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L'impacte laboral de la indústria
4.0 centrarà la propera jornada de la
Cambra
Tindrà lloc el dimecres 12 de desembre a les 12 del migdia, i hi participarà el
responsable de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial de la Generalitat, Joan
Miquel Hernández

Quins riscos i oportunitats comporta la indústria 4.0 en el terreny laboral? L'aplicació de les noves
tecnologies al sector industrial implicarà una reducció de llocs de treball? Caldran nous perfils
professionals per treballar a la indústria? Aquests són alguns dels temes que es posaran sobre la
taula en la propera jornada que la Cambra dedicarà al sector industrial i que tindrà lloc el dimecres
12 de desembre a les 12 del migdia. La jornada forma part del cicle L'empresa del demà, que es
va iniciar la setmana passada amb la directora general d'Indústria de la Generalitat, Matilde
Villarroya. En aquesta ocasió, el ponent serà Joan Miquel Hernández, responsable de l'Àrea de
Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya. L'assistència a la jornada és lliure
prèvia inscripció al telèfon 93 872 42 22 o per correu electrònic a goviedo@cambramanresa.org.

Hernández presentarà l'estudi L'impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya, un treball que
analitza l'efecte  que les noves tendències industrials poden tenir en el nombre de llocs de treball,
la qualitat de l'ocupació, la seguretat i la salut dels treballadors i les seves necessitats de formació.
L'acceleració del canvi tecnològic en la indústria ha generat, especialment entre els representants
sindicals, la preocupació per una possible reducció dels llocs de treball existents. Una preocupació
amplificada per documents com el del Fòrum Econòmic Mundial del 2016, que en la seva reunió
anual de Davos quantificava en 5,1 milions els llocs de treball que es perdran fins el 2020.

En aquest entorn mundial Catalunya té un gran potencial en el desplegament de la indústria
4.0, atès que és un país industrial acompanyat d'un potent sector TIC que en facilita la
digitalització. Malgrat tot, la indústria 4.0 és encara incipient a Catalunya tot i que el sector està
fent passes per adaptar-s'hi. Amb aquest escenari, hi ha un ampli consens en què aquests
canvis tindran efectes positius en la competitivitat i la flexibilitat de la producció. Alhora, bona part
del sector industrial preveu que les noves maneres de funcionar destrueixin llocs de treball a curt
termini, que es compensaran a mitjà termini amb la creació d'altres llocs de treball més qualificats.
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La Generalitat preveu que les
eleccions a les 13 Cambres de Co-
merç catalanes, entre les quals hi
ha la de Manresa, se celebrin el
proper mes de maig. Així ho va dir
ahir la consellera d’Empresa de la
Generalitat, Àngels Chacón, des-
prés de la seva primera reunió
amb els presidents de les Cam-
bres de Comerç catalanes.

La consellera va avançar que el
decret de convocatòria d’elec-
cions en les Cambres de Comerç
catalanes s’aprovarà «abans de
Nadal» i que la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) està prevista
per al 7 de gener.

D’aquesta forma, es donarà el
tret de sortida a les eleccions a les
cambres, i el centre d’atenció està
posat en la de Barcelona, ja que
fins a quatre candidats –Enric
Crous, José María Torres, Ramon
Masià i Carles Tusquets– compe-
teixen per substituir Miquel Valls
al capdavant de la Cambra de Co-
merç de Barcelona, corporació
que presideix des del 2002.

Encara que el maig és la data
prevista per a les eleccions, amb
la finalitat que les cambres esti-
guin constituïdes «a principi de
juny», aquest calendari topa amb
un recurs que ha de resoldre el
TSJC. I és que un elector de la
Cambra de Comerç de Barcelona
ha sol·licitat la impugnació del de-
cret català sobre el règim electoral
de les cambres de comerç perquè
només regula la votació per mit-
jans electrònics de forma presen-
cial al col·legi electoral o la votació

per mitjans electrònics de forma
remota, però no contempla el vot
per correu. Està previst que el
TSJC resolgui els pròxims dies les
mesures cautelars sol·licitades en
aquest recurs, que demana la sus-
pensió del procés electoral.

La consellera admet que, si
s’accepten les cautelars, les elec-
cions podrien endarrerir-se, però
confia que no serà així. «Entenem
que no hi hauria cap motiu per
parar el procediment electoral».

D’altra banda, la consellera va
assegurar que el Govern s’ha po-
sat a treballar ja en la nova llei ca-
talana de cambres, encara que no
va  donar terminis de quan podria
estar aprovada. Es va limitar a co-
mentar que es buscarà el consens
amb les Cambres de Comerç ca-
talanes, una disposició que va
agrair el president de la Cambra
de Comerç de Barcelona, Miquel

Valls.  Valls es va mostrar «satisfet»
per la resposta d’aquest departa-
ment «a les incerteses que ha pro-
vocat la situació d’interinitat (a les
cambres catalanes), que ja està en
camí de resoldre’s», va celebrar. I
és que totes les cambres es troben
actualment en una situació d’in-
terinitat, ja que les institucions ca-
merals van celebrar les últimes
eleccions l’any 2010 i, per tant, tots
els seus òrgans de govern tenen
els mandats caducats des del
2014.

