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SOCIETAT

Ajudes als municipis que  
canviïn l’enllumenat 
Redacció
Manresa

nnn L’Agència Comarcal de l’Ener-
gia del Bages està potenciant la col-
laboració amb els ajuntaments 
adherits per tal de millorar l’en-
llumenat públic municipal i estal-
viar en la factura de l’electricitat. 
L’Agència dóna suport a la redac-
ció de plecs per al manteniment i 
millora de la xarxa d’enllumenat, 
tan pel que fa a seguretat reglamen-
tària com a eficiència energètica, 
gràcies a les prestacions que actu-
alment ofereix la tecnologia LED. 
Un dels primers municipis on es 
fa realitat el projecte és a Castell-
galí, on l’Agència de l’Energia està 
duent a terme la direcció d’obra de 
renovació d’una gran part de l’en-
llumenat públic. En aquesta actua-
ció, es preveu substituir 543 punts 
de llum que s’amortitzaran en poc 
menys de tres anys i suposaran un 
estalvi anual d’uns 30.000 euros en 
la factura elèctrica. A més, es mi-
llorarà la qualitat percebuda de la 
llum, ja que passarà de ser de color 
groc (característica del vapor de so-
di) a llum blanca. A banda de tas-

ques més rutinàries com vetllar 
per la facturació energètica i bus-
car oportunitats d’estalvi mitjan-
çant l’optimització de subministres 
municipals, l’Agència Comarcal de 
l’Energia del Bages també ofereix 
assessorament especialitzat i su-
port en la preparació de memòri-
es per sol·licitar ajuts. En el marc 
d’aquesta línia, recentment s’han 
prestat diverses assistències con-
sistents en la redacció de memò-
ries per a la instal·lació d’estaci-
ons de càrrega de vehicle elèctric 

a Artés i Sallent, instal·lació de sis-
temes fotovoltaics en règim d’auto-
consum a Navàs i Sant Fruitós de 
Bages, i una caldera de biomassa 
en aquest darrer municipi. El con-
seller de l’Àrea de Territori i Medi 
Ambient del Consell Comarcal  del 
Bages ,Marc Aloy, ha manifestat la 
seva satisfacció pels serveis que 
l’Agència presenta als municipis 
adherits i ha explicat que “en tres 
anys, ja hi ha 23 ajuntaments del 
Bages que s’han adherit a l’Agèn-
cia de l’Energia”.n

Diferència de l’enllumenat d’abans i d’ara, de llum blanca

cc bagEs

L’Estrep pendent del 
compromís de posar 
més educadors 

nnn Més educadors, un seguiment 
dels menors del centre per part dels 
monitors, que els acompanyaran 
en grups més reduïts són algunes 
de les decisions que van sortir de 
la Taula de seguiment del centre  
de menors l’Estrep, que el dia 11  es 
va reunir després de l’agressió del 
passat 25 de juny al pati del Kursaal 
i que va acabar amb un noi a l’UCI. 
A la trobada  hi havia representants 
dels  ajuntaments de Manresa, del 
de Sant Salvador de Guardiola, de 

la DGAIA i del centre de menors 
l’Estrep, a banda de Mossos d’Es-
quadra i veïns. 
De la reunió en  va sortir  una con-
demna unànime dels fets, tot i re-
marcar que encara no estava de-
mostrat que els joves de l’Estrep 
fossin els iniciadors de la baralla. 

Més presència policial al carrer
Al Barra Lliure de Canal Taronja i 
Ràdio Manresa, el regidor de Segu-
retat i el cap de la Policia Local de 
Manresa van informar que una de 
les mesures que s’han pres és refor-
çar la presència policial al carrer. n
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L’ICF i la seva oferta 
de finançament per 
al teixit empresarial

nnn 
L’Institut Català de Finances (ICF) 
va organitzar  una jornada al Cen-
tre Tecnològic de Manresa (CTM) 
l’11 de juliol per explicar a les em-
preses i als emprenedors de la Ca-
talunya Central els productes i ins-
truments financers que té a la seva 
disposició per finançar projectes 
d’inversió, circulant i capital.
La jornada s’ha celebrat en col-
laboració amb la Delegació del 
Govern a la Catalunya Central i 
l’Ajuntament de Manresa. Hi van 
intervenir Valentí Junyent, alcalde 
de Manresa; Laura Vilagrà, delega-
da del Govern; Pere Casals, presi-
dent de la Cambra de Comerç de 

