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La Cambra també considera que
les atraccions als Trullols
perjudiquen l'ExpoBages
La Cambra comparteix la valoració negativa de la UBIC i es posa al seu costat
perquè aquesta situació no es torni a repetir

Cambra i UBIC es mostren disconformes amb que les atraccions de la Fira estiguin als Trullols | Adrià Costa

La Cambra de Comerç de Manresa considera que el canvi d'ubicació de les atraccions de la Fira de
l'Ascensió, que enguany s'han instal·lat als Trullols, ha anat en contra de la voluntat de sumar
esforços entre Fira de Manresa i la UBIC des que es va decidir traslladar ExpoBages al centre i ferla coincidir amb la Fira de l'Ascensió. Des de la Cambra es valora molt positivament aquesta
aposta per sumar i portar gent al centre de la ciutat i que ha demostrat ser reeixida en les cinc
edicions en què s'ha dut a terme. Enguany, però, el trasllat de les atraccions als Trullols ha
perjudicat aquesta proposta unitària i s'han rebut nombroses queixes tant dels comerciants del
centre com dels expositors de l'ExpoBages i els paradistes de la Fira de l'Ascensió.
La Cambra comparteix la valoració feta pública per la UBIC i es posa al costat de l'entitat per
negociar amb l'Ajuntament una nova ubicació per a les atraccions. La institució creu que una situació
com aquesta no es pot repetir ja que ha suposat un impacte molt negatiu per al comerç del centre.
Des de la Cambra s'aposta per trobar una ubicació que sigui propera al centre de manera que es
puguin tornar a crear sinèrgies amb la resta d'activitats que tenen lloc a la ciutat durant el cap de
setmana. En aquest sentit, considera raonable la proposta del Passeig del Riu, si bé se'n poden
valorar d'altres i, sobretot, treballar per definir bé les solucions de mobilitat i aparcament. Cal
recordar que les atraccions continuaran aquest cap de setmana al polígon dels Trullols.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/67739/cambra/tamb/considera/atraccions/trullols/perjudiquen/expobages
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Arrenca la tercera edició del
congrés d'emprenedoria a la
Formació Professional
La iniciativa, impulsada per la Cambra de Comerç, la Fundació Althaia, i el
departament d'Ensenyament pretén afavorir que els projectes d'empresa
d'alumnes d'FP esdevinguin una realitat

Foto de grup dels guanyadors de l'edició de l'any passat | Cambra

La tercera edició del congrés Talent+Empresa ja està en marxa. La iniciativa, promoguda
conjuntament per la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia, i el departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i coordinada per la Fundació Lacetània té per
objectiu ajudar a portar a la pràctica els millors projectes d'emprenedoria desenvolupats per
alumnes de formació professional de la comarca del Bages. En aquests moments, una comissió
d'experts ja ha seleccionat els més de 20 projectes que participaran al congrés, tant de cicles
formatius de grau mitjà com de grau superior. Els seus autors els defensaran davant d'un jurat
format per representants d'algunes de les principals empreses del territori en una jornada que
tindrà lloc a la Cambra de Comerç el proper dia 1 de juny.
El principal valor de Talent+Empresa és que posa en contacte joves estudiants amb empresaris
del territori, oferint als projectes seleccionats ajut i acompanyament per tirar-los endavant. En
aquest sentit, la iniciativa busca apropar el talent existent als centres educatius amb empreses
susceptibles d'incorporar i desenvolupar nous projectes, de tal manera que s'afavoreix tant la
inserció laboral dels joves com la innovació a les empreses.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/67727/arrenca/tercera/edicio/congr/emprenedoria/formacio/professional
Pàgina 1 de 1
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La franquícia dels pirates
es renova fitxant Javier Bardem
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SÓN ÚTILS CONTRA ELS MOSQUITS 16

Endesa allotja un centenar de
ratpenats en tres ‘pisets’ a la Baells
ELS PORTA A UNS NIUS PERQUÈ AL LLOC ON VIUEN MOLESTEN

Cambra i UBIC de Manresa
s’oposen que les atraccions
de la ﬁra tornin als Trullols
 Consideren que l’Expo i l’Ascensió han de sumar atractius al centre i que

allunyar-los ha tingut enguany «un impacte molt negatiu per al comerç 6

Tretze CAP de
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podran fer
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a la tardor
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Entrevista
Neus Munté

 CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA
I PORTAVEU DEL GOVERN
S.REDÓ

