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Trenta-tres comerços participen al
Concurs d'Aparadors de Nadal de
la Cambra

Aparador de sabatilles vermelles | Cambra

Trenta-tres establiments comercials de Manresa es disputen el títol de millor aparador nadalenc
d'aquest any 2018. El Concurs d'Aparadors de Nadal de la Cambra va tancar inscripcions
divendres amb la xifra més alta de participants dels darrers anys. Ara, és el torn de recollir les
votacions per a les dues categories de premis: el premi del públic, que sortirà escollit per votació
popular, i el del jurat, que sorgirà de les valoracions d'un jurat format per experts en el sector del
comerç. Les votacions del públic poden fer-se fins aquest dimecres mitjançant un enllaç al qual es
pot accedir des del web de la Cambra (http://www.cambramanresa.cat) .

Els comerços participants aquest any són: El Cigne, Forn de Cabrianes (Muralla del Carme), Forn
de Cabrianes-La Lionesa, Culinarium, Vins Tomasa, Puigbertran, Perruqueria El Serrell, Mobles
Decor, Tarannà cosmètica natural, Can Solvi, Personal i Intransferible, Gilda Manresa, D&H, El
Tastet de l'Abat, El Forn, El Caribú, Olga XL, Celler Ramon Roqueta, Territoris Florístics,
Floristeria Brunea, Caché Estilistes, Les Sabatilles Vermelles, Terranova CNC, Lowing, Milar,
Farmàcia Solé, Llibreria Papasseit, Joieria Copèrnic, Obrallar, Solans, La Poma d'Eva, Tennessee
i L'Englantina.

L'acte d'entrega de premis tindrà lloc el proper dijous 20 de desembre, a les 4 de la tarda, a la sala
d'actes de la Cambra. El guanyador de cadascuna de les dues categories rebrà un premi de 300
euros. El Concurs d'Aparadors de Nadal està organitzat per la Cambra de Comerç de Manresa i
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compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Unió de Botiguers i Comerciants. Té per
objectiu dinamitzar i posar en valor el comerç de proximitat en unes dates clau per al sector. 
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�'/,)8'	)/	�6-4	+,.'	%/'�2),6*	&6-	'	&'0	7)	**.8+'	'*)8	-2/.&.0'*8�./&	�),.+8�	2/	7)*8	12'*8	)/)8+'+	&,�+.&�	0),	2/'	&6*�*.8.��,6/+'*	'	�'8+)**+),�6*�*.(),+'+	0,65.8.6/'*	0)*7)+./�2+	0),	7).�',	-6,.,	*'8)5'	)8068'	'	�'/,)8'

���������	���	 	��

��¡��"�	¢�£� ¤¥¦�	#§��������	�	��¡��"� ¥̈��	#�	¡��©�""����¦" ��¡��"�"	¦���¦" ª�¥¡���� «�©���"��¥��¥��"
¬),5).8 7)/+.®&'̄+	6	°)�.8+,'̄+<±	7)	7)8)-(,)	7)	?@<= ^KSQNIK	gg	²	vg³ 	 �NQ[K	h	²	f³ 	 |[GKOKZK	ge	²	b³�́��¦ $µ"	 ��!���" �"¡���" �������� ª¡���� ¶¥¦�¥��" ª�� ¢�#�	�	�"��¦ ¶��¥����� $¥¦���·#��

�6+.&.'8	7)	�'/,)8'

?@̧<?̧?@<=<±̧<?̧?@<=<±̧<?̧?@<=

¬¹º¬�°¹̧»¼



Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 18/12/2018 a les 14:42

Onze persones acaben el curs
sobre màrqueting, innovació i
exportació a la indústria

Aula de la formació sobre la indústria | Cambra

Onze persones han acabat el programa formatiu de la Cambra que, sota el nom de L'empresa
del demà, ha format especialistes en màrqueting digital, innovació i internacionalització per al sector
industrial. La proposta formava part del projecte Ocupació al Bages Industrial, amb l'objectiu de
capacitar nous perfils professionals adaptats a les demandes de les empreses del territori. Ara,
es donaran a conèixer els perfils de les persones formades entre aquestes empreses, per tal que
puguin contractar-los quan necessitin incorporar nous professionals.

Gràcies a aquest curs, persones en situació d'atur o bé persones ocupades que volien millorar la
seva situació laboral han adquirit els coneixements necessaris per treballar en empreses
industrials amb activitat exportadora i amb un alt component innovador. Els alumnes del curs han
estat principalment professionals amb perfil administratiu, que han treballat 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. En total, han estat 100 hores de formació.

