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La sang és una de les grans pro-
tagonistes de «Joc de trons». Entre
les accions per promocionar el
llançament de la temporada final
de la sèrie hi ha una campanya de
donació de sang que ja ha passat
per 15 països d’Amèrica, Àfrica i
Europa. Avui, arriba a Manresa. 

«Bleed for the Throne», que és
com s’ha batejat aquesta acció,  re-
corda moments mítics de perso-
natges com Tyrion, Jon Snow i
Arya Stark plens de sang, i convida
els fans de la sèrie a sagnar pel
tron. La iniciativa arriba a Catalun-
ya amb el mateix missatge: «Tots
aquests personatges van sagnar

pel tron. I tu? Ho faràs?». La crida
inclou un anunci que es pot veure
a la pàgina web del diari.

Pensant en els donants que se-
gueixin la crida, els hospitals amb
Banc de Sang estaran decorats
amb imatges de la sèrie i hi haurà
detalls per a les persones que vagin
a donar sang. En el cas de la seu fixa
del Banc de Sang a Manresa, situa-
da abans d’entrar a les consultes
externes de l’Hospital de Sant Joan
de Déu (planta-1), l’horari és  d’11
del matí a 3 de la tarda i de 4 de la
tarda a 8 del vespre. L’objectiu és
mantenir estables les reserves de
sang perquè per Setmana Santa les
donacions baixen fins a un 25%.

REDACCIÓ MANRESA

«Joc de trons» fa campanya
amb el Banc de Sang per
aconseguir donacions, avui

La trobada oberta que Fem
Manresa va fer  el cap de setmana
a l’exterior del centre cívic Selves
i Carner per parlar del dret a una
vida digna va posar de manifest la
necessitat immediata de reobrir
la residència Catalunya. 

L’actual regidor de la CUP, Jordi
Garcés, va denunciar la falta de
resposta per part de l’Ajuntament
actual per cobrir la gran demanda
de places de residència pública.
Va afirmar que «al·legar conside-
racions tècniques i de valor patri-
monial com a motius per tancar
la residència [Catalunya] és una

fal·làcia», i que és necessari que el
consistori «reobri de forma im-
mediata, i com a mesura d’urgèn-
cia, les 24 places del centre». Roser
Alegre, alcaldable de Fem Manre-
sa, va defensar que «apostem per-
què totes les persones de la ciutat
tinguin dret a una vida digna, i
això passa perquè els nostres avis
i àvies puguin viure a la seva ciutat
i amb les necessitats bàsiques co-
bertes».  La coalició també va va-
lorar que les converses entre Ge-
neralitat i Ajuntament sobre una
futura residència van molt tard i
que la proposta segueix preveient
places privades.

REDACCIÓ MANRESA

Fem Manresa reclama 
la reobertura immediata
de la residència Catalunya

El que va ser rector de la Seu i
del Carme del 2010 al 2017, Anto-
ni Boqueras, i el que en va ser vi-
cari, Xavier Estopà, són dos dels
17 clergues que el Vaticà ha obli-
gat a processar per la seva perti-
nença al grup Seminari Poble de
Déu, acusat de practicar una
ideologia pseudomística contrà-
ria a la doctrina de l’Església i de
permetre presumptes relacions
sexuals entre homes i dones.

El juliol del 2017, el bisbe de
Vic, Romà Casanova, va rellevar
Boqueras i Estopà dels seus càr-
recs. Va ser dos mesos després
que l’arquebisbat de Barcelona
extingís l’associació Seminari Po-
ble de Déu, el 15 d’abril del 2017,
de la qual formaven part. En el

moment del relleu, però, el bisbat
no va voler fer comentaris. Bo-
queras -la família del qual ja for-
mava part del seminari- va voler
separar una cosa de l’altra. Abans
de rellevar-lo a ell i a Estopà, el bis-
be Romà havia fet fora de la parrò-
quia de la Seu dues dones,  també
del mateix grup, que hi vivien feia
cinc anys i que es cuidaven de les
feines domèstiques, feien cate-
quesi i animaven els cants a missa.
A banda dels 17 clergues proces-
sats –que el bisbat ha suspès de
forma cautelar– també hi ha dues
laiques. Mentre que Barcelona i
Vic han suspès els quatre sacer-
dots i un diaca de les seves diòce-
sis inclosos en la llista dels proces-
sats, els bisbes de Lleida, Tarrago-
na i la Seu d’Urgell no han fet cas

al tribunal eclesiàstic i els seus ca-
pellans continuen exercint.  