El Govern va aprovar el juliol el
decret sobre el règim electoral de
les Cambres de Comerç, que ha
de permetre celebrar eleccions en
les tretze cambres catalanes i la
principal novetat de les quals és
que els comicis se celebraran ex-
clusivament mitjançant vot elec-
trònic.

També Valls va garantir que

tant ell com la resta de presidents
de les cambres catalanes exerci-
ran les responsabilitats que els
corresponen «fins a l’últim mo-
ment».

El cas de Manresa
A Manresa, Pere Casals és presi-
dent de la cambra territorial des
de l’any 2009, quan va substituir
Manel Rosell, que va deixar l’ens
per assumir la presidència de Cai-
xa Manresa. El 2010, en les darre-
res eleccions celebrades fins ara,
Casals va ser escollit pel ple, un
càrrec que hauria d’haver estat re-
novat, com en la resta de cambres,
el 2014. Casals ja és el president
més longeu de l’entitat des de la
represa democràtica, en superar
Jordi Santasusana (1998-2006).
Amb tot, en la centenària història
de l’entitat, el rècord de perma-
nència l’ostenta Joan Gallifa, que
va presidir-la entre el 1940 i el
1968.

Les eleccions escolliran el ple
de la cambra, integrat per 27 per-
sones en representació dels diver-
sos sectors econòmics; nou, esco-
llits d’entre les empreses que fan
més aportacions voluntàries a
l’organisme, i quatre, triats entre
les patronals catalanes (Foment,
Pimec i Cepime). Un cop consti-
tuït, serà el ple qui trïi el president.

Casals, que presentarà candi-
datura de la seva empresa, Casals
Cardona Industrial, per formar
part del ple, no descarta tornar a
optar a la presidència, tot i que en
declaracions a aquest diari afir-
mava el juliol que «el més saluda-
ble és que hi hagi relleu». 
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El Govern preveu celebrar el maig les
eleccions a les Cambres de Comerç 
Chacón espera que el TSJC no suspengui cautelarment el procediment electoral per vot electrònic 
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Votació a la Cambra de Manresa, el 2010

El primer certificat de professio-
nalitat dual en mecanització del
CFP de Manresa ha arrencat amb
set alumnes i quatre empreses
col·laboradores, que els han con-
tractat per tal que aprenguin un
ofici a la vegada que treballenamb
una fórmula similar al que seria
l’antiga figura de l’aprenent. Es
tracta d’un programa pilot impul-
sat pel CFP, el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, la Fun-
dación Bankia per la Formació
Dual i l’escola Sant Gervasi de Bar-
celona, i és el primer de Catalunya
que s’ofereix en aquesta modali-
tat. 

Els set joves participants en
aquest projecte faran una part
molt significativa de la seva for-
mació a l’empresa, sota la super-
visió del CFP. Les empreses on tre-
ballaran són J-Tooling Barcelona,
Utilmat Gonbel, Autopulit i Boi-
xadòs Envasos Metàl·lics. Es trac-
ta de petites i mitjanes empreses
del sector del metall del Bages.
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Set persones inicien
el certificat de
professionalitat dual
en mecanització 

Les principals entitats de finan-
ces ètiques es reuniran dimarts vi-
nent,  a les 18.30h, al Centre Cul-
tural el Casino de Manresa, per
donar a conèixer el seu model,
serveis i funcionament. L’acte es-
tat organitzat pels departaments
de Cooperació i Economia Social
de l’Ajuntament de Manresa, con-
juntament amb l’Ateneu Coope-
ratiu de la Catalunya Central. A la
presentació hi haurà membres de
FIARE Banca Ètica, i FETS, que
agrupa, entre d’altres, Coop57 i
Triodos Bank. La jornada estarà
adreçada al públic en general i, se-
gons l’Ajuntament, busca resoldre
tant les qüestions del model de les
finances ètiques, com les qües-
tions concretes de com poden re-
soldre les necessitats d’operativi-
tat, finançament i estalvi actuals.
A diferència de la banca conven-
cional, les finances ètiques perse-
gueixen tant ser rendibles econò-
micament i com obtenir beneficis
socials i ambientals finançant ac-
tivitats amb un impacte social i
ambiental positiu. 
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Manresa donarà
a conèixer la
banca ètica en
una jornada
al Casino

Les exportacions catalanes de
productes d’alta tecnologia, que
representen el 10,7% del total
d’exportacions industrials, han
augmentat el 2,3 % interanual el
tercer trimestre del 2018, fins als
1.690,3 milions d’euros, segons
l’Idescat. En un comunicat, l’Ides-
cat va precisar ahir que aquest in-
crement de les exportacions es

deu a l’augment de les vendes dels
productes farmacèutics (3,6 %), ja
que en la resta d'articles han bai-
xat.