Manresa, i Josep Ramon Sanromà, 
conseller delegat de l’ICF.
Posteriorment, la directora gene-
ral d’Inversions Creditícies de l’ICF, 
Anna Àlvarez, va presentar les dife-
rents línies de finançament de l’en-
titat, entre les quals destaquen les 
línies de finançament per a la in-
dústria, el sector agroalimentari 
o l’economia social i cooperati-
va, entre d’altres.  En el marc de la 
sessió, les manresanes INOXTOP i 
Fundació IBAM van explicar el seu 
projecte i el seu cas pràctic a l’hora 
d’accedir al finançament de l’ICF.
Un cop finalitzada la sessió infor-
mativa, l’àrea comercial de l’ICF va 
atendre individualment totes les 
empreses que ho van demanar, per 
analitzar conjuntament les seves 
necessitats de finançament. n
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El Montepio renova 
parcialment la seva 
junta directiva

nnn El Montepio de Conductors ha 
aprovat en la darrera assemblea la 
seva Junta Directiva, que s’ha re-
novat parcialment d’acord amb els 
estatuts de l’entitat. La presidèn-
cia des de fa dos anys correspon 
a Llorenç Juanola. La resta d’inte-
grants en són Joan Cots, vicepre-
sident; Miquel Cols, secretari; Ol-
ga Sánchez, vicesecretària; Miquel 
Pujols, tresorer; Manuel Valero, 
comptador; Joan Puigmartí, arxi-
ver; Montse Giralt, Jordi Sala, Félix 

García, Sílvia Invers, Joan Font, Al-
fonso Sánchez, Alfons Haro i Josep 
Almirall, vocals.
D’altra banda, s’han integrat a la 
Comissió Consultiva, que aplega 
expresidents i persones rellevants 
de l’entitat, Joan Cot, durant molts 
anys directiu, i Josep Maria Serena, 
exidrector del Montepio.
En el decurs de l’assemblea hi van 
haver sentides intervencions per re-
cordar la figura de Pere Santacreu, 
professional del Montepio, molt im-
plicat i amb una notable projecció 
social, que va morir el mes de ge-
ner passat. n
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Un informe confirma la 
manca de grans parcel·les 
Redacció
Manresa

nnn El Consell Comarcal del Bages 
ha presentat l’informe Sòl industri-
al i grans parcel·les al Bages 2017, 
que fa una radiografia de les pos-
sibilitats de trobar grans parcel·les 
no edificades disponibles al con-
junt de polígons d’activitat econò-
mica de la comarca. 
La Cambra de Comerç de Manre-
sa i altres entitats socioeconòmi-
ques de la comarca han manifes-
tat diverses vegades la inquietud 
de no poder donar resposta a la 
demanda de parcel·les de grans 
dimensions.
Actualment, el Bages disposa de 
911 hectàrees de sòl industrial, un 
75 % de les quals ja estan ocupa-
des. El sòl industrial disponible no 
edificat ascendeix a 105,6 hectà-
rees i les grans extensions de sòl 
industrial es concentren actual-
ment a Sant Fruitós de Bages (po-
lígons de la carretera de Berga i 

El Grau), Sallent (polígons Pla del 
Mas i Plans de la Sala LogisBages), 
Manresa (Els Comptals II), Avinyó 
(El Soler), Navarcles (Solervicens) 
i Artés (Santa Maria d’Artés, am-
pliació II).
Un dels aspectes que destaca l’in-
forme és l’escassetat de parcel·les 

de grans dimensions que s’estan 
comercialitzant actualment als 
polígons existents i la necessitat 
de revisar amb més profunditat 
parcel·les grans que no es comer-
cialitzen avui dia i podrien aug-
mentar significativament l’oferta 
de la comarca.
L’estudi també considera la possi-
bilitat que l’emplaçament de no-
ves instal·lacions empresarials 
industrials pugui efectuar-se no 
només en solars ja edificats, sinó 
també en sòls industrials previs-
tos per desenvolupar, en casos en 
què la necessitat de l’empresa no 
sigui immediata i pugui esperar el 
temps necessari per tirar endavant 
la urbanització d’un nou sector. 
En aquest cas, les opcions a la co-
marca són més elevades, ja que hi 
ha 346,3 noves hectàrees previs-
tes per desenvolupar i, alhora, en 
tractar-se de nous desenvolupa-
ments, podrien adaptar-se molt 
millor a les necessitats específi-
ques de l’empresa sol·licitant. n

