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El nou POUM de Sant Fruitós es
presenta davant de la Taula de la
Construcció

Presentació del POUM de Sant Fruitós davant la Taula de la Construcció | Cambra

El nou POUM de Sant Fruitós s'ha presentat davant de la Taula de la Construcció, entitat que
agrupa els principals agents d'aquest sector i que és coordinada per la Cambra de Comerç de
Manresa. La presentació va anar a càrrec de l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, la
directora de l'Oficina del POUM, Mireia Sans, i el regidor d'Urbanisme, Cristian Marc Huerta.
L'acte va tenir un caràcter tècnic en el que els responsables del POUM van explicar les principals
línies de l'avanç del pla i els criteris i objectius del futur planejament.

Des de la Taula es va valorar positivament la voluntat que reflecteix el futur pla de mantenir el
caràcter de poble però dotant-lo dels serveis i les reserves necessàries per potenciar el seu caràcter
de municipi capdavanter d'activitats econòmiques a les comarques centrals. El nou pla vol
aprofitar la privilegiada situació a l'eix del Llobregat i les bones comunicacions, potenciant noves
activitats econòmiques que generin riquesa al poble. També planteja la voluntat d'establir una
bona relació amb els municipis veïns, cuidant les continuïtats, ja que ni la població ni la vida urbana o
l'activitat econòmica entenen de divisions administratives impròpies.

La Taula de la Construcció considera que la feina feta fins ara és molt positiva i va adquirir el
compromís de vetllar el procés de redacció del nou pla mantenint una estreta col·laboració amb
l'equip redactor durant els propers mesos. Des de la Taula hi ha la voluntat de treballar per
promoure una reflexió a nivell comarcal entre tots els agents amb responsabilitats en matèria
d'urbanisme i planejament.
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Més de 1.000 persones van par-
ticipar dissabte a la tarda al Dia
Denso en una jornada lúdica
adreçada als treballadors i les se-
ves famílies de la planta de com-
ponents electrònics per al sector
de l’automoció, ubicada al polí-
gon Santa Anna de Sant Fruitós de
Bages.

La jornada va començar amb

visites a la planta de producció i,
a continuació, les activitats es van
traslladar a l’exterior de la fàbrica.
La jornada va tenir la presència de
l’alcalde de Sant Fruitós de Bages,
Joan Carles Batanés, i del regidor
de Promoció Econòmica Xavier
Racero.  

Els infants i joves van poder
gaudir d’un rocòdrom, inflables
gegants, cistelles de bàsquet, tiro-

lina, jocs d’aigua, tallers de ma-
quillatge i es va pintar un mural.
Les activitats es van completar
amb demostracions de la cerimò-
nia del te japonès, una botifarrada
popular i música en directe. En el
marc de la jornada, es van plantar
espècies autòctones i d’origen ja-
ponès a l’espai de jardí exterior de
la fàbrica, que s’ha renovat com-
pletament. 

REDACCIÓ MANRESA

Denso aplega un miler de persones
en una jornada de portes obertes

El concurs manresà Talent+
Empresa va lliurar ahir a la tarda
els seus guardons als millors pro-
jectes d’emprenedoria desenvo-
lupats per alumnes de formació
professional del Bages. Aquesta
tercera edició del congrés ha tin-
gut com a sector destacat el sani-
tari, ja que un nombre important
dels projectes premiats hi tenen
algun tipus de vinculació.

Talent+Empresa ha premiat 6
projectes, 3 de cicles formatius de
grau mitjà i 3 de cicles formatius
de grau superior. En la categoria
de cicles formatius de grau mitjà
ha estat guardonat el treball Pho-
ne Desinfect, de Neus Bioque,
Raúl Cuevas, Míriam Oró i Andrea
Ureña, de l’Escola Montserrat.
Consisteix en unes tovalloletes
que serveixen per desinfectar el
mòbil, i permeten que aquest es
pugui utilitzar en àmbits sanitaris,
d’educació, menjadors o oficines,
amb garanties per no transmetre
infeccions. També van resultar
premiats Ribbon, d’Andrea Pove-
dano, Andrea García, Eva Camino
i Núria Galiano, de l’Escola Mont-
serrat (es tracta d’una cinta adap-
table al cap, que té uns punts de
pressió i que amb l’ajuda d’herbes
aromàtiques disminueix el mal de
cap i ajuda a la relaxació); i Estab-
view, de Carles Costa, de l’institut
Guillem Catà (un estabilitzador
de fusta per a càmera de vídeo).