D’altra banda, les vendes a paï-
sos de la UE han augmentat el
8,8 %, mentre que les exporta-
cions a països de la resta del món
han disminuït el 4,1 %. Els pro-
ductes d’alta tecnologia són els
únics les vendes dels quals a l’es-

tranger han augmentat, ja que les
exportacions de productes de ni-
vell tecnològic mitjà alt han baixat
el 2,2%, seguides de les de nivell
mitjà baix, que ho han fet el 6,1%,
i de les de baix contingut tecnolò-
gic, que han disminuït el 0,7%. En
concret, la baixada de vendes a
l’estranger de productes de nivell
tecnològic mitjà alt, el valor del
qual se situa el tercer trimestre

fins als 7.430,5 milions d’euros,
s’explica sobretot pel descens del
7,5% en les vendes de materials i
equips elèctrics, maquinària i ve-
hicles. L’Idescat atribueix el des-
cens de les vendes de productes
de nivell tecnològic mitjà baix, el
valor del qual s’ha situat en els
2.357,9 milions d’euros, a la re-
ducció de les exportacions fora de
la UE (-14,8%).
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Les exportacions catalanes d’alta tecnologia han
crescut el 2,3% el tercer trimestre d’aquest any

Regió7DIJOUS, 6 DE DESEMBRE DEL 201824

ECONOMIA

 El 90,1% de les empreses
catalanes que contracten
serveis de subcontractació o
externalitzats creuen que és el
moment de pujar el sou dels
treballadors, segons la setena
Enquesta sobre externalització 

90%
LES EMPRESES

VEUEN EL MOMENT
D’APUJAR SOUS

LA COMPANYIALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 El fabricant alemany
Volkswagen ha anunciat que
ha detectat irregularitats en
les proves sobre consum de
combustible i emissions
contaminants efectuades als
seus vehicles venuts al Japó

VW
ADMET DEFECTES EN

EMISSIONS DELS
VEHICLES AL JAPÓ 

 La consellera d’Empresa i
Coneixement, Àngels Chacón,
assegura que la Generalitat
està gestionant més de 390
projectes d’inversions
internacionals, la majoria
«vinculats a noves tecnologies»

390
INVERSIONS QUE
DIU GESTIONAR

EL GOVERN

EL FUTUR DE LES CAMBRESEl Govern català avança que el decret de convocatòria d’eleccions en les Cambres 
de Comerç s’aprovarà «abans de Nadal» i que la seva publicació al DOGC està prevista per al 7 de gener
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Els riscos i oportunitats que comporta la indústria 4.0 en el ter-reny laboral, l'impacte al mercat de

treball de l'aplicació de les noves tecnologies al sector industrial i els nous perfils professionals per

treballar en la indústria seran alguns dels temes que es posaran sobre la taula en la propera jornada que

la Cambra de Comerç de Manresa dedicarà al sector industrial i que tindrà lloc el proper dimecres a les

12 del migdia. La jornada de dimecres forma part del cicle «L'empresa del demà», que es va iniciar la

setmana passada amb la directora general d'Indústria de la Generalitat, Matilde Villarroya. En aquesta

ocasió, el ponent serà Joan Miquel Hernández, responsable de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial

de la Generalitat de Catalunya. Hernández presentarà l'estudi «L'impacte laboral de la Indústria 4.0 a

Catalunya», un treball que analitza l'efecte que les noves tendències industrials poden tenir en el mercat

laboral.

Més informació

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia han crescut el 2,3% el tercer trimestre d'aquest any.  

Manresa donarà a conèixer la banca ètica en una jornada al Casino.  

Set persones inicien el certificat de professionalitat dual en mecanització.  
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El Govern preveu celebrar el maig
les eleccions a les Cambres de
Comerç
Chacón espera que el TSJC no suspengui cautelarment el procediment electoral per vot
electrònic

Efe/Redacció 06.12.2018 | 00:04

La Generalitat preveu que les eleccions a les 13

Cambres de Comerç catalanes, entre les quals hi

ha la de Manresa, se celebrin el proper mes de

maig. Així ho va dir ahir la consellera d'Empresa de

la Generalitat, Àngels Chacón, després de la seva

primera reunió amb els presidents de les Cambres

de Comerç catalanes.

La consellera va avançar que el decret de

convocatòria d'eleccions en les Cambres de

Comerç catalanes s'aprovarà «abans de Nadal» i que la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya (DOGC) està prevista per al 7 de gener.