El metall debat sobre 
els nous reptes en la 
selecció de personal

nnn Les empreses del metall de la 
comarca del Bages han celebrat al 
Palau Firal de Manresa la tercera i 
darrera sessió “Matinals del sector 
del metall”, unes jornades que han 
comptat amb la participació tam-
bé de representants de patronals i 
responsables tècnics de recursos 
humans, així com tècnics i docents 
de formació ocupacional.
En aquesta darrera jornada, els 
assistents han debatut sobre  
els problemes de reclutament i 
nous reptes en la selecció de per-
sonal en les empreses del metall. 
En les primeres dues sessions ja es 
van abordar els temes de detecció 
de perfils professionals més de-
manats i de difícil cobertura, així 
com definir les aptituds, actituds i 
formació necessària per als futurs 
treballadors del metall. Aquestes 

matinals de treball estan impul-
sades pel Centre d’Iniciatives per 
l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament 
de Manresa, en el marc del projec-
te Ocupació al Bages industrial, i 
dinamitzades conjuntament per 
la Patronal Metal·lúrgica del Ba-
ges i PIMEC Catalunya Central, i 
amb la col·laboració també de la 
Diputació de Barcelona. La darre-
ra sessió ha tingut com a objectiu 
proposar la iniciativa de la creació 
d’una borsa de recursos comparti-
da entre empreses del sector, i es-
tablir vincles de col·laboració en-
tre empreses que comparteixen un 
mateix procés productiu i facilitar 
el reclutament del personal des de 
la formació. Aquesta borsa perme-
tria que les empreses disposessin 
de recursos extra per cobrir les se-
ves puntes estacionals o necessitats 
puntuals i resoldre la subocupació 
de determinats treballadors de per-
fils intermedis. n
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Nova edició del Fòrum 
de la Catalunya Central 
Redacció
Manresa

nnn El Fòrum Econòmic de la Ca-
talunya Central va celebrar la seva 
21a edició el 6 de juliol a les instal-
lacions de l’Oller del Mas, amb la 
ponència “L’educació com a pa-
lanca de transformació”, a càrrec 
d’Eugènia Bieto, directora general 
d’ESADE, com a tema central. 
Durant l’acte es van explicar els 
plans d’Iberpotash en l’apartat de 
projecte de territori i es va recupe-
rar el lliurament de guardons a la 
trajectòria empresarial, en aquest 

cas a favor de Ramon Llobet, pre-
sident del Grup Llobet, i de la seva 
esposa Rosa Maria Vendrell, di-
rectora general d’Embotits Alven.
El premi Innovació que atorga Cai-
xabank va correspondre, en aques-
ta ocasió, al nou projecte d’Avinent, 
que s’ha situat a l’avantguarda de 
la implantologia digital.
En aquesta edició del Fòrum, de-
dicat a la formació empresarial, va 
ser convidat també el rector de la 
UVic-Universitat Central de Cata-
lunya, Jordi Montaña.
L’apartat de projecte de territori va 
ser reservat per a Iberpotash. Per al 

futur del projecte Phoenix, que no 
planteja dubtes d’execució després 
de la sentència de finals de juny que 
permet continuar treballant a Sa-
llent. En aquesta edició, s’ha posat 
en pràctica la revisió que s’han fet 
de les bases de l’acte de reconeixe-
ment a la trajectòria empresarial 
i que han rebaixat el sostre de 80 
anys per poder-ne ser mereixedor. 
La jornada va aplegar 193 assistents 
i, com és habitual, abans de l’ini-
ci, es va servir una copa de cava en 
un espai proper al saló, en aquest 
cas, va ser en un dels exteriors de 
l’Oller del Mas. n

Tecnospiro Machine 
Tool inaugura nova 
planta a Sant Joan

nnn L’empresa Tecnospiro Mac-
hine Tool, del Grup Spiroide, ha 
inaugurat aquest dilluns la seva 
nova planta de fabricació d’ele-
ments per a l’aeronàutica, l’au-
tomoció i el ferrocarril. 
En l’acte inaugural hi han est 
at presents la directora general 
d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, Àngels Chacón, ai-
xí com els alcaldes de Manresa, 
Valentí Junyent, i de Sant Joan 
de Vilatorrada, Gil Ariso.
A mb u na v i s it a a les noves 
instal·lacions de l’empresa, si-

tuada al polígon del Pla dels Vi-
nyats de Sant Joan de Vilator-
rada, els assistents han pogut 
constatar l’aposta de futur de 
Tecnospiro. 
La nau inaugurada ocupa 4.500 
m2 i ha calgut una inversió su-
perior a un milió d’euros per do-
tar-la dels avenços tecnològics 
d’última cadors ROSCAMAT.
El president del Grup Spiroide, 
Josep Jou, ha recordat la trajec-
tòria de l’empresa mare, funda-
da l’any 1947, i també de Tecnos-
piro Machine Tool, creada l’any 
1983, i que, malgrat la crisi eco-
nòmica de fa nou anys, ha sabut 
remuntar. n
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