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La Cambra fa aquest dijous una
jornada sobre intel·ligència digital
amb Enric Bastardas

El comunicador Enric Bastardas | Arxiu particular

La Cambra de Comerç de Manresa ha organitzat per aquest dijous, de 9 a 10.30 del matí, una
jornada gratuïta sobre intel·ligència digital. El comunicador Enric Bastardas serà l'encarregat de
conduir aquesta sessió que intentarà ajudar els assistents a entendre un nou concepte
d'intel·ligència, imprescindible per moure's per entorns digitals. D'una manera molt interactiva, el
ponent ensenyarà el públic a desenvolupar-se d'una manera honesta en l'entorn digital i a crear
la seva pròpia identitat digital.

La jornada s'adreça principalment a professionals i empresaris del sector del comerç, però és oberta
a qualsevol persona que vulgui assistir-hi. Per participar-hi cal inscriure's prèviament trucant al
telèfon 93 872 42 22.
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Últims dies per al curs de màrqueting
digital, exportació i innovació per a la
industria
És gratuït i forma part del projecte Ocupació al Bages Industrial, que impulsen
conjuntament l'Ajuntament de Manresa i la Diputació

Afavorir que persones en situació d'atur o bé persones ocupades que volen millorar la seva situació
laboral puguin treballar en empreses industrials amb activitat exportadora i amb un alt component
innovador. Aquest és l'objectiu del curs L'empresa del demà: nous mercats, noves formes de
venda i nova indústria, que organitza la Cambra de Comerç de Manresa en el marc del projecte
Ocupació al Bages Industrial. El curs és gratuït i s'iniciarà el dia 8 de novembre, amb inscripció
oberta fins el 5 de novembre.

Es tracta d'una proposta adreçada a professionals amb perfil administratiu, on es treballaran
diferents elements relacionats amb la innovació i la internacionalització de les empreses, des del
màrqueting digital fins a la indústria 4.0 o el comerç electrònic.

Ocupació al Bages Industrial és un programa conjunt de l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de
Barcelona en el qual s'emmarquen diferents propostes adreçades a millorar la competitivitat de la
indústria local i a impulsar l'ocupació en aquest sector, a partir d'accions formatives adaptades a
les necessitats de les empreses.

El curs L'empresa del demà s'impartirà a la Cambra de Comerç de Manresa entre el 8 de novembre i
el 5 de desembre, en horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. Té una durada de
100 hores i ofereix una beca de transport per als alumnes que s'hagin de desplaçar des de fora de
Manresa. A més, els alumnes formaran part d'una borsa de treball que les empreses tindran a la
seva disposició per quan necessitin incorporar nous professionals. Per a més informació cal trucar
al telèfon de la Cambra, el 93 872 42 22 o enviar un correu electrònic a
jmonge@cambramanresa.org (mailto:jmonge@cambramanresa.org) . 
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A Manresa hem saltat de pantalla
«Molts tributs haurien de tenir un destí finalista, revertint en benefici de qui els
paga. I poques vegades es té aquesta percepció»

Els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa solen quedar ben retratats quan parlem
d'ordenances fiscals. Sobretot de l'Impost de Bens Immobles, però també dels altres. Des del
2014, un gran nombre d'entitats de la societat civil hem demanat reiteradament la rebaixa de l'IBI
després dels forts increments aplicats posteriorment a la revisió cadastral del 2007, però govern i
oposició sempre han manifestat amb pocs matisos que això no és possible, que cal quadrar els
pressupostos, i l'IBI actualment és el recurs més a l'abast per fer-ho. Just al revés del que fem
ciutadans i empreses, que per quadrar el nostre pressupost hem d'adaptar les despeses i les
inversions a les possibilitats reals que permeten els ingressos previsibles.

Consti que aquests darrers exercicis l'Ajuntament ha fet bona feina reduint els seus dèficits i
endeutaments fins a nivells molt més raonables, però a ulls del ciutadà no es percep eficiència en
tant recurs recaptat. I no li diu res la comparativa amb altres ciutats, vol sentir que el seu esforç
fiscal realment encén alguna guspira que l'engresqui.

Molts tributs haurien de tenir un destí finalista, revertint en benefici de qui els paga. I poques
vegades es té aquesta percepció. No sé si és per manca de comunicació, però van passant els
anys i la sensació és que s'han destinat a tapar el forat general. Per exemple, l'impost dels
vehicles no s'apujarà perquè ja en paguem el tipus màxim, i en canvi no s'arreglen paviments de
carrers tronats des de fa dècades. Els comerços paguen una insòlita taxa d'il·luminació dels seus
rètols que pràcticament no existeix enlloc més, i a canvi de donar llum a carrers que sols amb
l'enllumenat públic serien tètrics, no veuen que aquesta taxa reverteixi en cap projecte
engrescador per a ells. I podríem continuar amb més exemples.