D'aquesta forma, es donarà el tret de sortida a les eleccions a les cambres, i el centre d'atenció està

posat en la de Barcelona, ja que fins a quatre candidats –Enric Crous, José María Torres, Ramon Masià i

Carles Tusquets– competeixen per substituir Miquel Valls al capdavant de la Cambra de Comerç de

Barcelona, corporació que presideix des del 2002.

Encara que el maig és la data prevista per a les eleccions, amb la finalitat que les cambres estiguin

constituïdes «a principi de juny», aquest calendari topa amb un recurs que ha de resoldre el TSJC. I és

que un elector de la Cambra de Comerç de Barcelona ha sol·licitat la impugnació del decret català

sobre el règim electoral de les cambres de comerç perquè només regula la votació per mitjans

electrònics de forma presencial al col·legi electoral o la votació per mitjans electrònics de forma

remota, però no contempla el vot per correu. Està previst que el TSJC resolgui els pròxims dies les

mesures cautelars sol·licitades en aquest recurs, que demana la suspensió del procés electoral.
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La consellera admet que, si s'accepten les cautelars, les eleccions podrien endarrerir-se, però confia que

no serà així. «Entenem que no hi hauria cap motiu per parar el procediment electoral».

D'altra banda, la consellera va assegurar que el Govern s'ha posat a treballar ja en la nova llei catalana

de cambres, encara que no va donar terminis de quan podria estar aprovada. Es va limitar a comentar

que es buscarà el consens amb les Cambres de Comerç catalanes, una disposició que va agrair el

president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls. Valls es va mostrar «satisfet» per la

resposta d'aquest departament «a les incerteses que ha provocat la situació d'interinitat (a les cambres

catalanes), que ja està en camí de resoldre's», va celebrar. I és que totes les cambres es troben

actualment en una situació d'interinitat, ja que les institucions camerals van celebrar les últimes

eleccions l'any 2010 i, per tant, tots els seus òrgans de govern tenen els mandats caducats des del

2014.

El Govern va aprovar el juliol el decret sobre el règim electoral de les Cambres de Comerç, que ha de

permetre celebrar eleccions en les tretze cambres catalanes i la principal novetat de les quals és que

els comicis se celebraran exclusivament mitjançant vot electrònic.

També Valls va garantir que tant ell com la resta de presidents de les cambres catalanes exerciran les

responsabilitats que els corresponen «fins a l'últim moment».

 

El cas de Manresa

A Manresa, Pere Casals és president de la cambra territorial des de l'any 2009, quan va substituir Manel

Rosell, que va deixar l'ens per assumir la presidència de Caixa Manresa. El 2010, en les darreres

eleccions celebrades fins ara, Casals va ser escollit pel ple, un càrrec que hauria d'haver estat renovat,

com en la resta de cambres, el 2014. Casals ja és el president més longeu de l'entitat des de la represa

democràtica, en superar Jordi Santasusana (1998-2006). Amb tot, en la centenària història de l'entitat,

el rècord de permanència l'ostenta Joan Gallifa, que va presidir-la entre el 1940 i el 1968.

Les eleccions escolliran el ple de la cambra, integrat per 27 persones en representació dels diversos

sectors econòmics; nou, escollits d'entre les empreses que fan més aportacions voluntàries a

l'organisme, i quatre, triats entre les patronals catalanes (Foment, Pimec i Cepime). Un cop constituït,

serà el ple qui trïi el president.

Casals, que presentarà candidatura de la seva empresa, Casals Cardona Industrial, per formar part del

ple, no descarta tornar a optar a la presidència, tot i que en declaracions a aquest diari afirmava el juliol

que «el més saludable és que hi hagi relleu».
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regió7.cat » Manresa » Notícies de Castellbell i el Vilar

Una dècada de clams inútils de
Manresa per intentar millorar el
servei ferroviari
Fa 10 anys hi havia indignació perquè la ciutat havia quedat fora de la connexió amb
Barcelona amb tren ràpid

Francesc Galindo 06.12.2018 | 23:22

Manresa té entre els seus grans punts febles la

precarietat de la connexió ferroviària amb el seu

entorn, sobretot amb Barcelona, amb serveis més

lents que fa un segle i mig. Si posem la lupa en la

darrera dècada, la ciutat ha aixecat la veu en

diferents ocasions per exigir millores en el servei,

però el fet que en l'actualitat el problema ja sigui de

seguretat –després de la mort d'un usuari de

Castellbell i el Vilar pel descarrilament d'un tren de

Renfe a Vacarisses el 20 de novembre– prova fins

a quin punt han estat irrellevants.

Hi ha hagut protestes però aquestes no han anat augmentant d'intensitat fins a assolir resultats.

Fa 10 anys es va generar una onada d'indignació després que la Generalitat anunciés que eliminava del

projecte d'eix transversal ferroviari el ramal que havia d'unir Manresa i Martorell per proporcionar al

Bages una connexió ràpida amb Barcelona.