La investigació del Seminari
Poble de Déu, fundat el 1977, la va
obrir el 2013 el bisbe de Vic i va ser
la Congregació per a la Doctrina
de la Fe del Vaticà la que va auto-
ritzar la seva dissolució i la que va
instar el tribunal canònic de Vic a
jutjar els 19 implicats. Quan va ser
suspesa tenia 85 membres repar-
tits per totes les diòcesis. 

Suspensió cautelar
El febrer del 2019, el tribunal, res-
pectant en tot moment el principi
de presumpció d’innocència, va
acordar suspendre de manera
cautelar de l’exercici públic del
ministeri els 17 clergues investi-
gats per  evitar escàndols, defen-

sar la llibertat dels testimonis i ga-
rantir el curs de la justícia. Les me-
sures s’adopten contra tots els
preveres que es coneix que han
tingut contacte amb l’associació,
però no presumeix, en cap cas,
que tots hagin tingut el mateix
grau d’implicació i coneixement.

Actualment, el cas està sota se-
cret pontifici. Segons la investiga-
ció canònica prèvia (a la celebra-
ció del judici), el nucli del proble-
ma és la presumpta ideologia pe-

culiar i confusa (pseudomística)
contrària a la doctrina de l’Esglé-
sia inculcada pel fundador de l’as-
sociació (Francesc Casanovas
Martí) i en la qual sembla que po-
drien haver cregut alguns dels
seus membres. La pseudomística
és una teoria espiritual que no
s’adiu amb la vida cristiana se-
gons l’Evangeli i la fe de l’Església.
Entre altres, inclou falses apari-
cions atribuïdes a la Verge i l’atri-
bució de dons esotèrics.

GEMMA CAMPS MANRESA

L’exrector i l’exvicari de la Seu,
entre els processats per Roma
El bisbe de Vic els va rellevar del càrrec el 2017 sense concretar la raó

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Primera missa a la Seu de mossèn Boqueras (en primer terme), el 2010
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CARDONA. Em dic Hugo
Becerra Lafuente. Vaig néixer
el 10 d’abril a les 16.20 h i
pesava 4,420 kg. Els meus pares
es diuen Ester i Alberto, i en sóc
el primer fill.

SANT FRUITÓS DE BAGES. Em
dic Nael Álvarez Móra. Vaig
néixer l’11 d’abril a les 22.40 h i
pesava 3,130 kg. Els meus pares
es diuen Noemí i Sebas, i la
meva germana, Naia.

PASSATEMPSFARMÀCIES NADONS

METEOIMATGE

AVUI FELICITEM

EL CLUB REGIÓ7 FELICITA TOTS ELS
SEUS SOCIS-SUBSCRIPTORS QUE AVUI
CELEBREN EL SEU ANIVERSARI

ENVIEU LA VOSTRA FOTO. Si el fotògraf
de Regió7no ha passat per la vostra ha-
bitació i voleu que el vostre nadó surti
al diarienvieu-nos-en una foto per correu
electrònic a  nadons@regio7.cat. Adjun-
teu-hi el nom de la criatura, la data de naixement, l’hora, el
pes, el nom dels pares i dels germans, l’adreça, la població i el
telèfon de contacte.

SERVEIS 

TAL DIA COM AVUI VA NÉIXER:
Andrés Suárez,
cantautor (1983).

Beatriu Cano Elías,
de Manresa.
Alba Redorta Albesa,
de Castellnou de Bages.
Ernest Bell-lloch Roqueta,
de Manresa.
Montserrat Guitart Codina,
de Manresa.
Martí Garcia Serra,
de Manresa.

El personatge

Josefina Montané,
model.
31 any.