En la categoria de cicles forma-
tius de grau superior els guardons
han estat per a Mist, d’Andrea Sal-
guero de l’Escola Joviat, que con-
sisteix en una taula de transferèn-

cia de fibra de carboni que no in-
terfereix en les imatges radiològi-
ques i facilita el diagnòstic; Higie-
nic Diaper, de Sara Albareda, Cris-
tian Hervias i Roger Vidal, de l’Es-
cola Montserrat, que és un expo-
sitor de bolquers i de tovalloletes
per posar a les guarderies i resi-
dències; i Fos, un projecte de crea-
ció de finestres fotovoltaiques, de
Bruno Oliveira, de l’institut Lace-
tània. A més, el jurat de Talent+
Empresa ha atorgat una menció
especial als projectes SalutCard,
de Pau Argemí, de l’Escola Joviat,
i Projecte Aquil·les, de Roger
Pons, de l’institut Lacetània. 

Els 6 projectes premiats rebran
un ajut econòmic de 300 euros i
els de grau superior, a més, po-
dran gaudir d’una beca d’estudis
de 2.500 euros al campus de Man-
resa de la UVIC-UCC. Tots els pro-

jectes premiats tindran suport en
la seva posada en marxa per part
d’experts en creació d’empreses i
tindran a la seva disposició una
borsa de 2.500 euros per a les des-
peses que comporti aquest pro-
cés. A l’acte d’ahir es va anunciar
que properament hi haurà una
reunió entre els premiats i els
membres del jurat per concretar
el seguiment que es donarà a cada
projecte.

L’acte d’ahir, celebrat a la seu
ter-ritorial del departament d’En-
senyament a Manresa, va tenir la
presència del director dels serveis
territorials a la Catalunya Central
del departament d’Ensenyament,
Antoni Massegú; del director dels
estudis d’Empresa a UManresa-
FUB, Jordi Conca; el director de la
Fundació Althaia, Manel Jovells;
Pere Casals, president de la Cam-

bra de Comerç; i Melcior Arca-
rons, director general de Forma-
ció Professional Inicial i Ensenya-
ments de Règim Especial.

Talent+Empresa és una inicia-
tiva de la Cambra de Comerç de
Manresa, la Fundació Althaia i el
departament d’Ensenyament
coordinada per la Fundació Lace-
tània, amb l’objectiu de premiar
els millors projectes d’emprene-
doria que elaboren els alumnes
de FP i donar-los a conèixer a les
empreses. 

En aquesta edició, n’han for-
mat part del jurat ICL Iberia, Grup
Taelus, Ateneu Cooperatiu de la
Catalunya Central, Deltalab,
CTM, FUB, Maxion Wheels, Grup
Fluidra, L’Agrícola Regional, La
Caixa, Departament d’Ensenya-
ment, Morning Labs, Patronal
Metal·lúrgica i Tecnium.

REDACCIÓ MANRESA

Els treballs vinculats al sector sanitari
destaquen al tercer Talent+Empresa
El concurs manresà de foment de l’emprenedoria a la FP lliura els premis de la seva tercera edició

CATPRESS

Els guanyadors del concurs, amb representants dels organitzadors

La Unió de Consumidors de
Catalunya (UCC) ha reclamat
més recursos al govern central per
als afectats per les clàusules terra,
ja que, afirma, «molts reclamants
segueixen sense resposta satisfac-
tòria per part de la seva entitat
bancària». 

La UCC, que forma part de la
Confederació d'Associacions
d'Usuaris i Consumidors (CAU-
CE), denuncia en un comunicat
que aquest fet comportarà que els
afectats recorrin «a la via judicial,
que és el que des del principi les
associacions de consumidors
pretenien evitar».