Agents econòmics de Manresa (UBIC, Cambra de Comerç i Indústria i PIMEC Catalunya Central) i partits

a l'oposició de l'Ajuntament (CiU, PP i CUP) van reclamar una reacció rotunda per part de l'Ajuntament.

Tot seguit, govern i oposició van protagonitzar un acte conjunt institucional per advertir al Govern de la

Generalitat que fes marxa enrere. Van alçar la veu per dir prou a la manca d'inversions per millorar la

Fet Divers Manresa Bages Berguedà Cerdanya/Alt Urgell Solsonès Anoia/Baix Llobregat Moianès
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lamentable connexió en tren de la ciutat.

La més contundent va ser la presidenta del grup municipal d'ICV, Núria Sensat, que va afirmar que la

Generalitat no es podia comportar «com si fóssim el cul de l'àrea metropolitana». Però sí que podia.

L'Estat, també.

Amb posterioritat, tots els col·legis professionals de la comarca es van aplegar en un acte a Manresa

per dir que ja n'hi havia prou. «Manresa reivindica des de fa decennis reduir la durada del viatge en tren

a Barcelona, que actualment és la mateixa que fa un segle». Així començava la carta signada per

catorze col·legis professionals que demanaven «trens que ens portin a Barcelona en 55 minuts» i el

reconeixement de Manresa com a nus de comunicacions per la seva centralitat geogràfica. Els usuaris

també es van sumar a les protestes.

Sense la connexió ràpida amb Barcelona, l'Ajuntament va assegurar que centrava l'objectiu en la millora

de la línia de Renfe.

Bones intencions que les dades refutaven una vegada i una altra. De gener a novembre del 2014, la línia

de Renfe de Manresa va tenir retards superiors als15 minuts 347 cops. En el mateix període es van

comunicar 483 incidències, mentre que de gener a novembre del 2013 en van ser 469. No és que no hi

hagués tren ràpid amb Barcelona o que la velocitat del tren fos de quadrúpede. Els usuaris es

consideraven afortunats si esquivaven les incidències.
 

De 5,4 milions a 1,4

Amb posterioritat, el focus es va orientar a la inversió de 5,4 milions d'euros per fer obres de reforma de

l'estació de la Renfe de Manresa, que havien d'estar enllestides el 2015.

Es tracta d'una inversió que es culminarà quatre anys després –el 2019, ja que actualment les obres

s'estan executant– i per valor no de 5,4 milions sinó d'1,4 milions.

El desembre del 2015, tots els grups municipals, a excepció de Ciutadans, van pactar una moció

conjunta que exigia al ministeri de Foment presentar un pla estratègic de mobilitat ferroviària que

permeti fer el trajecte entre Manresa i Barcelona en menys d'una hora. També instava la Generalitat i

Adif a ampliar la freqüència de trens.

El maig del 2016, els comitès executius de les cambres de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa

reclamaven a la Generalitat la posada en marxa d'un servei de tren regional entre Manresa i Barcelona,

amb prioritat de pas sobre els de rodalies.

Quan es prepari algun clam més, no seria sobrer recuperar aquests i d'altres que s'han fet fins ara i

plantejar-se la possibilitat que, si tots aquests no han tingut efecte, potser és hora de canviar

d'estratègia.
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Protesta ciutadana al mig de
la ciutat pel mal servei de
Renfe

VÍDEO | Així de nevada i
tendra apareix Manresa a l
́anunci de Nadal d ́Antena 3

Renfe no té respostes, tretze
dies després, per a les
causes de l ́accident de
Vacarisses

2.000 persones celebren la
Constitució a Barcelona

Professionals de la salut
afectats per un càncer
explicaran l ́experiència a
Manresa

El Pressupost Participatiu de
Manresa ha rebut 37 propostes
A mitjans de febrer es presentaran en una matinal de debat
i a finals de mes es coneixeran els...

Les famílies monoparentals encara poden
demanar ajut per pagar l'IBI a Manresa
Dones Solidàries del Bages va aconseguir el suport de

l'Ajuntament

Un transformador
d'Endesa impedeix
eixamplar la vorera de
la Via Sant Ignasi

L'Ajuntament es queixa que va fer la petició fa mesos per

tal que el trasllat es pogués executar...

Protesta ciutadana al
mig de la ciutat pel mal
servei de Renfe

Usuaris emprenyats per la precarietat del servei de Renfe

van protestar al mig de Manresa el 3 de...
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Manresa té entre els seus grans
punts febles la precarietat de la
connexió ferroviària amb el seu
entorn, sobretot amb Barcelona,
amb serveis més lents que fa un
segle i mig. Si posem la lupa en la
darrera dècada, la ciutat ha aixe-
cat la veu en diferents ocasions
per exigir millores en el servei,
però el fet que en l’actualitat el
problema ja sigui de seguretat
–després de la mort d’un usuari de
Castellbell i el Vilar pel descarri-
lament d'un tren de Renfe a Vaca-
risses  el 20 de novembre– prova
fins a quin punt han estat irrelle-
vants.