Nova edició el 2019

Està previst que la primavera del 2019 es programi una nova edició d'aquest curs, també en el
marc del projecte OBI. 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
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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.
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Les eleccions a les tretze cam-
bres de comerç catalanes seran a
principi de maig. La Generalitat
va signar ahir el decret de convo-
catòria electoral després que el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) hagi desestimat
la suspensió cautelar del decret
del 31 de juliol, que regula el pro-
cediment electoral per vot elec-
trònic. Segons va informar el de-
partament d'Empresa en un co-
municat, les empreses podran vo-
tar presencialment el 8 de maig, i
dels dies 2 a 7 podran exercir el vot
electrònic de manera remota. Es-
tan cridades a votar 682.000 em-
preses a tot Catalunya. D'aquesta
manera, els plens de les cambres
quedaran constituïts al juny. 

Les candidatures elegibles
s’hauran d’haver presentat entre
el 12 i el 25 de febrer del 2019. El
departament d’Empresa i Conei-
xement verificarà, mitjançant la
designació d’un auditor, el com-
pliment de les garanties del pro-
cés de vot electrònic. És el primer
cop que s'utilitza aquest procedi-
ment, en lloc del vot per correu.
De fet, un elector va impugnar el
decret de la Generalitat sobre el
nou procediment electoral per re-
novar els ens camerals.

A més de vetllar per la correcció
i transparència de tot el procedi-
ment electoral, la convocatòria
insta totes les cambres a informar
i donar publicitat de tots els trà-
mits del procés electoral tant en
totes les seves delegacions com en
tots els seus canal per fomentar la
participació per tal que els nous

plens tinguin la màxima repre-
sentativitat.

A les darreres eleccions came-
rals, que es van fer el 2010, la par-
ticipació va ser de menys del 2%.
En el cas de la Cambra de Manre-
sa, el 2010, de les 16.000 empreses
i autònoms cridats a les urnes no-
més 282 van exercir el dret a vot,
l’1,8%. Quatre anys abans, el per-
centatge de participació va que-
dar per sota del 0,5 %.

Pere Casals s’ho rumia 
L’actual president de la Cambra de
Comerç de Manresa, Pere Casals,
assegura que, ja amb el decret de

convocatòria damunt la taula, «és
el moment de rumiar» si opta a la
reelecció. Casals recorda que el
procediment no és cosa de dies,
sinó que gairebé fins a final d’hi-
vern hi haurà temps de presentar
candidatures. Casals diu que ha
de fer una valoració professional
sobre la possible continuïtat però
també «si hi ha algú amb interès
per presentar-s’hi que tingui un
projecte ferm. Si és així, em retira-
ré, que ja toca», deia ahir a aquest
diari. 

Pere Casals és president de la
Cambra des de l’any 2009, quan va
substituir Manel Rosell, que va

deixar l’ens per assumir la presi-
dència de Caixa Manresa. El 2010,
en les darreres eleccions celebra-
des fins ara, Casals va ser escollit
president pel ple cameral, un càr-
rec que hauria d’haver estat reno-
vat el 2014. El canvi de la llei esta-
tal de cambres, el 2010, i l’ajorna-
ment en l’adaptació de la llei a la
norma catalana han allargat
aquest mandat fins avui. Així, Ca-
sals ja és el president més longeu
de l’entitat des de la represa de-
mocràtica, en superar Jordi San-
tasusana (1998-2006). «Ningú no
ha de ser etern», assegura Pere
Casals.

ACN/CARLES BLAYA MANRESA

LES CAMBRES, CAP A LES URNES Després de vuit anys sense procés electoral, les tretze cambres catalanes ja
tenen aclarit el futur cap a uns nous comicis. Fins a mitjan febrer hi ha temps per presentar candidatures

La Generalitat convoca les eleccions
a les cambres per a principi de maig 
A Manresa, l’actual president, Pere Casals, diu que ara arriba el moment de «rumiar» si opta a la reelecció

ARXIU/CARLES BLAYA

Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de Manresa

El deute públic de les adminis-
tracions públiques de l'Estat es-
panyol es va situar en els 1.160.976
milions d'euros el mes d'octubre
passat, segons dades oficials pu-
blicades ahir pel Banc d'Espanya.
La xifra suposa una baixada de
14.727 milions d'euros respecte
del mes de setembre, quan el deu-
te s’havia enfilat 12.306 milions
fins als 1.175.704 milions.