EFE BARCELONA

Els consumidors
volen més recursos
per als afectats per
les clàusules sòl

CCOO i UGT de Catalunya han
decidit redoblar la seva capacitat
de mobilització per aconseguir
que el 2017 sigui l'any del creixe-
ment dels salaris. En roda de
premsa, el secretari general de
CCOO de Catalunya, Javier Pa-
checo, i el seu homòleg d'UGT,
Camil Ros, van coincidir ahir a re-
clamar que la disposició pública
de la patronal CEOE a augmentar
salaris es traslladi com més aviat
millor als convenis col·lectius. Els
dos dirigents van fer aquesta rei-
vindicació abans de la primera
reunió oficial mantinguda per les
direccions d'aquests dos sindicats
després dels seus respectius con-
gressos. En aquesta línia, CCOO i
UGT han convocat per a demà
una concentració conjunta da-
vant la patronal Foment per exigir
que els salaris creixin.

EFE BARCELONA

CCOO i UGT es
mobilitzen perquè
aquest sigui l'any de
l’augment salarial

CATPRESS

Durant el Dia Denso es van fer visites a l’interior de les instal·lacions

FOMENT A L’EMPRENEDORIA Ahir es van lliurar els guardons a 6 projectes d’estudiants de FP de centres bagencs
dels premis que convoquen la Cambra, Althaia i Ensenyament  amb el suport de la Fundació Lacetània
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ECONOMIA

 Funcas preveu que
l'economia espanyola creixerà
aquest any el 3,2%, cosa que
suposa quatre dècimes per
sobre de l'última previsió
anunciada pel departament
d'estudis de les antigues caixes

3,2%
LA PREVISIÓ DE
CREIXEMENT
DE FUNCAS

L’ORGANISMELA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 El creixement econòmic es
mantindrà a un ritme estable
en els grans països de l'OCDE,
inclosa la zona euro com a
conjunt, segons els indicadors
compostos avançats
presentats ahir 

OCDE
PREVEU UN
AUGMENT
ESTABLE 

 El nombre de passatgers a
l'aeroport del Prat durant el
mes de maig es va situar en
4.325.970, el que representa
un increment del 6,8% en
relació amb el mateix mes de
l'any passat, segons Aena


MÉS 

PASSATGERS
AL PRAT
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Sallent obrirà aquest dissabte
l’esperat equipament de Cal Car-
rera amb la representació del Re-
taule dels Embotits, que organitza
la Coral La Nova Harmonia per la
festa de les Enramades. El com-
plex cultural, però, no estarà a ple
rendiment fins al mes de setem-
bre, quan es farà la inauguració
oficial. L’espai dota el municipi
d’un teatre auditori i ha de supo-
sar un revulsiu per a les entitats i
la programació cultural.

Aquesta setmana s’estan en-
llestint els últims detalls perquè
dissabte a la tarda l’equipament,
que es va començar a construir el
2013, pugui obrir les seves portes
al públic coincidint amb Corpus.
Cal Carrera, ubicat en una antiga
nau de la Fàbrica Vella rehabilita-
da i ampliada, ha esdevingut un
teatre auditori amb una sala poli-
valent i amb una capacitat que es
podrà modular segons les neces-
sitats de cada moment. 

La sala principal, a la planta
baixa, tindrà una capacitat apro-
ximada per a unes 1.200 persones
a peu dret, i n’hi cabran prop de
mig miler si hi ha desplegades les
veles i col·locades les butaques.
També es podrà dividir l’espai
amb cortines per a activitats més
reduïdes, i hi haurà dos cameri-
nos. A la planta superior s’ha ha-
bilitat una altra sala més petita
també per a usos polivalents però

de caràcter més permanent, per a
tallers, assajos, i per a l’ús d'enti-
tats i col·lectius diversos.

Cal Carrera és un projecte que
ha patit múltiples entrebancs
abans de ser una realitat. Les
obres es van iniciar el 2013 i s’ha-
vien d’haver acabat ja fa més d’un
any, però per diferents raons els
treballs s’han anat endarrerint, i
l’obra civil no es va completar fins
fa uns mesos. Entre els principals
impediments, hi va haver una atu-
rada de mig any per esperar el
trasllat d'una línia elèctrica de

Fecsa, i un alentiment a la part fi-
nal de l’obra perquè no hi havia un
pla d’instal·lacions degudament
fet. Per tot plegat, l’Ajuntament de
Sallent ha pagat 70.000 euros més
a la constructora Cots i Claret per
les obres del complex, que ha tin-
gut un pressupost que ha superat
els 2 milions d’euros.