Cardona.Aquesta és la pedregada que va caure a Cardona, la qual va deixar el terra
emblanquinat. Al fons, imponent, el castell.  
FOTOGRAFIA ENVIADA PER: PATROCINI SUCARRATS

ARXIU/MIREIA ARSO

 LA CAMBRA DE MANRESA
APLEGAVA 60 EMPRESARIS
INTERESSATS EN EL SECTOR
AERONÀUTIC EMERGENT

Rosell deia que 
el Bages no tenia
polítics «valents
ni preocupats»
per l’aeroport

L’IPC registrava 
el primer signe
negatiu de la
seva història

HORITZONTALS: 1. Provoca trets quan se sent pressionat. Fosca. 2.
Viatge forçat. Udolar. 3. Ostentacions. Actuaré amb nomes dues lletres.
4. L’adverbi dels impacients. Faci moure la vela al ritme de les ones. Con -
vicció poc científica. 5. Caps de taula. Difícil, costeruda. Obliga el cantant
a repetir-se. 6. Una bona tira de cansalada. Ocell que els egipcis tracta-
ven com un déu. 7. Tocà sense matar. Altes i deformades. Fa de la trampa
un parany. 8. Naixement del riu. Costum establert. Roig fosc. 9. Víscera.
Plata de l’Ar gentina. 10. Un gran vaixell. És per sucar-hi pa. Anar a l’an-
glesa. 11. La feina. Bassal d’aigua. 12. Punt de trobada dels camells. Ca-
mises a un euro. VERTICALS: 1. Cucurutxo glacial. Paret dels pilotaris. 
2. Dins el taxi. Es deixa ensumar perquè està fet pols. Estranya. 3. Mo-
rada. Acaben fent la papallona. 4. Ull que mira des de sota. Perfuma el
cafetó. D’entrada, val per dos. 5. Creixo malament i esteril. Enganxa aga-
fadors. 6. Cap de trons. De dalt a baix. Blanc. 
7. Aprofiteu uns serveis. Hipertròfia de teixits
vegetals. 8. Foli sense marges. Garites regi-
rades. Al fons del cor. 9. Doni aire per fer glo-
bus. Xai. Felina. 10. Vola. Orador de la
conferència episcopal. Les darreres de l’esca-
mot. 11. Ganxos dels pirates. Com més graus,
més obert. 12. Mesures superficials. Donen
credibilitat als professionals liberals.
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INSTRUCCIONS: Ompliu les files, columnes i
cel·les amb tots els números de l’1 al 9 sense re-
peticions. «Fila» és la línia de nou caselles que va
de dreta a esquerra. «Columna» és la línia de nou
caselles que va de dalt a baix. «Cel·la» és cadas-
cun dels nou quadrats de nou caselles marcats
entre les línies més gruixudes. És important
col·locar els números fàcils, completant el de la
cel·la en la qual no hi ha  el número que ja figura
en les dues contigües.

SOLUCIÓ D’AHIR

MOTS ENCREUATS PER J. PETIT

SUDOKU PER J. L. BANGO
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SOLUCIÓ D’AHIR
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 LA INFLACIÓ SE
SITUAVA EL MARÇ 
EN EL -0,1% A L’ESTAT,
I A CATALUNYA LA
TAXA INTERANUAL
PUJAVA UNA DÈCIMA,
FINS AL 0,4%

URGÈNCIES                                                
Tot tipus d’urgències                     112
Bombers i Ambulàncies               112
Urg. primària Bages    93 875 79 67
Mossos Bages                93 875 98 00
Mossos Berguedà         93 881 57 85
Guàrdia Civil                  93 872 66 66
Policia Nacional            93 874 99 10
Policia L. Manresa       93 875 29 99

HOSPITALS
Sant Andreu                    93 874 33 12
Sant Joan de Déu           93 874 21 12
Centre Hospitalari       93 873 25 50
Clínica Sant Josep       93 874 40 50
Sant Bernabé                93 824 34 00
Puigcerdà                        972 88 01 50
Sant Hosp. la Seu         973 35 00 35
Hospital Igualada        93 807 55 00
Hospital Martorell       93 774 20 20

SERVEIS
Informació general                       012
Renfe                                900 41 00 41
FGC                                       93 205 15 15
Julià                                    93 431 11 00
Alsina Graells                902 42 22 42
Castellà                           93 874 68 00
Eix Bus                              93 874 66 66
Monbus                           93 339 73 29
Masats                               93 804 12 13
Aeroports (Aena)        902 40 47 04
Ràdio Taxi                      93 874 40 00
Taxis Manresa               93 877 08 77
FECSA Endesa               800 760 909
Ajunt. Manresa             93 878 23 00
Ajunt. Berga                    93 821 43 33
Ajunt. Igualada             93 803 19 50
Ajunt. Solsona              973 48 00 50
Ajunt. Moià                   938 30 00 00

TELÈFONS D’INTERÈS FA 10 ANYS REGIÓ7 PUBLICAVA...

