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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%

JUGARÀ AL SABADELL B 28

22 FUNCIONS A EDIMBURG 33

El CE Manresa deixa escapar el porter
més valorat de la categoria

El manresà Jordi Purtí debuta al
principal festival teatral d’Europa

CARRILLO CONSIDERA QUE L’OFERTA ECONÒMICA ÉS INSUFICIENT

L’AUTOR I DIRECTOR EXHIBEIX EL SEU CONCERT HUMORÍSTIC

Manresa té el doble de zona
blava per habitant que les
ciutats de població similar
 La proporció de la capital del Bages s’alinea amb la de ciutats més petites

com Vic o Vilafranca  La societat civil veu motius econòmics en l’ampliació 2-3
J.M.G.

MARTA PICH

El Consell del
Berguedà
estudia canvis
profunds
en la recollida
de la brossa

SOSPESA PORTAR EL PORTA
A PORTA A GAIREBÉ TOTS
ELS MUNICIPIS I DEIXAR PER
ALS MÉS PETITS UN SISTEMA
DE CONTENIDORS SITUATS
EN PUNTS TANCATS  12

Creure o no
creure la
testimoni,
aquesta és la
qüestió al crim
de Castellfollit

LA FISCAL CONSIDERA QUE
ÉS CREÏBLE QUE NO HAGI DIT
RES FINS QUE HA TINGUT
CONFIANÇA EN ALGÚ
LA DEFENSA PENSA QUE
EL QUE EXPLICA NO HO FARIA
«NI SCHWARZENEGGER»  4

Revolta de botiguers contra el bus al carrer de Guimerà
SOROLL, PUDOR I CONTAMINACIÓ DAVANT DE L’APARADOR. La parada d’autobusos del carrer de Guimerà de Manresa té en peu de guerra els comerços
més propers, farts de les molèsties que generen uns vehicles envellits. A la foto, impulsores de la queixa davant d’un dels vehicles. 5

Dotze càmeres
detectaran
incendis
al Bages
i al Moianès  8
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La Cambra de Manresa celebra que
el Govern hagi desbloquejat la
renovació a les cambres
Pere Casals considera que "per higiene democràtica, si una legislatura és de
quatre anys és bo que sigui de quatre anys"

Pere Casals, en una imatge d'arxiu | Cambra

El president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, ha valorat positivament en
declaracions a l'ACN l'aprovació del decret llei que permetrà fer desbloquejar la reelecció al
capdavant de les cambres catalanes, paralitzada des del 2014. Segons Casals, "era necessari"
que el Govern fes aquest pas, ja que "si no era impossible posar en marxa un procés electoral
que ja va molt endarrerit". De fet, Casals ha apuntat que "aquesta legislatura havia de ser de
quatre anys i ja en portem set i, probablement, acabarà sent de vuit". "Per higiene democràtica si
una legislatura és de quatre anys és bo que sigui de quatre anys", ha dit. D'altra banda, Casals
ha celebrat que el Govern hagi reconsiderat la primera proposta que va fer sobre la creació de la
Cambra General de Catalunya i creu que el projecte que finalment es presentarà "anirà més
alineat" amb les cambres territorials.
La qüestió de limitar els mandats de tres a dos anys i de restringir a 60 el nombre de membres del
ple "no és cap novetat", segons ha apuntat el president de la Cambra de Comerç de Manresa,
Pere Casals. En aquest sentit, ha explicat que la llei de cambres de comerç, indústria, serveis i
navegació que es va aprovar el 2014 al Congrés "ja ho preveia".
Pel que fa a la futura creació de la Cambra General de Catalunya, Casals ha valorat positivament
els canvis que ha fet el Govern en la proposta de governança d'aquest ens, tot i que ha admès
que encara no han vist el text final. El president de la Cambra de Comerç de Manresa ha explicat
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que les cambres catalanes mai s'han oposat a la creació d'aquest ens sinó "al seu model de
governança". Segons Casals, en un principi el Govern va plantejar un ens "independent i que
sortia com un bolet i que podia ser contradictori amb les idees bàsiques de les cambres
territorials". Casals, però, ha celebrat que després d'un llarg debat entre les cambres i
l'administració catalana "s'ha arribat a una proposta de governança que facilitarà que tot vagi més
alineat".
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