El «Retaule» presenta novetats
Cal Carrera s’estrena dissabte
amb l’escenificació del Retaule
dels Embotits, que porta a l’esce-
nari la llegenda que narra la gesta

aconseguida fa uns segles pels sa-
llentins quan van poder evitar
l’atac d’uns bandolers embotint
sacs amb palla en forma de ni-
nots, que van col·locar en un dels
portals de la muralla simulant que
eren defensors. L’espectacle es
podrà veure dissabte a les 5 de la
tarda i a les 9 del vespre i enguany
inclou una nova posada en escena
amb la direcció de Tàtels Pérez,
danses de l’Esbart Vila de Sallent
i música en directe a càrrec de Jau-
me Riu i els alumnes de l’EMM
Cal Moliner.

QUERALT CASALS SALLENT

Sallent posa en marxa aquest dissabte
l’esperat espai cultural de Cal Carrera
El complex, que estarà a ple rendiment el setembre, acull la representació del «Retaule dels Embotits»

MIREIA ARSO

Últims treballs a l’equipament de Cal Carrera per a la seva estrena aquest cap de setmana
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BAGES SOCIETAT

La Taula de la Construcció, en-
titat que agrupa els principals
agents d’aquest sector i que és
coordinada per la Cambra de Co-
merç de Manresa, ha valorat po-
sitivament la visió comarcal del
nou POUM de Sant Fruitós. L’en-
titat destaca la voluntat que reflec-
teix el futur pla de mantenir el ca-
ràcter de poble però dotant-lo
dels serveis i les reserves necessà-
ries per potenciar el seu caràcter
capdavanter d’activitats econò-
miques a les comarques centrals.
El nou pla vol aprofitarla situació
i les bones comunicacions per po-
tenciar noves activitats.

REDACCIÓ SANT FRUITÓS

El POUM de Sant
Fruitós es presenta
a la Taula de la
Construcció

Sant Fruitós ha realitzat els son-
dejos del terreny on s’ubicarà la
futura escola Pla del Puig i el se-
gon pavelló municipal de Sant
Fruitós de Bages, per obtenir les
dades del subsòl necessàries per
fer els projectes. Una segona em-
presa, contractada pel consistori,
ha realitzat un aixecament topo-
gràfic i ha posat fites al terreny si-
tuat just al darrere del pavelló i al
costat de l’actual escola, on els
propers anys es construiran els
dos nous equipaments públics.

REDACCIÓ SANT FRUITÓS

Sant Fruitós fa els
sondejos del terreny
on ha d’anar la nova
escola Pla del Puig
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Els projectes de l'àmbit sanitari
destaquen en el Talent+Empresa
d'enguany
Les sis propostes premiades rebran acompanyament per portar-se a la pràctica

Premiats, organitzadors i jurat del Talent+Empresa | Cambra

Talent+Empresa va lliurar ahir a la tarda els seus guardons als millors projectes d'emprenedoria
desenvolupats per alumnes de formació professional del Bages. Aquesta tercera edició del congrés
ha tingut com a protagonista destacat el sector sanitari, d'un important pes a la comarca. I és
que un nombre important dels projectes premiats tenen algun tipus de vinculació amb aquest
sector. En tota, Talent+Empresa ha premiat sis projectes, tres de cicles formatius de grau mitjà i
tres de cicles formatius de grau superior. Els treballs premiats han estat els següents:

Cicles formatius de grau mitjà

- Phone Desinfect. De Neus Bioque, Raul Cuevas, Míriam Oró i Andrea Ureña de l'Escola
Montserrat. Consisteix en unes tovalloletes que serveixen per desinfectar el mòbil, permetent que
aquest es pugui utilitzar en àmbits sanitaris, d'educació, menjadors, oficines, etc. amb les màximes
garanties per no transmetre infeccions.

- Ribbon. D'Andrea Povedano, Andrea García, Eva Camino i Núria Galiano de l'Escola
Montserrat. És una cinta adaptable al cap, que té uns punts de pressió i que amb l'ajuda d'herbes
aromàtiques disminueix el mal de cap i ajuda a la relaxació.