No obstant això, en compara-
ció de l'any passat, el deute el mes
d'octubre ha pujat 16.551 milions
d'euros.

El deute de les comunitats au-
tònomes es va situar a l'octubre en
els 292.410 milions d'euros, uns
4.303 milions d'euros menys que
en el mateix període de l'any pas-
sat. 

El Govern espanyol confia que
les xifres publicades pel Banc
d'Espanya confirmen que es
compliran els pronòstics d'un
deute que representi un 97% del
PIB.

ACN MADRID

El deute públic
d’Espanya baixa a
l’octubre i se situa
en 1,16 bilions 

Un informe del Consell General
d'Economistes situa Catalunya
com la quarta comunitat més
competitiva durant el 2017, darre-
re de Madrid, el País Basc i Navar-
ra. De fet, Catalunya, de la qual
l'informe destaca que té un nivell
alt en eficiència empresarial i in-
novació (segon i quart lloc respec-
tivament), es manté en l'estrat
mitjà-alt. Pel que fa l'entorn insti-
tucional -dèficits de les adminis-
tracions públiques, deutes per ha-
bitant i esforç fiscal-, Catalunya
cau fins a la 12a posició, així com
en capità humà, categoria en la
qual ocupa el setè lloc. El diagnòs-
tic recollit en l'informe es fa a par-
tir dels resultats de l'índex de
Competitivitat Regional que ha
elaborat per a les 17 comunitats a
partir de 53 variables o indicadors
estructurats en torn a set eixos
competitius que identifiquen les
fortaleses i debilitats de l'entorn
econòmic, capital humà, mercat
de treball, entorn institucional, in-
fraestructures, entorn empresa-
rial i innovació.

ACN BARCELONA

Un informe situa
Catalunya com 
la quarta
comunitat 
més competitiva 

Avui s’acaba el termini perquè
el públic triï el millor aparador na-
dalenc entre els participants  al
concurs que organitza la Cambra
de Manresa. En total, 33 establi-
ments comercials de Manresa es
disputen el títol de millor apara-
dor nadalenc d’aquest any 2018.
El concurs va tancar inscripcions
divendres passat amb la xifra més
alta de participants dels darrers
anys. Ara, és el torn de recollir les

votacions per a les dues categories
de premis: el premi del públic,
que sortirà escollit per votació po-
pular, i el del jurat, que sorgirà de
les valoracions d’un jurat format
per experts en el sector del co-
merç. Les votacions del públic es
poden fer mitjançant un enllaç al
qual es pot accedir des del web de
la Cambra: www.cambramanre-
sa.cat.

Els comerços participants
aquest any són: El Cigne, Forn de

Cabrianes (Muralla del Carme),
Forn de Cabrianes-La Lionesa,
Culinarium, Vins Tomasa, Puig-
bertran, Perruqueria El Serrell,
Mobles Decor, Tarannà cosmèti-
ca natural, Can Solvi, Personal i
Intransferible, Gilda Manresa,
D&H, El Tastet de l’Abat, El Forn,
El Caribú, Olga XL, Celler Ramon
Roqueta, Territoris Florístics, Flo-
risteria Brunea, Caché Estilistes,
Les Sabatilles Vermelles, Terrano-
va CNC, Lowing, Milar, Farmàcia

Solé, Llibreria Papasseit, Joieria
Copèrnic, Obrallar, Solans, La
Poma d’Eva, Tennessee i L’En-
glantina.

L’acte d’entrega de premis tin-
drà lloc demà a les 4 de la tarda, a
la sala d’actes de la Cambra. El
guanyador de cadascuna de les
dues categories rebrà un premi de
300 euros. El concurs d’aparadors
de la Cambra té el suport de
l’Ajuntament de Manresa i la
UBIC.

REDACCIÓ MANRESA

Acaba el termini perquè el públic voti el millor aparador
nadalenc per al concurs de la cambra manresana
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 Seat s'ha unit a Alastria, el
primer consorci multisectorial i
semipúblic que treballa amb
tecnologia blockchain, o cadena
de blocs, per començar a
desenvolupar solucions basades
en aquest sistema.