La societat ja ha saltat de pantalla. És la resposta que vaig donar a un conegut quan em va
demanar com és que no érem al darrer Ple municipal per fer sentir altre cop la veu pels nous
increments impositius. Darrerament hem plantejat al Consistori que, si no saben com fer-ho per
reduir impostos, busquin incrementar ingressos o millorar serveis mantenint els tipus. Els
ingressos creixeran si Manresa aconsegueix nous habitants o es fa més atractiva per a nous
negocis, i els serveis poden fer un salt si es coordinen i comparteixen amb altres municipis.

Manresa té un gran potencial com a vertebradora i palanca de desenvolupament del seu
territori proper, i donaria una empenta al conjunt de municipis del seu voltant si tots ells s'ho
creguessin, començant per la capital. Això ens ho han confirmat tres catedràtics, estudiosos de les
ciutats mitjanes, durant una recent jornada a la Cambra de Comerç. Tenim els requisits bàsics: una
bona base industrial, formació de qualitat, cultura i història arrelades, natura i paisatge atractius,
productes de la terra diferenciadors, una posició geogràfica central, i gent treballadora i
emprenedora.

Cal ser valents plantejant formes de govern, gestió i planificació supramunicipals, més enllà del
que preveu l'encarcarada legislació actual, per tirar endavant projectes a llarg termini consensuats.
En aquestes condicions, una ciutat intermèdia com Manresa podria exercir un cert poder cap
enfora que ara és letàrgic i, amb el conjunt del seu entorn, fer un salt endavant en tots els sentits.
Ens hi posem?
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Gent Fent Poble (GFP) presen-
tarà llista per tercer cop a les elec-
cions municipals de Sant Fruitós
i novament ho farà amb qui ha es-
tat el seu candidat des dels pri-
mers comicis, Joan Carles Bata-
nés, el que li ha permès tenir l’al-
caldia en aquests darrers set anys
i mig. Per tant, Batanés optarà a
assolir un tercer mandat com a
batlle. Gent Fent Poble va fer ahir
al vespre, en un acte celebrat al
teatre Casal Cultural, la presenta-
ció del seu cap de llista, ja escollit
oficialment en assemblea.

Joan Carles Batanés es va estre-
nar com a candidat a les eleccions
del 2011. Tot i que en aquells pri-
mers comicis GFP va ser la segona
llista més votada (va obtenir qua-
tre regidors, mentre que Conver-
gència i Unió en va aconseguir
cinc), Batanés va acabar sent es-
collit alcalde gràcies al pacte de
govern que va establir amb el PSC
i amb Imagina’t Sant Fruitós-AM
(formació vinculada a ERC).

Quatre anys més tard, el 2015,
Gent Fent Poble sí que va aconse-

guir la victòria electoral i va sumar
un regidor més (va passar a tenir-
ne cinc). Tanmateix, va quedar a
dos de la majoria absoluta, la qual
cosa va obligar novament a recór-
rer al pacte per poder governar. En
aquest mandat l’aliança ha estat
només amb el PSC. 

Gent Fent Poble posa en relleu
que el fet de tornar-se a presentar
«respon a un objectiu molt clar:
encara queden coses per fer i mi-
llorar. Mantenim la convicció que
si seguim treballant per la qualitat
de vida dels nostres veïns i veïnes
del municipi assolirem noves fites
que encara faran millor el nostre
poble». 

La formació destaca «el fet de
disposar d’un grup consolidat de
persones, i alhora tenir noves in-
corporacions que donen alè per
seguir treballant pel poble i amb
el poble».  Gent Fent Poble és una
formació independent (una agru-
pació d’electors) nascuda el 2011
per, segons defineixen ells matei-
xos, «fer de Sant Fruitós i de la seva
ciutadania la prioritat del consis-
tori».

DAVID BRICOLLÉ SANT FRUITÓS DE BAGES

Batanés optarà a un tercer mandat a
Sant Fruitós liderant Gent Fent Poble
L’actual alcalde va presentar ahir la seva candidatura al capdavant de la formació independent

GFP

Batanés (GFP) parlant ahir en l’acte de presentació de la candidatura

Els veïns d'Avinyó tenen temps
fins demà per emetre el seu vot en
els pressupostos participatius
d'enguany, en què poden escollir
entre 12 propostes. Enguany, com
a novetat, s'ha diferenciat entre
dues modalitats: els projectes pre-
sentats per particulars, que su-
men un total de 8 propostes, i els
que han sorgit de les entitats, que
en són 4. En aquesta ocasió, es
destina a la iniciativa una partida
de 30.000 euros, 15.000 per a cada
modalitat. Les votacions es poden
fer encara avui i demà a l’ajunta-
ment (de 10 a 2). Cada persona
pot votar un màxim de tres pro-
jectes de cada modalitat. El re-
compte de vots es farà dilluns, a la
1 del migdia, i es donaran a conèi-
xer els projectes guanyadors. 

REDACCIÓ AVINYÓ

Els veïns d’Avinyó
tenen temps fins
demà per votar en
els pressupostos
participatius
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