Hi ha hagut protestes però
aquestes no han anat augmentant
d’intensitat  fins a assolir resultats.

Fa 10 anys es va generar una
onada d’indignació després que
la Generalitat anunciés que elimi-
nava del projecte d’eix transversal
ferroviari el ramal que havia
d’unir Manresa i Martorell per
proporcionar al Bages una conne-
xió ràpida amb Barcelona.

Agents econòmics de Manresa
(UBIC, Cambra de Comerç i In-
dústria i PIMEC Catalunya Cen-
tral) i partits a l’oposició de l’Ajun-
tament (CiU, PP i CUP) van recla-
mar una reacció rotunda per part
de l’Ajuntament.

Tot seguit,  govern i oposició
van protagonitzar un acte conjunt
institucional per advertir al Go-
vern de la Generalitat que fes mar-
xa enrere. Van alçar la veu per dir
prou a la manca d’inversions per
millorar la lamentable connexió
en tren de la ciutat.

La més contundent va ser la
presidenta del grup municipal

d’ICV, Núria Sensat, que va afir-
mar que la Generalitat no es podia
comportar «com si fóssim el cul
de l’àrea metropolitana». Però sí
que podia. L’Estat, també.

Amb posterioritat, tots els
col·legis professionals de la co-
marca es van aplegar en un acte a
Manresa per dir que ja n’hi havia
prou. «Manresa reivindica des de
fa decennis reduir la durada del
viatge en tren a Barcelona, que ac-
tualment és la mateixa que fa un
segle». Així començava la carta
signada per catorze col·legis pro-
fessionals que demanaven «trens
que ens portin a Barcelona en 55
minuts» i el reconeixement de
Manresa com a nus de comunica-
cions per la seva centralitat geo-
gràfica. Els usuaris també es van
sumar a les protestes.

Sense la connexió ràpida amb
Barcelona, l’Ajuntament va asse-
gurar que centrava l’objectiu en la
millora de la línia de Renfe.

Bones intencions que les dades
refutaven una vegada i una altra.
De gener a novembre del 2014, la
línia de Renfe de Manresa va tenir
retards superiors als15 minuts 347
cops. En el mateix període es van
comunicar 483 incidències, men-
tre que de gener a novembre del
2013 en van ser 469. No és que no
hi hagués tren ràpid amb Barce-
lona o que la velocitat del tren fos
de quadrúpede. Els usuaris es

consideraven afortunats si esqui-
vaven les incidències.

De 5,4 milions a 1,4 
Amb posterioritat, el focus es va
orientar a la inversió de 5,4 mi-
lions d’euros per fer obres de re-
forma de l’estació de la Renfe de
Manresa, que havien d’estar en-
llestides el 2015.

Es tracta d’una inversió que es
culminarà quatre anys després
–el 2019, ja que actualment les
obres s’estan executant– i per va-

lor no de 5,4 milions sinó d’1,4 mi-
lions.

El desembre del 2015, tots els
grups municipals, a excepció de
Ciutadans, van pactar una moció
conjunta que exigia al ministeri
de Foment presentar un pla estra-
tègic de mobilitat ferroviària que
permeti fer el trajecte entre Man-
resa i Barcelona en menys d’una
hora. També instava la Generali-
tat i Adif a ampliar la freqüència
de trens.

El maig del 2016, els comitès

executius de les cambres de co-
merç de Manresa, Sabadell i Ter-
rassa reclamaven a la Generalitat
la posada en marxa d’un servei de
tren regional entre Manresa i Bar-
celona, amb prioritat de pas sobre
els de rodalies.

Quan es prepari algun clam
més, no seria sobrer recuperar
aquests i d’altres que s’han  fet fins
ara i plantejar-se la possibilitat
que, si tots aquests no han tingut
efecte, potser és hora de canviar
d’estratègia.

Una dècada de clams inútils de Manresa
per intentar millorar el servei ferroviari
Fa 10 anys hi havia indignació perquè la ciutat havia quedat fora de la connexió amb Barcelona amb tren ràpid 
Els posicionaments públics i les protestes no han estat gens efectius i s’ha arribat a l’actualitat amb un servei precari

LES DEMANDES DE MILLORES NO HAN ESTAT ESCOLTADES L’hemeroteca mostra que ni els consensos polítics ni del teixit associatiu ni les
protestes ciutadanes han aconseguit millores en el servei ferroviari a Manresa. Així que tocaria bastir una nova estratègia

MANRESA

Francesc Galindo

ARXIU/MIREIA ARSO/ANDREU OLIVÉ

ARXIU/SALVADOR REDÓ

El 3 de juliol del 2009 més d’un centenar d’usuaris van evidenciar la seva indignació

Polítics i teixit social s’han queixat sense resultat públicament de la lamentable connexió en tren de la ciutat

Usuaris emprenyats per la pre-
carietat del servei de Renfe van
protestar al mig de Manresa el 3
de juliol del 2009.