Munté entrevistada a Manresa

Els experts no veuen tan lluny les Bases de Manresa

Un debat entre Jordi Casassas, Ferran Requejo i Jaume López, tres dels historiadors i politòlegs més destacats del país, va concloure ahir que el magma de
renovació política que va portar a les Bases el 1892 té paral·lelismes amb l’independentisme cívic que ha transformat la política catalana.  2-3

«Comparar el
procés amb un
cop d’estat
o una dictadura
és indignant» 29

Bar-Restaurant
MANRESA

DEL 25 DE MAIG AL 12 DE JUNY

BALSARENY
Dissabte, 27 de maig del 2017

DINAR +

17 € BALL
‘50

...amb el músic

MARGARITA TORNER
(A la mitja part del ball hi haurà berenar)

Reserveu la vostra taula: EL JARDINET

Carrer Carrilet, 95 – Tel. 93 839 65 35 - BALSARENY

2a unitat

-70%

Pizzes

En més de
1.500 articles
’LS
BINA
COM VULGUIS
COM

400 g

1 unitat

1,99€

El kg surt a 4,98€

2a unitat

-70%

La 2a unitat
surt a

0,60

2 unitats 2,59€

El kg surt a 3,24€
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Endesa instal·la tres nius
per a ratpenats a la central
hidroelèctrica de la Baells
a La companyia pretén ressituar l’espècie, que habita al sostre de la sala de
control de la central a Volen que continuïn a la zona però fora de l’edifici
Marc Canturri
CERCS

Endesa va instal·lar ahir
dijous al matí tres caixes
niu per a ratpenats a la
central hidroelèctrica de la
Baells. L’objectiu de la instal·lació és oferir refugis alternatius per a la colònia
de quiròpters que hi ha al
fals sostre de la sala de control de la central. L’actuació forma part del projecte
Endesabats i suposa la primera intervenció a les instal·lacions on hi ha la colònia de ratpenats.
Els treballadors de la
companyia Endesa van
instal·lar els tres nius en
les ubicacions on els tècnics especialistes del Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya els havien indicat prèviament. El cas és
que la ubicació actual no
faria possible una presència permanent de l’espècie
a l’indret, de manera que
s’han de buscar alternatives perquè la colònia de
quiròpters no fugi de la zona. Per això s’han installat dues caixes niu a la façana principal de l’edifici i
una altra dins d’una petita
galeria.
Problemes al lloc actual
Els motius pels quals la
companyia Endesa vetlla
perquè les espècies no
marxin de la Baells però
canviïn d’ubicació són di-

VILANOVA DEL CAMÍ

Les gestions de l’Ajuntament de Vilanova del Camí i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
han aconseguit resoldre el
desnonament d’un veí del
municipi.
El desnonament dels

Mocions de rebuig al
bisbe de Solsona
L’ApS-CUP de Solsona ha presentat una moció de rebuig “a
les declaracions homòfobes”
del bisbe de Solsona, que va
vincular l’absència de la figura
paterna i l’homosexualitat
d’adolescents. La CUP creu
que són “una discriminació
per causa de l’orientació sexual i ofenen greument els
ciutadans i ciutadanes”. La
moció es va enviar ahir als
grups municipals i el ple
d’avui haurà de valorar la urgència de votar el text. La
CUP reclama que no es convi-

di el bisbe a cap acte oficial. A
més, l’Ajuntament de Tàrrega
ha expressat el rebuig “ferm”
a les afirmacions del bisbe de
Solsona. El rebuig institucional ha tingut l’acord unànime
de tots els grups: CiU, la CUP,
ERC, el PSC i CdT. L’Ajuntament ha reprovat de manera
“rotunda” les paraules de Novell, que són “del tot desafortunades i allunyades de la realitat” i constitueixen “un greuge” vers les famílies monoparentals i els drets de les persones LGTBI. ■ REDACCIÓ

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

Volen que les atraccions s’instal·lin al centre ■ J. PREÑANOSA
Les caixes niu que els treballadors d’Endesa van instal·lar ahir a la central ■ M.C.

