, els primers dies de la implantació de la moneda, el paper dels
bancs, repartint euros a l’hora de donar canvi.

1,5 litres
d’aigua
2001: 0,18€
2016: 1,69€