Més d’un centenar es van reu-
nir a l’estació per reclamar millo-
res. La pancarta deia: «Renfe: 150
anys robant-nos el temps». Es
commemorava que feia 150 anys
de l’arribada del ferrocarril a Man-
resa, 11 anys després de l’entrada
en funcionament del primer fer-

rocarril a Catalunya i a Espanya.
En aquell primer viatge de Barce-
lona a Manresa  del 3 de juliol del
1859, el tren havia trigat 80 minuts
i era molt raonable pensar que
anys a venir el trajecte es faria en
molt menys temps.

Més d’un segle i mig després, la
realitat és una altra tan absoluta-
ment diferent (pràcticament la
mateixa durada del trajecte) que
de ben segur aquells primers pas-
satgers no s’ho haurien cregut.

REDACCIÓ MANRESA

Protesta ciutadana al mig de la
ciutat pel mal servei de Renfe

Viatges a velocitat de
quadrúpede, incidències a
cabassos i el recent accident
mortal configuren la realitat

Quan es prepari algun clam
més, caldria plantejar-se 
si no és ja l’hora de canviar
d’estratègia 
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 06-12-2018 a les 18:01 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

 1 -0,141

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 87.296,200 -1.743,59

CAC 40 4.780,460 -163,91

DAX 10.810,980 -389,26

Dow Jones 24.420,950 -606,12

Eurostoxx 50 3.045,940 -104,33

FTSE 100 6.704,050 -217,79

FTSE MIB 18.643,830 -684,87

Ibex 35 8.764,500 -247,70

IGBC ( ) 11.783,980 -273,86

Preu Var.

IGPA ( ) 25.790,980 -313,80

Latibex 4.582,700 -138,10

Merval (Argentina) 31.489,600 -290,27

Mexbol ( ) 41.284,020 -611,25

Nasdaq 100 6.716,067 -79,15

Nasdaq Comp. 7.067,401 -91,02

Nikkei 225 21.501,620 -417,71

S&P 500 2.635,320 -64,74

Stoxx 50 2.806,960 -92,44

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 80,220 79,68 81,04 -0,90 -1,11 17,90