Les frases

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

“Els ratpenats de la
central són aliats
perquè controlen les
plagues i eviten que
es propaguin”

“És important que
canviïn d’ubicació
perquè deixen mala
olor a la central i fan
disparar les alarmes”

Helena Roca

Albert Rauet

TÈCNICA DEL CENTRE TECNOLÒGIC
FORESTAL DE CATALUNYA

RESPONSABLE DE LA GESTIÓ DE LA
CENTRAL HIDROELÈCTRICA

versos. D’entrada, perquè
són uns animals que controlen les plagues i eviten
que es propaguin, segons
va dir Helena Roca, tècnica del CTFC. Malgrat tot,
el responsable de la central, Albert Rauet, va explicar que és important
que els animals canviïn de

lloc perquè deixen mala
olor a l’interior de la central i fan disparar les alarmes. Per evitar-ho, s’ha
col·locat una mosquitera
en un forat de l’edifici perquè els animals puguin
marxar sense problemes,
però no puguin tornar a
entrar. ■

Aturen ‘in extremis’
un desnonament a
Vilanova del Camí
Òscar López / Infoanoia

TÀRREGA / SOLSONA

llogaters estava previst
per ahir, però la propietària del pis ha acceptat donar de marge fins dilluns
per resoldre la situació
dels afectats. L’Ajuntament assumirà el lloguer
d’un altre pis mentre la
Taula d’Emergència de la
Generalitat els assigna un
habitatge.

L’alcaldessa, reunida ahir
amb membres de la PAH
Anoia ■ O.L.

Niu de formigó
amb serradures
i un petit forat
—————————————————————————————————

Les caixes niu que es van instal·lar ahir en diversos punts
de la zona de la central són de
formigó, amb una petita entrada per la part inferior i un
interior format per serradures. Segons van explicar els
experts abans de la instal·lació, hi poden cabre entre 20 i
30 espècies. A més, s’han
construït amb materials que
sedueixen els quiròpters, de
manera que el CTFC confia
que la reubicació de l’espècie
sigui un èxit.

L’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, es va reunir ahir
amb la PAH per exposar
l’actuació municipal. Trucharte va atribuir al govern anterior el fet que el
municipi no tingui cap pis
per a emergències socials i
va assegurar que aviat hi
haurà tres immobles a disposició. La PAH va lamentar que a l’Anoia hi ha una
“mancança molt greu” en
habitatge social i l’alcaldessa va assegurar que “al
final de juny” tindran el reglament per començar a
sancionar bancs amb pisos buits. ■

MANRESA

La Cambra, al costat de la UBIC
La Cambra de Comerç de
Manresa també va criticar
ahir el trasllat de les atraccions de l’ExpoBages-Ascensió
al sector dels Trullols, als afores de la ciutat, i es va pronunciar així al costat de la

unió de botiguers, que considera que el canvi ha perjudicat el petit comerç del centre i
ha beneficiat les grans superfícies. També demanen que
s’estudiï situar-les al passeig
del Riu. ■ N. BADRENAS

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

PIERA

El Parlament insta
el govern a fer una
comissaria
La Comissió d’Interior del Parlament va aprovar dimecres
instar el govern a construir
una comissaria dels Mossos
d’Esquadra a Piera, la segona
població de l’Anoia en nombre
d’habitants. La proposta del
PP va tenir l’abstenció de JxSí.
■ INFOANOIA
—————————————————————————————————

MANRESA

El Banc de Sang
regala llavors als
donants
El Banc de Sang de Manresa
va presentar ahir una campanya en la qual regalarà una
bossa de llavors a totes aquelles persones que donin sang.
La iniciativa té el suport del
Garden d’Ampans i se suma a
d’altres accions curioses que
ha fet el banc per augmentar
el nombre de donants, com
ara regalar orxata. ■ TLB

PUIG-REIG

Nou parc i aposta
pels infants, en la
festa major 2017
Puig-reig va presentar ahir el
programa d’actes de la festa
major 2017, que comença avui
i se celebrarà fins al 10 de
juny. L’Ajuntament aprofitarà
el tret de sortida de la festa
per inaugurar el parc infantil
de la plaça Nova i, d’acord
amb la inauguració, prepara
un programa amb una clara
aposta per les activitats infantils. Durant quinze dies, una
desena d’entitats ompliran el
poble de concerts, cantades,
balls, exhibicions, exposicions
i espectacles. El pressupost,
però, es manté igual que l’any
passat: entre 50.000 i 55.000
euros. ■ AQUIBERGUEDÀ
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MÚSICA ELECTRÒNICA A MANRESA 46