- Estabview. De Carles Costa de l'institut Guillem Catà. És un estabilitzador per a càmera de vídeo fet
amb fusta.
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Cicles formatius de grau superior

- Mist. D'Andrea Salguero de l'Escola Joviat. Consisteix en una taula de transferència de fibra de
carboni que no interfereix en les imatges radiològiques i facilita el diagnòstic.

- Higienic Diaper. De Sara Albareda, Cristian Hervias i Roger Vidal de l'Escola Montserrat.
Consisteix en un expositor de bolquers i de tovalloletes per posar a les guarderies, residències,
etc.

- Fos. De Bruno Oliveira de l'institut Lacetània. És un projecte de creació de finestres fotovoltaiques.

A més, el jurat de Talent+Empresa ha otorgat una menció especial als projectes SalutCard, de
Pau Argemí de l'Escola Joviat i Projecte Aquil·les, de Roger Pons de l'institut Lacetània.

Els sis projectes premiats rebran un ajut econòmic de 300 € i els de grau superior, a més, podran
gaudir d'una beca d'estudis de 2.500 € al campus de Manresa de la UVIC-UCC. Tots els projectes
premiats comptaran amb suport en la seva posada en marxa per part d'experts en creació
d'empreses i tindran a la seva disposició una borsa de 2.500 € per a les despeses que comporti
aquest procés. A l'acte d'ahir es va anunciar que properament hi haurà una reunió entre els
premiats i els membres del jurat per concretar el seguiment que es donarà a cada projecte.

L'acte de lliurament de premis va comptar amb la presència del director dels serveis territorials a
la Catalunya Central del Departament d'Ensenyament, Antoni Massegú, que va destacar la
qualitat dels treballs presentats i la implicació per part de les empreses en el congrés. Jordi
Conca, director dels estudis d'Empresa a UManresa-FUB va parlar en nom del jurat destacant el
suport que rebran els projectes premiats per portar-se a la pràctica.

En representació de les entitats impulsores van intervenir el director de la Fundació Althaia, Manel
Jovells, que va assenyalar la vocació docent de la institució que dirigeix i que cada any acull a més
de 350 alumnes d'FP en pràctiques. Pere Casals, president de la Cambra de Comerç, va posar
sobre la taula la voluntat de fer que Talent+Empresa sigui extrapolable a la resta de Catalunya.
Va tancar l'acte Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial, que va destacar la tendència positiva a Catalunya pel que fa
a l'emprenedoria i el paper de l'àmbit educatiu per canviar i millorar-ne la percepció social, un
objectiu, ha dit, al que també contribueixen iniciatives com Talent+Empresa.

Talent+Empresa és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i el
Departament d'Ensenyament coordinada per la Fundació Lacetània, amb l'objectiu de premiar els
millors projectes d'emprenedoria que elaboren els alumnes de formació professional i donar-los a
conèixer a les empreses. En aquesta edició, han format part del jurat de Talent+Empresa les
empreses ICL Iberia, Grup Taelus, Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, Deltalab, CTM,
FUB, Maxion Wheels, Grup Fluidra, L'Agrícola Regional, La Caixa, Departament d'Ensenyament,
Morning Labs, Patronal Metal·lúrgica i Tecnium.
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Sant Fruitós inicia la presentació
pública de l'Avanç del POUM

Presentació de l'Avanç del POUM de Sant Fruitós davant la Taula de la Construcció | AjSFB

L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, el regidor d'Urbanisme, Cristian Marc Huerta i
l'arquitecta municipal Mireia Sans, han explicat les principals línies de l'Avanç del pla i els criteris i
objectius del futur planejament de Sant Fruitós de Bages davant la Taula de la Construcció, entitat
que agrupa els principals agents d'aquest sector.

Des de la Taula s'ha valorat positivament la voluntat que reflecteix el futur pla de mantenir el
caràcter de poble però dotant-lo dels serveis i les reserves necessàries per potenciar el seu caràcter
de municipi capdavanter d'activitats econòmiques a les comarques centrals.

En les properes setmanes es continuarà explicant el document a diferents col·legis professionals,
associacions i altres col·lectius de referència a la comarca.
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