ACERINOX 8,482 8,41 8,64 -0,22 -2,53 -28,81

ACS CONST. 31,920 31,92 33,15 -1,54 -4,60 -2,15

AENA 140,500 138,45 140,80 0,35 0,25 -16,86

AMADEUS IT 61,640 60,94 62,56 -1,66 -2,62 2,55

ARCEL.MITTAL 18,970 18,92 19,81 -1,16 -5,76 -29,99

B. SABADELL 1,052 1,05 1,08 -0,04 -3,79 -36,44

BANKIA 2,707 2,67 2,79 -0,11 -3,84 -32,10

BANKINTER 7,114 7,06 7,25 -0,19 -2,63 -9,99

BBVA 4,691 4,66 4,84 -0,17 -3,58 -34,04

CAIXABANK 3,320 3,31 3,44 -0,15 -4,38 -14,63

CELLNEX TELECOM 23,710 23,54 24,17 -0,37 -1,54 11,57

CIE AUTOMOT. 20,540 20,44 21,66 -1,28 -5,87 -4,77

DIA 0,540 0,52 0,60 -0,06 -9,37 -87,46

ENAGAS 24,160 24,12 24,61 -0,46 -1,87 1,21

ENDESA 20,050 19,89 20,20 -0,09 -0,45 12,29

FERROVIAL 17,660 17,66 18,18 -0,56 -3,07 -6,68

GRIFOLS 24,230 24,16 24,83 -0,66 -2,65 -0,80

IBERDROLA 6,532 6,52 6,63 -0,11 -1,69 1,11

INDITEX 26,800 26,62 27,04 -0,41 -1,51 -6,95

INDRA A 8,760 8,70 8,94 -0,30 -3,26 -23,19

INM.COLONIAL 8,540 8,45 8,56 -0,00 -0,06 3,10

INT.AIRL.GRP 6,838 6,74 6,88 -0,14 -2,03 -5,50

MAPFRE 2,425 2,41 2,48 -0,06 -2,41 -9,45

MEDIASET ESP 5,748 5,66 5,81 -0,11 -1,91 -37,80

MELIA HOTELS 8,255 8,22 8,47 -0,26 -3,05 -28,22

MERLIN PROP. 11,100 10,95 11,12 0,06 0,54 0,14

NATURGY 21,850 21,85 22,27 -0,49 -2,19 13,51

RED ELE.CORP 19,330 19,31 19,60 -0,19 -0,97 3,31

REPSOL 14,315 14,32 14,99 -0,74 -4,92 -2,92

SANTANDER 3,980 3,97 4,09 -0,16 -3,84 -27,36

SIEMENS GAMESA 12,285 12,17 12,37 -0,20 -1,64 7,48

TEC.REUNIDAS 22,110 21,89 22,80 -0,92 -3,99 -15,64

TELEFONICA 7,603 7,56 7,82 -0,25 -3,23 -6,42

VISCOFAN 50,150 49,80 50,50 -0,15 -0,30 -8,62

Divises
Preu Var.% 

$ 1,138 0,30

127,930 0,38

0,890 0,08

Franc 1,129 0,24

Corona 10,243 -0,54

$ 1,527 -0,76

$ 1,577 -1,01

Petroli

Brent 21 59,38

Metalls

Or 1.242,0

Quan falta menys d'una setma-
na per a la vaga de funcionaris
convocada per al 12 de desembre,
el Govern català s'ha proposat
arribar a un acord amb els treba-
lladors públics sobre el retorn de
les pagues extra pendents del
2013 i el 2014. Per aconseguir-ho,
està disposat a millorar l'última
oferta que va posar sobre la taula
dilluns passat, que passava per
abonar el 2019 el 25% de la paga
extra del 2013. 

En una entrevista a l'ACN, el se-
cretari general de Vicepresidència
i Economia i Hisenda, Albert Cas-
tellanos, ha obert la porta a aug-
mentar el percentatge que es pa-
garà l'any vinent, així com a escur-
çar terminis i a acabar de tornar
les pagues pendents abans del
2026. «Farem tots els esforços per
arribar a un acord», assegura.
Castellanos explica que la volun-
tat és arribar a un pacte amb els
sindicats i recollir-lo en els pres-
supostos del 2019.

La proposta del Govern de tor-
nar les pagues extres en uns ter-
minis que s'allargarien fins al 2026
va indignar els sindicats i va mo-
tivar la convocatòria de vaga al
sector públic per al 12 de desem-
bre. Ara Castellanos no descarta
escurçar els terminis proposats

inicialment per tornar les pagues
extra: «Obrim la porta a tot el que
sigui assumible per part del Go-
vern. Si hi ha un escenari que pas-
si per escurçar el calendari i és as-
sumible, l'assumirem». Castella-
nos confia arribar a un «acord glo-
bal» amb els sindicats de la funció
pública per poder-lo incloure en
els pressupostos del 2019. 

Els comptes «han de donar una
resposta satisfactòria a les de-
mandes dels treballadors públics
que s'estan mobilitzant aquests
dies», diu el secretari general. «Te-
nir-ho tot resolt el 2019 és impos-
sible, el que sí que podem fer és
no només fer gestos sinó passos

endavant per canviar la tendència
del que hem viscut en els últims
anys», afegeix. 

D'altra banda, el secretari ge-
neral d'Economia i Hisenda es
mostra «relativament optimista»
sobre la possibilitat que l'objectiu
de dèficit per a les comunitats au-
tònomes s'acabi ampliant del
0,1% al 0,3% el 2019, el que aug-
mentaria els recursos econòmics
de la Generalitat. També sobre
l'opció que el Govern espanyol ac-
cedeixi a flexibilitzar la regla de la
despesa, de manera que no hi
hagi un topall per a les despeses
no habituals com per exemple el
retorn de les pagues extra. 

ACN BARCELONA

El Govern proposa pagar als
funcionaris més del 25% de
l’extra del 2013 l’any vinent
Economia confia arribar a un «acord global» amb els treballadors públics

EP

Protesta del sector sanitari el mes de novembre passat

Els riscos i oportunitats que
comporta la indústria 4.0 en el ter-
reny laboral, l’impacte al mercat
de treball de l’aplicació de les no-
ves tecnologies al sector industrial
i els nous perfils professionals per
treballar en la indústria seran al-
guns dels temes que es posaran
sobre la taula en la propera jorna-

da que la Cambra de Comerç de
Manresa dedicarà al sector indus-
trial i que tindrà lloc el proper di-
mecres a les 12 del migdia.  La jor-
nada de dimecres forma part del
cicle «L’empresa del demà», que
es va iniciar la setmana passada
amb la directora general d’Indús-
tria de la Generalitat, Matilde Vi-
llarroya. En aquesta ocasió, el po-

nent serà Joan Miquel Hernán-
dez, responsable de l’Àrea de De-
senvolupament Empresarial de la
Generalitat de Catalunya. Her-
nández presentarà l’estudi «L’im-
pacte laboral de la Indústria 4.0 a
Catalunya», un treball que analit-
za l’efecte que les noves tendèn-
cies industrials poden tenir en el
mercat laboral.

REDACCIÓ MANRESA

Jornada a la Cambra de Manresa sobre
l’impacte laboral de la indústria 4.0 
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