GESTA A L’EVEREST 2-3

El festival Manrusionica amplia
el seu catàleg internacional

Kilian Jornet és extraterrestre?,
els alpinistes opinen que gairebé

EL CERTAMEN SE CELEBRARÀ EL 10 DE JUNY

ADVERTEIXEN CONTRA LA IMITACIÓ I LA FRIVOLITAT

Els empresaris dels Trullols
pugnen amb Cambra i UBIC
per les atraccions de la ﬁra
 L’associació del polígon reivindica la feina feta per atreure els firaires i avança

que no pensa renunciar-hi per suposats perjudicis al centre de Manresa  7

SALVADOR REDÓ

Una setmana
amb cinc graus
de més

Demanen ﬁns
a cinc anys de
presó a caps
d’ICL per un
accident mortal
DOS CÀRRECS INTERMEDIS
VAN A JUDICI ACUSATS
DE NO HAVER PRES MESURES
PREVENTIVES QUE HAURIEN
POGUT EVITAR LA MORT DE
DOS MINERS SURIENCS
EN UN ESFONDRAMENT
A LA MINA L’ANY 2013  4

Un nen de
Gironella, ferit
lleu en caure
al riu des
d’un tercer pis

L’INFANT ES VA DESPLOMAR
DES DE LA FINESTRA DE CASA
A UNA ZONA DE FANG I AIGUA
QUE VA ESMORTEIR EL COP  14

LES MÀXIMES ESTAN PER SOBRE

DEL NORMAL A MANRESA,
PERÒ FA DOS ANYS ENCARA
VAN SER SUPERIORS  10

Trenta mil euros
habiliten per a
usos públics
el vell ediﬁci
de l’Anònima
L’AJUNTAMENT CONDICIONA
LA NAU PRINCIPAL PER TAL
QUE ES PUGUI UTILITZAR  5

Dues noies prenent el sol
al parc de l’Agulla de
Manresa, ahir

Manresa
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Fonollosa exigeix a l’ACA
una depuradora definitiva
a L’Ajuntament paga una estació més petita per evitar que es continuï abocant
a la llera del riu a L’alcalde critica que paguen un servei que no se’ls dona
Carmina Oliveras / TLB

En quin estat estan els boscos de la comarca i quines zones són les més vulnerables?
Els boscos estan molt hidratats, no tenen estrès hídric, però hi ha molt sotabosc i en llocs amb poc
gruix de terra. Tenim una comarca molt dividida: on
hi ha un risc més alt és al sud i a tot l’oest, des del
Congost fins al Lluçanès. La part est (Guilleries i
Collsacabra) és una zona molt humida.

Uns 250 veïns viuen al poble de Fonollosa, que no disposa de depuradora ■ AJF

jadell, on s’ha d’acabar
connectant.
Amb aquest escenari, el
problema principal estava
a Fonollosa: “Tenim autorització per abocar al riu,
però no és el que volem”,
va dir Hernández, que
també va indicar que la
carpeta s’arrossega des de
fa massa temps. De fet, el
2008, l’aleshores conseller Ramon Espadaler va
anunciar una macro depuradora de 900.000 euros
per al municipi. Però va venir la crisi, l’ACA va fer ai-

gües i el projecte va quedar
en un calaix. Davant d’això, l’Ajuntament opta per
fer-se’n càrrec: “No podem
fer un projecte com el del
govern, però sí trobar una
solució a mig camí que ens
permeti deixar d’abocar.”.
150.000 euros
El projecte ascendeix a
150.000 euros i l’Ajuntament el pagarà amb subvencions de la Diputació
de Barcelona. Ara s’ha licitat la primera fase (de
100.000 euros), que per-

Empresaris dels Trullols
defensen les atraccions
a Acusen la UBIC i la

Cambra de Comerç de
Manresa de no
tenir-los en compte

Noemí Badrenas / TLB
MANRESA

El canvi d’emplaçament
de les atraccions de la Fira
de l’Ascensió de Manresa
ha posat el comerç en peu
de guerra. Si dimecres era
la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) qui criticava el trasllat als Trullols i l’endemà li donava
suport la Cambra de Comerç, ara són els empresaris del polígon els que lamenten que no se’ls tingui
prou en compte.

Ramon Vallmitjana. PRES. FED. ADF D’OSONA
Quan comença la campanya d’estiu per a les associacions de defensa forestal (ADF) d’Osona?
L’època de risc va del 15 de juny al 15 de setembre,
però ens la marca més el temps que el calendari. A la
tardor l’allarguem el que faci falta.