Seat
S’UNEIX AL

CONSORCI ALASTRIA
PER AL BLOCKCHAIN

LA XIFRALA TENDÈNCIALA COMPANYIA

Marcadors

 Catalunya, juntament amb el
País Valencià, és el tercer
territori de l'Estat on més va
augmentar el cost laboral
durant el tercer trimestre en
relació amb el mateix període
de l'any passat, fins al 2,3%

2,3%
L’INCREMENT DEL
COST LABORAL
A CATALUNYA

 Les empreses que facturen
entre 2 i 3 milions són les que
paguen un impost de societats
més elevat, del 20,95%,
mentre que les que ingressen
més de 1.000 milions abonen
el més reduït, del 6,04%.

6,04%
L’IMPOST DE

SOCIETATS DE LES
QUE MÉS FACTUREN
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 18-12-2018 a les 19:00h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,127

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 86.977,260 577,58

CAC 40 4.754,080 -45,79

DAX 10.740,890 -31,31

Dow Jones 23.894,250 301,27

Eurostoxx 50 3.040,130 -23,52

FTSE 100 6.701,590 -71,65

FTSE MIB 18.644,850 -48,60

Ibex 35 8.700,800 -111,70

IGBC (Col mbia) 11.354,990 -41,01

Preu Var.

IGPA ( le) 26.013,380 72,72

Latibex 4.641,800 -55,50

Merval (Argentina) 29.724,140 -163,88

Mexbol (M xic) 40.822,110 481,60

Nasdaq 100 6.545,490 97,10

Nasdaq Comp. 6.842,415 88,68

Nikkei 225 21.115,450 -391,43

S&P 500 2.566,430 20,49

Stoxx 50 2.786,400 -30,48

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 78,300 76,68 78,76 -0,08 -0,10 15,08