EL TEMPS
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BERGA
Cosp.
Fins al 18 d’abril.
Tel. 93 821 01 25

PUIG-REIG 
I GIRONELLA
Raich.
Fins al 18 d’abril.
De 8 a 21 hores.
Tel. 93 822 81 44

MANRESA
Ros.
Dia i nit
Passeig de Pere III, 73.
Tel. 93 873 01 57
Buxó.
Passeig de Pere III, 55.
Tel. 93 877 30 80
Trapé.
Spbrerroca, 40
Tel. 93 872 21 80
CARDONA
Sala Esteban.
Fins al 18 d’abril
Tel. 93 869 11 65
MOIÀ
Adrados.
Fins al  21 d’abril.
Tel. 93 830 04 17

NAVARCLES
Laia.
Fins al 22 d’abril.
De 8 a 20 hores. 
Tel. 93 827 67 34
NAVÀS
Maristany.
Fins al 18 d’abril.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 839 01 73
SALLENT
Franch.
Fins al 22 d’abril.
Tel. 93 837 00 22
SANTPEDOR
Guitó.
Fins al 28 d’abril.
Tel. 659 990 014

SANT FRUITÓS
Calduch.
Fins al 21 d’abril.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 878 88 25

SANT JOAN
Solà.
De 9 a 22 hores.
Tel. 93 876 77 60

SANT VICENÇ
Torras.
Fins al 21 d’abril.
De 9 a 20.30 hores.
Tel. 93 833  16 73

SÚRIA
Ripoll.
Fins al 24 d’abril.
Tel. 93 869 50 49

IGUALADA
Del Pilar.
De 9 a 22 hores.
Tel. 93 805 04 79

MARTORELL
Rovira.
Fins al 16 d’abril.
Tel. 93 775 02 89

ESPARREGUERA
Alert.
Avui.
De 8 a 24 hores. 
Tel. 93 777 14 35
OLESA
Bargalló.
De 8 a 24 hores. 
Tel. 93 778 75 43
SOLSONA
Antoni Boix.
Fins al 28 d’abril
Tel. 627 562 555

PUIGCERDÀ
Vicente Ballester.
Fins al 21 d’abril.
Tel. 972 88 01 60

LA SEU D’URGELL
Barios.
Fins al 18 d’abril
Tel. 973 350 188
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La Fira de l'Ocupació del Bages ja té
confirmades 30 empreses

Imatge d'arxiu de la Fira d'Ocupació del Bages | Cambra

La segona edició de la Fira de l'Ocupació del Bages ja té confirmada la presència de 30 empreses
que hi buscaran nous professionals per a les seves plantilles. Així, s'assoleix l'obectiu
d'incrementar l'oferta de llocs de treball respecte la passada edició de la fira, en què hi varen
participar un total de 23 empreses. Entre les empreses participants n'hi ha de sectors molt
diversos, així com de diferents tamanys. Destaca la presència d'algunes de les principals
empreses del territori com la Fundació Althaia, Denso o ICL. També hi ha una important
representació del sector industrial amb Foneria Condals, Gestamp, Maxion Wheels o Vilardell
Purtí, i del sector del comerç i serveis com Kids&Us, Bonpreu, Decathlon o Deporvillage.

La fira es podrà visitar el dia 25 d'abril, de 9 del matí a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda a la fàbrica
de l'Anònima de Manresa. Durant tot el dia, tindran lloc diferents activitats gratuïtes per a tots els
participants, amb l'objectiu d'ajudar-los en el procés de recerca de feina i ensenyar-los eines per
superar amb èxit els processos de selecció de les empreses. Per exemple, hi haurà un punt de
revisió de currículums exprés, una dinàmica de grup on s'ensenyarà com afrontar una entrevista
grupal o una activitat per practicar l'entrevista personal.

La fira s'adreça a persones desocupades o persones en actiu que vulguin canviar de feina, amb
l'objectiu de posar-los en contacte amb empreses que busquen cobrir llocs de treball dins de les
seves plantilles. En la passada edició, va rebre prop de 200 visitants i s'hi van tancar alguns
contractes de treball. La fira està coorganitzada per la Cambra de Comerç de Manresa, en el marc
del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), i l'Ajuntament de Manresa, com a part de
les accions incloses en el programa Ocupació a la Indústria Local.