FONOLLOSA

L’Ajuntament de Fonollosa exigeix a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
una depuradora definitiva
que pugui donar resposta
al municipi. Ho va explicar
ahir a aquest diari l’alcalde, Eloi Hernández, que va
afirmar que “davant la falta de responsabilitat de
l’ACA” l’Ajuntament s’ha
hagut de fer càrrec de la
construcció d’una estació
que esperen que sigui provisional, que servirà perquè es deixin d’abocar les
aigües residuals directament a la llera del riu.
Dels quatre nuclis que
té el municipi, actualment
Fonollosa és l’únic que
aboca al riu de manera autoritzada. Canet està connectat al sistema comarcal de sanejament; Camps
–amb majoria de masies
disseminades– autogestiona les aigües residuals
amb fosses sèptiques particulars, i Fals disposa
d’una “petita estació”
–com la que es posarà a
Fonollosa–, mentre està a
l’espera que l’ACA desencalli la depuradora de Ra-

REPUNT
“La pitjor erosió
que afecta el país
és la despoblació”

Un dels inflables instal·lats al polígon dels Trullols el cap de
setmana passat, davant la sala Villa Lola ■ JORDI PREÑANOSA

“Que no som de Manresa, nosaltres? Que no som
comerciants també?”, es
pregunta Xavier Padró,
president d’Els Trullols
Parc, en declaracions a
aquest diari. Padró explica la seva sorpresa per les

crítiques de la UBIC i la
Cambra: “Feia temps que
demanàvem a l’Ajuntament que les atraccions
es possessin aquí. És l’emplaçament ideal, es pot
aparcar, no hi ha problemes de mobilitat, hi ha es-

metrà connectar el nucli
del poble i el Raval del Sastre. En la segona, es connectarà la zona de l’escola.
L’alcalde va ser molt crític:
“No podem depurar les aigües, i a més ens cobren en
el rebut el cànon de sanejament. Paguem per un servei que no ens donen. Exigim a l’ACA que assumeixi
la seva responsabilitat i
exigim una solució definitiva, que pot ser mitjançant una depuradora o
mitjançant una connexió
al sistema comarcal.” ■

pai per a tothom. Al novembre ens vam reunir
amb la UBIC i els vam explicar la nostra demanda,
buscant la seva opinió i
col·laboració. No hi van
veure cap inconvenient!”
En relació amb l’obertura de grans superfícies
diumenge passat, que segons la UBIC va generar
una allau de queixes de comerciants i firaires, hi
afegeix: “Hem demanat
més d’un cop poder canviar el festiu que podem
obrir al polígon, perquè
precisament els dies de fira no són bons per a nosaltres. La UBIC ho sap i, és
més, fa temps vam acordar fer pinya davant
l’Ajuntament per defensar que tenim necessitats
diferents”, diu Padró, que
no considera que aquest
fet afectés l’afluència de
gent al centre durant la fira. “Jo hi vaig anar i ho
vaig veure ple a vessar”,
diu. ■

Quants voluntaris tenen ara?
Entre les onze ADF de la comarca, creades el 1986,
tenim entre 200 i 300 voluntaris, preparats per sortir en qualsevol moment. Els valors de l’ADF són
dos: immediatesa i coneixement del territori. A Osona tenim clar que les ADF no van ser creades per fer
la competència ni substituir ningú. La nostra feina
és donar tot el suport quan fa falta.

Ramon Vallmitjana i Jaume Bartomeu, president i
coordinador de la federació d’ADF d’Osona ■ A.A.

Els costa trobar voluntaris?
El voluntari està molt fidelitzat. La seva implicació i
el seu compromís són totals, perquè estima el territori, és una qüestió de país, de companyonia, de salvaguardar el patrimoni de tots. El 90% del voluntariat de les ADF d’aquesta comarca és rural, és gent
vinculada a l’agricultura, a la ramaderia o al forest,
persones que des de petites han mamat terra. El voluntari no surt a patrullar, ja hi ha qui vigila. El que
volem és gent assentada al territori. La pitjor erosió
que afecta el país és el despoblament. Quan una casa
de pagès queda deshabitada perdem un guaita, una
intervenció ràpida i perdem un lloc on no es pastura
o es cultiva; és a dir, una zona que fa de tallafocs.
I el voluntari no rep cap tipus de remuneració...
Cap ni una, però el dia que es paguin els voluntaris
s’haurà acabat tot. Professionalitzar-ho és impossible, ens equivocaríem totalment. Els professionals
són els bombers. Sempre hem volgut respectar l’origen de les ADF, que es van crear per fer prevenció i
extinció, si cal.
Com es manté la federació d’ADF d’Osona?
La federació, creada el 1996, no té cap més propietari que les ADF que la formen. L’administració, a nosaltres no ens paga res. La federació té recursos propis amb la part professional dedicada a treballs forestals per a ajuntaments, empreses, particulars... ■
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