ACERINOX 8,600 8,51 8,68 0,01 0,12 -27,82

ACS CONST. 32,740 32,74 33,52 -0,31 -0,94 0,37

AENA 136,800 136,80 140,30 -1,65 -1,19 -19,05

AMADEUS IT 60,680 60,66 62,22 -1,00 -1,62 0,95

ARCEL.MITTAL 19,112 18,96 19,57 -0,34 -1,77 -29,46

B. SABADELL 1,052 1,05 1,07 -0,02 -1,54 -36,47

BANKIA 2,734 2,73 2,79 -0,02 -0,58 -31,43

BANKINTER 7,138 7,14 7,36 -0,16 -2,22 -9,69

BBVA 4,682 4,67 4,76 -0,02 -0,50 -34,16

CAIXABANK 3,320 3,32 3,38 -0,04 -1,10 -14,63

CELLNEX TELECOM 23,430 23,36 23,81 -0,49 -2,05 10,25

CIE AUTOMOT. 21,500 20,50 21,64 0,74 3,56 -0,32

DIA 0,410 0,38 0,46 -0,04 -8,34 -90,48

ENAGAS 24,400 24,40 24,98 -0,62 -2,48 2,22

ENDESA 20,890 20,64 21,14 -0,22 -1,04 17,00

FERROVIAL 17,830 17,62 18,02 -0,22 -1,19 -5,79

GRIFOLS 23,100 23,08 23,49 -0,38 -1,62 -5,42

IBERDROLA 6,968 6,96 7,14 -0,13 -1,83 7,86

INDITEX 23,910 23,61 24,03 0,31 1,31 -16,98

INDRA A 8,510 8,45 8,67 -0,00 -0,06 -25,38

INM.COLONIAL 8,515 8,48 8,69 -0,21 -2,41 2,80

INT.AIRL.GRP 6,780 6,60 6,82 0,12 1,77 -6,30

MAPFRE 2,350 2,34 2,37 0,02 0,75 -12,25

MEDIASET ESP 5,602 5,51 5,65 0,03 0,54 -39,38

MELIA HOTELS 8,150 8,14 8,34 -0,02 -0,18 -29,13

MERLIN PROP. 10,665 10,66 10,96 -0,32 -2,87 -3,79

NATURGY 22,620 22,60 23,21 -0,67 -2,88 17,51

RED ELE.CORP 19,960 19,96 20,33 -0,30 -1,48 6,68

REPSOL 14,565 14,50 14,70 -0,14 -0,99 -1,22

SANTANDER 3,990 3,99 4,06 -0,04 -0,92 -27,18

SIEMENS GAMESA 12,200 12,20 12,80 -0,60 -4,69 6,74

TEC.REUNIDAS 22,430 22,41 22,80 -0,53 -2,31 -14,42

TELEF NICA 7,472 7,47 7,68 -0,16 -2,03 -8,04

VISCOFAN 48,500 47,26 48,74 0,92 1,93 -11,63

Divises
Preu Var.% 

$ EU 1,136 0,11

en 127,910 0,09

0,899 -0,02

Franc u 1,128 -0,13

Corona ueca 10,305 -0,25

$ anad 1,532 -0,69

$ ustr li 1,584 -0,20

Petroli

Brent 21 d s 57,40

Metalls

Or 1.249,3

El vicepresident del Govern,
Pere Aragonès, va avançar ahir al
ple del Parlament que preveu tan-
car el 2019 amb un dèficit del 0,1%
del PIB. Aragonès va assenyalar
que aquesta xifra és 40 vegades in-
ferior a la del 2010, i passa dels
10.000 milions d'euros als 250 mi-
lions. D'altra banda, el conseller
d'Economia i Hisenda també va
destacar que amb els nous pres-
supostos es tornaria als nivells de
despesa corrent de l'any 2010 en
Ensenyament, Afers socials i Sa-
lut, i en aquest darrer àmbit va afe-
gir que la despesa real efectuada
es troba «en màxims històrics»
aquest any. Segons Aragonès, tot
aquest increment de la despesa
suposaria 1.640 milions d'euros
més respecte dels pressupostos
del 2017. 

Aragonès va defensar l'aug-
ment de la despesa departamen-
tal en els àmbits de l'Ensenya-
ment i Afers Socials i Treball, àm-
bits que considera «imprescindi-
bles» en l'estat del benestar, en un
9%, i pel que fa a Salut, assegura
que tindrà un increment superior
en termes absoluts. En aquest
sentit, ahir va destacar que aquest
augment de la despesa no afecta-
rà el dèficit, i va assenyalar que
mentre que es retorna a la despe-
sa del 2010, prèvia a les retallades,
no es retorna al dèficit d'aquell
mateix any, del 4,4% del PIB, sinó

que es redueix fins al 0,1%.
«L'aposta del govern és molt cla-
ra», va assegurar Aragonès.

En una interpel·lació al govern,
el diputat de CatECP David Cid va
retreure a Aragonès la «falta de
concreció» en la «venda publici-
tària» de pressupostos amb no-
més «propostes refregides». Cid
va assegurar que és un exemple
més del «caos, desgovern i lenti-
tud» del govern, i va afirmar que
«són molt lluny» de revertir les re-
tallades.

En aquest sentit, el diputat de
CatECP va demanar a Aragonès
que reconegués que els pressu-
postos «s'acabarien prorrogant»,

i va destacar que es tractaria del
novè any consecutiu en aquesta
situació encara que, segons va re-
cordar, Aragonès «es va compro-
metre a no fer-ho».

Per la seva banda, el conseller
d'Economia i Hisenda va assegu-
rar que encara que no és la seva
voluntat, una pròrroga «seria evi-
dentment tècnica», i va recordar
que el Govern espanyol es troba
en la mateixa situació. «La volun-
tat del nostre govern, com la de
l'Estat, és aprovar uns pressupos-
tos», va assegurar. En aquest con-
text, Aragonès va defensar l'aposta
del seu executiu per «arremangar-
se» i tirar endavant els comptes.

ACN BARCELONA

Aragonès preveu tancar el
2019 amb un dèficit del 0,1%
El percentatge seria quaranta vegades inferior al de fa vuit anys 

EP

El conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès

El Centre de Formació Pràctica
de Manresa formarà joves sense
feina i ni estudis perquè apren-
guin les primeres nocions d’in-
dústria 4.0 i puguin treballar en
empreses industrials del territori.
El CFP és un dels impulsors del
projecte Bages Jove Inserlab 4.0,
conjuntament amb el CIO, Am-

pans Activa i Joviat FP. Es tracta
d’un programa adreçat a joves
d’entre 16 i 29 anys inscrits a la Ga-
rantia Juvenil que vulguin rebre
formació i orientació personalit-
zada per desenvolupar la seva car-
rera professional en un entorn 4.0.
El programa consta de dos itine-
raris formatius diferenciats: un
d’introducció a la indústria 4.0,

que impartirà el CFP, i un altre
d’hoteleria i restauració. El d’in-
dústria 4.0 permetrà als partici-
pants adquirir coneixements bà-
sics de robòtica industrial, robò-
tica col·laborativa, disseny 3D
amb Solidworks i impressió en
3D. Al final, els alumnes faran un
projecte final comú amb els alum-
nes d’hoteleria i restauració.