Pàgina 1 de 2
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La segona edició de la Fira de
l’Ocupació del Bages ja té confir-
mada la presència de 30 empreses
que hi buscaran nous professio-
nals per a les seves plantilles. Així,
s’assoleix l’objectiu d’incrementar
l’oferta de llocs de treball respecte
a la darrera edició de la fira, en què
van participar un total de 23 em-
preses. 

Entre les empreses participants
n’hi ha de sectors molt diversos.
Destaca la presència d’algunes de
les principals empreses del terri-
tori, com ara la Fundació Althaia,
Denso i ICL. 

També hi ha una representació
important del sector industrial,
amb la Foneria Condals, Ges-
tamp, Maxion Wheels i Vilardell
Purtí, i del sector del comerç i ser-
veis, com ara Kids&Us, Bonpreu,
Decathlon i Deporvillage.

La fira podrà visitar-se el dia 25
d’abril, de 9 del matí a 2 del migdia

i de 3 a 5 de la tarda al mateix espai
de l’any passat, la fàbrica de l’Anò-
nima de Manresa.

Durant tot el dia es faran activi-
tats gratuïtes per a tots els partici-

pants, amb l’objectiu d’ajudar-los
en el procés de recerca de feina i
ensenyar-los eines per superar
amb èxit els processos de selecció
de les empreses. 

Per exemple, hi haurà un punt
de revisió de currículums exprés,
una dinàmica de grup on s’ense-
nyarà com afrontar una entrevista
grupal i una activitat per practicar
l’entrevista personal.

Més de 200 visitants el 2018
La fira s’adreça a persones deso-
cupades o persones en actiu que
vulguin canviar de feina, amb
l’objectiu de posar-les en contacte
amb empreses que busquen co-
brir llocs de treball dins de les se-
ves plantilles. En la darrera edició,
va rebre prop de 200 visitants i s’hi
van tancar alguns contractes de
treball. 

La fira és coorganitzada per la
Cambra de Comerç de Manresa,
en el marc del Programa Integral
de Qualificació i Ocupació
(PICE), i l’Ajuntament de Manre-
sa, com a part de les accions in-
closes en el programa Ocupació a
la Indústria Local.

REDACCIÓ MANRESA

Una trentena d’empreses participen en
la segona Fira de l’Ocupació del Bages
El certamen, que es farà a l’Anònima de Manresa, va rebre l’any passat prop de 200 visitants

CATPRESS

Dos joves a l’estand de Denso, en la fira de l’any passat

L’autoritat independent de res-
ponsabilitat fiscal (AIRef) preveu
que el deute de Catalunya baixi
fins al 30% del PIB el 2022, des del
33,9% amb què va tancar l’any
passat, o el 33,1% que preveu per
a aquest any. Segons les dades de
l’AIRef, el 74,2% del deute del Go-
vern és amb els fons de finança-
ment autonòmic, com el FLA. En
el mateix informe, l’AIRef també
apunta a una reducció «lenta» de
la ràtio de PIB/deute a nivell esta-
tal, que en el seu escenari central
situa en el 91% el 2022. 

A més, adverteix que hi ha un
25% de probabilitats que Espanya
no aconsegueixi reduir el deute
els propers anys. L’AIRef assegura
que a Catalunya cal treballar un
total de 343 dies per pagar tot el
deute, tant el de la comunitat (121
dies) com la part proporcional del
deute del conjunt de l’Estat (222).
L’autoritat independent conside-
ra el deute català com a «molt ele-
vat», ja que recorda que supera de
llarg el nivell de referència del 13%
del PIB. 

ACN BARCELONA

L'AIRef preveu
que el deute
«molt alt» català
baixi al 30%
del PIB el 2022

L’empresa francesa Sfam, espe-
cialitzada en assegurances per a
mòbils i altres dispositius tecno-
lògics, obrirà a Barcelona la seva
primera gran seu al mercat inter-
nacional, que suposarà la con-
tractació de 350 persones de for-
ma indefinida.

La companyia ocuparà a final
del 2019 quatre plantes de la torre
Mapfre i invertirà entre un i dos
milions d’euros a condicionar-les.
En un termini de dos anys, l’em-
presa també preveu l’obertura
d’un centre d’atenció telefònica a
Madrid que donarà feina a 50 per-
sones més. 