REDACCIÓ MANRESA

El Centre de Formació Pràctica formarà
joves sense feina per treballar a la 4.0

Onze persones han acabat el
programa formatiu de la Cambra
de Manresa que, sota el nom de
«L’empresa del demà», ha format
especialistes en màrqueting digi-
tal, innovació i internacionalitza-
ció per al sector industrial. La pro-
posta formava part del projecte
Ocupació al Bages Industrial
(OBI), amb l’objectiu de capacitar

nous perfils professionals adap-
tats a les demandes de les empre-
ses del territori. Ara, es donaran a
conèixer els perfils de les perso-
nes formades entre aquestes em-
preses, per tal que puguin con-
tractar-los quan necessitin incor-
porar nous professionals.

És previst que la primavera del
2019 es programi una nova edició
d’aquest curs, també en el marc

del projecte OBI. Ocupació al Ba-
ges Industrial és un programa
conjunt de l’Ajuntament de Man-
resa 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 formati-
ves adaptades a les necessitats de
les empreses.

REDACCIÓ MANRESA

Onze persones acaben el curs del
projecte OBI sobre el sector industrial

ECONOMIA
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La cafeteria L’Englantina i la bo-
tiga especialitzada en calçat de
dansa i ball Les Sabatilles Verme-
lles han guanyat els dos premis
(del jurat i popular) de la 51a edi-
ció del Concurs d’Aparadors de
Nadal, que convoca la Cambra de
Manresa. Enguany, el certamen
ha guanyat participants (33 co-
merços, la xifra més alta en la dar-
rera dècada) i ha vorejat els 1.000
vots populars (exactament, 994),
només una mica per sota dels
1.144 recollits en l’edició passada,
la del cinquantè aniversari.

Els guardons, 300 euros per a
cadascun dels primers premis,
van ser donats a conèixer ahir a la
tarda a la seu de la Cambra pel re-
gidor de Comerç de l’Ajuntament
de Manresa, Jaume Arnau, i la pre-
sidenta de la UBIC, Tània Infante.
Es van donar sis premis, tres per
categoria, dels quals només els
dos primers tenien dotació. Així,
en la categoria de vot popular el
tercer lloc, amb 121 vots, va ser per
a la botiga Gilda. El segon, 218
vots, per a la floristeria Brunea. El
primer, amb 248, per a Les Saba-
tilles Vermelles. En l’apartat del
vot del jurat (integrat per Assump-
ció Lleonart, Jordi Singla, Sebastià
Suet i Josep Maria Monge), el ter-
cer classificat va ser el Forn de Ca-
brianes de la Muralla; el segon,
Celler Ramon Roqueta; i el pri-
mer, L’Englantina. 

L’aparador de la cafeteria gua-
nyadora ha estat dissenyat per
Anna González, una aparadorista
per afició (i amb un bon gust in-
qüestionable). La decoració fa de

la xocolata l’element principal,
que brolla, en la seva forma natu-
ral, d’una font i, reproduïda en si-
licona, d’una gerra de ceràmica.
L’aparador el completa un arbre
de temporada decorat amb tasses
i culleres. 

L’aparador de Les Sabatilles
Vermelles és idea de qui n’és la
propietària des de fa dos anys,
Ruth Garrido, que assegura, sense
que l’espectador hi pugui estar de
cap manera d’acord, no estar do-
tada per a les manualitats. En la
seva decoració destaca una «mare
Nadal» vestida de ball que llueix
una cinta morada que vol ser, diu
Garrido, un homenatge a les víc-
times de la violència de gènere. És
un aparador nadalenc però tam-
bé reivindicatiu, elaborat, diu la
seva autora, pocs dies abans de
conèixer-se la notícia de l’assassi-
nat de la mestra Laura Luelmo,
crim que encara ha donat més
sentit a la seva proposta, conside-
ra Garrido. Debutar i moldre: Les
Sabatilles Vermelles concursava
enguany per segona vegada al
concurs. I aquest és el seu segon
premi popular.

CARLES BLAYA MANRESA

El ple de la Sala Primera del Tri-
bunal Suprem ha fixat que els
bancs han de pagar els interessos
als consumidors per les clàusules
hipotecàries nul·les des que es
van realitzar els pagaments. En
una sentència, el tribunal ha re-
solt com s’han de calcular els in-
teressos meritats per les quanti-
tats que el banc ha d’abonar al
prestatari després de l’anul·lació
de la clàusula de despeses d’un
contracte de préstec hipotecari.

La nul·litat d’aquesta clàusula,
declarada per un jutjat de primera
instància d’Oviedo i confirmada
per l’audiència provincial, no ha
estat discutida davant del Tribu-
nal Suprem i, per això, el pronun-
ciament de la Sala Primera es li-
mita a la qüestió dels interessos. 

El jutjat va declarar la nul·litat
de la clàusula i va condemnar el
BBVA a abonar al prestatari diver-
ses quantitats en concepte de des-
peses de taxació i gestoria, més els
interessos legals des de la data en
què el consumidor va fer aquests
pagaments. L’Audiència, en canvi,
va considerar que els interessos
legals a abonar pel banc es meri-
tarien des de la data de la recla-
mació extrajudicial.

El ple de la sala estima el recurs
de cassació interposat pel consu-
midor i considera que els interes-
sos es meriten des de la data en
què va pagar les despeses en
qüestió. La conseqüència de
l’abusivitat de la clàusula de des-
peses és, d’acord amb el principi
de no vinculació de la Directiva
93/13 i la seva interpretació pel
Tribunal de Justícia de la UE i per
la mateixa Sala Primera, que s’ha-
gi d’actuar com si la clàusula mai
s’hagués inclòs en el contracte.

ACN MADRID

Els bancs,
condemnats a
pagar interessos
per les clàusules
hipotecàries 

L’Englantina i Les Sabatilles Vermelles,
millors aparadors de Nadal de Manresa
El concurs de la Cambra tanca la 51a edició amb rècord de participants i prop d’un miler de vots populars 
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ECONOMIA

 El consum de Comerç Just a
Espanya ha crescut el 8,3%
l'últim any i ha facturat més de
43 milions d’euros, el doble que
fa dos anys, segons dades de
l’informe anual de Som Comerç
Just i Banca Ètica 

Comerç
Just

EL CONSUM CREIX EL
8,3% A ESPANYA

EN UN ANY

L’OPERACIÓEL PROTAGONISTALA CAMPANYA

Marcadors

 CaixaBank tanca la venda
del 80% del seu negoci
immobiliari a dues filials del
fons nord-americà Lone Star
per uns 4.000 milions d’euros.
El paquet inclou el 100% de la
companyia Servihabitat

CaixaBank
VEN EL 80% DEL

SEU NEGOCI
IMMOBILIARI 

 El consell d’administració de
BBVA nomena president
d’honor Francisco González, en
l’últim consell que presideix
abans de cedir el testimoni a
Carlos Torres Vila, fins ara
conseller delegat de l'entitat

Francisco
González

NOMENAT
PRESIDENT

D’HONOR DEL BBVA

CARLES BLAYA

Fotografia de grup dels premiats i dels responsables del concurs

CARLES BLAYA

L’aparador de L’Englantina, guanyador segons el jurat 

CARLES BLAYA

Les Sabatilles Vermelles convenç el públic amb una proposta reivindicativa

El concurs reuneix 994 vots
populars, 150 menys que en
l’edició dels 50 anys, que va ser
la que va tenir més participació

Gilda, Floristeria Brunea,
el Forn de Cabrianes de la
Muralla i Celler Ramon
Roqueta, la resta de premiats

DECORACIÓ NADALENCA AL COMERÇLes Sabatilles Vermelles guanya per segon any consecutiu el premi popular,
mentre que L’Englantina s’estrena segons el vot del jurat en el concurs d’aparadors nadalencs de la Cambra 

Bda. Viladordis. Camí de Viladorada, 19
08243 Manresa 93 874 19 38
www.viverserra.es
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ATENEU COOPERATIU
La Catalunya Central té 80 entitats d’economia social. El Ba-
ges, l’Anoia, el Berguedà, el Moianès i el Solsonès tenen 80 asso-
ciacions i fundacions dedicades a l’economia social i al cooperati-
visme. Juntament amb les d’Osona donen feina a 2.521 persones.

No tots els aeroports duen el
nom d’un personatge. I quan
el duen, la tria diu molt del
país on s’esdevé la circums-

tància. L’aeroport de Venècia es diu Mar-
co Polo, un dels venecians més famosos
de la història, potser el que més al costat
de Giacomo Casanova. El de Parma es diu
Giuseppe Verdi, i és que el gran composi-
tor és probablement el fill més il·lustre de
la ciutat, juntament amb el formatge d’as-
saonar la pasta. Federico Fellini dona
nom al de Rímini, la ciutat on va néixer i
va passar la infantesa, els records de la
qual són omnipresents a la seva filmogra-

fia. El de Florència es diu Amerigo Ves-
pucci, explorador florentí del Nou Món al
qual es deu el fet que aquest s’anomeni
Amèrica. El de Pisa porta el nom de Gali-
leo Galilei, que era fill de la ciutat de la 
torre inclinada. Per no atabalar el lector,
tancarem la relació incompleta recordant
que el principal aroport de Roma i d’Ità-
lia, el de Fiumicino, està dedicat a Leo-
nardo da Vinci. El tren directe que enllaça
les terminals amb la ciutat s’anomena
Leonardo Exprés.

I què fa l’Estat espanyol? Quan es deci-
deix a donar el nom d’un aeroport a un
personatge històric de gran rellevància

per tal de fer-li un homenatge per a la
posteritat, quina és la seva tria? En vam
tenir un exemple quan el de Madrid-Ba-
rajas va ser dedicat a Adolfo Suárez, sens
dubte un polític rellevant, però en tot cas
encara massa recent, i en conseqüència
controvertit, per aquests nivells de consa-
gració. Quan es qüestiona el «règim del
78» s’està, sens dubte, qüestionant el seu

primer timoner, que abans de president
constitucional va ser secretari general del
partit únic de la dictadura franquista.
Ara, el Consell de Ministres reunit a Bar-
celona ha decidit donar el nom de Josep
Tarradellas a l’aeroport de Barcelona-el
Prat, i ho ha fet amb l’aparent convicció
que estava fent un gran favor als catalans.
Ho ha fet per caure’ns bé. I no ha pensat
dues coses. Una, que Tarradellas és una
figura històrica però, com Suárez, recent i
també controvertida. Posats a fer, per què
no els noms de Macià o de Companys? I
la més important: que per caure bé als
catalans el millor hauria estat permetre
que decidíssim nosaltres.

A Itàlia, genis universals. Aquí, polítics
del segle XX, que per meritoris que els
trobin els seus partidaris, no tenen l’aura
d’un Charles de Gaulle, titular del princi-
pal aeroport de París, o de J. F. Kennedy,
que dona nom al més transitat de Nova
York. Diferències significatives.

Opinió
LA TALAIA

‘NORMALITAT’ A RENFE

A hir, la línia de Renfe de Manresa a Barcelona va recupe-
rar la ‘normalitat’ en el tram entre el Bages i Terrassa,
després d’un mes en una situació de provisionalitat cau-
sada per l’esllavissada i l’accident que hi va haver el 20

de novembre. Diem ‘normalitat’ entre cometes, perquè el que s’ha
fet no ha estat altra cosa que tornar a una situació plena d’anoma-
lies, però que hem hagut de donar per consolidada, atenent a les
dècades que fa que dura i a les poques perspectives de futur. L’ano-
malia més flagrant és que hi hagi trams amb limitacions temporals
de velocitat que ja acumulen anys i que han portat a cronificar uns
temps de viatge més llargs que anys enrere. Parlem d’una línia
amb diagnòstics fets i evidents sobre les seves mancances, que fa
més d’una dècada que espera un pla de millora que no té ni horit-
zó. Per tant, no es pot parlar de tornar a la normalitat perquè no es
pot acceptar com a tal. La normalitat serà acceptable el dia que es-
devingui una línia realment competitiva. Ara és anacrònica.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

AEROPORT TARRADELLAS
Els aeroports italians amb nom de personatge històric es diuen Leonardo da Vinci, Galileo Galilei,
Marco Polo, Giuseppe Verdi, Federico Fellini... Aquí, Adolfo Suárez o Josep Tarradellas. Significatiu

ESTRELLES I ESTRELLATS

Director: Marc Marcè i Casaponsa. 
Director adjunt: Xavier Domènech i Sala.
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L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

Posats a fer, per què no els noms de Macià
o de Companys? I el més important: per
caure bé als catalans el millor hauria estat
permetre que decidíssim nosaltres
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ESCOLA VEDRUNA D’ARTÉS
L’escola acaba de posar el punt final a un any de celebracions pel
seu 150è aniversari. Que un centre educatiu arribi al segle i mig de
vida amb dinamisme i, sobretot, arrelat al municipi on està im-
plantat, és, sens dubte, un senyal de de bona salut.

ESTRELLA

APARADORS PREMIATS
L’Englantina i Les Sabatilles Vermelles. Són els dos comerços
de la capital del Bages que han guanyat la 51a edició del Concurs
d’Aparadors de Nadal, que convoca la Cambra de Comerç de Man-
resa. Enguany ha tingut la xifra més alta de participants, 33.

ESTRELLA
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