Segons va informar ahir Sfam,
les 400 persones que s’incorporin
a la firma a Espanya tindran con-

tracte indefinit. Amb la seva arri-
bada a Espanya, on ja oferia els
seus serveis a través de FNAC i al-
tres distribuïdors, Sfam preveu
ampliar la seva cartera de clients
a 600.000 i créixer un 300%, fins a
arribar a un volum de negoci de
60 milions el 2019.

«La companyia aposta per Es-
panya i per Barcelona per al de-
senvolupament i creixement del

seu negoci. Creiem que és un
mercat estratègic al sector tecno-
lògic i punt de trobada per a la in-
novació i l’excel·lència professio-
nal», afirma Sadri Fegaier, funda-
dor i conseller delegat de Sfam.

La de Barcelona serà la primera
gran seu internacional de l’em-
presa fora del territori francès, on
és la seu europea, concretament
a Romans-sur-Isère.

EFE BARCELONA

La francesa Sfam crearà 350
llocs de treball fixos a Barcelona
La companyia ocuparà
quatre plantes de la torre
Mapfre i hi invertirà entre
un i dos milions

WIKIPEDIA

A la dreta, la torre Mapfre de Barcelona, on s’instal·larà Sfam

Els cuidadors no professionals
de beneficiaris de la Llei de de-
pendència poden subscriure un
conveni especial amb la Segure-
tat Social sense haver de pagar
ells les cotitzacions equivalents al
topall mínim del règim general,
segons el ministeri de Treball.

A partir d’ara, les cotitzacions
socials d’aquests convenis, tam-
bé dels que ja estaven en vigor,
són a càrrec de l’Administració
General de l’Estat i no generen
cap cost al cuidador no professio-
nal. Així executa el Reial decret
llei 6/2019, d’1 de març, de me-
sures urgents per a la garantia de
la igualtat de tracte i d’oportuni-
tats entre dones i homes en l’ocu-
pació, que, una vegada convali-
dat en el Congrés dels Diputats,
recupera en la seva integritat el
conveni especial ja previst en un
decret del 2007, que va ser modi-
ficat el 2012 per l’anterior Govern.

«El principal avantatge per als

cuidadors no professionals, ma-
joritàriament dones, és que
d’aquesta forma els anys dedicats
a la cura de la persona dependent
s’integren en la seva vida laboral
i contribueixen a generar dret a
prestacions com la de jubilació o
la d’incapacitat permanent», as-
senyala el departament.

Aquest conveni està dirigit a
les persones designades com a
cuidadores no professionals en el
Programa Individual d’Atenció,
elaborat pels Serveis Socials co-
rresponents al municipi de resi-
dència de la persona sol·licitant.
Per subscriure’l cal que la perso-
na cuidadora no estigui donada
d’alta a la Seguretat Social en cap
règim a temps complet ni en la
desocupació. 

A més, la persona que rep les
cures ha de tenir reconeguda la
prestació econòmica de depen-
dència per donar opció al seu cui-
dador a subscriure el conveni es-
pecial.

EUROPA PRESS MADRID

L’Estat cotitza des de l’1
d’abril pels cuidadors de
persones dependents

ECONOMIA

Netflix va obtenir un benefici
net de 344 milions de dòlars
(305 milions d'euros) en el
primer trimestre de l'any, xifra
que representa un augment del
18% respecte del mateix
període del 2018.

18%
AUGMENT DELS

BENEFICIS DE
NETFLIX

LA COMPANYIALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 La companyia francesa de
cosmètica L'Oréal va
comptabilitzar unes vendes de
7.550,5 milions d'euros el
primer trimestre de l'any, que
correspon a un augment de
l’11,4% respecte del 2018.

L’Oréal
INCREMENT DE

VENDES DE L’11,4%
DE LA COSMÈTICA

 L'estalvi financer de les
famílies espanyoles va situar-
se en 2,15 bilions d'euros a
final del 2018, un 1,6% menys
que l'any anterior, quan es va
registrar el màxim històric
(2,18 bilions d'euros).


DISMINUEIX

L’ESTALVI FINANCER
DE LES FAMÍLIES
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ECONOMIA LOCAL La segona edició de la Fira de l’Ocupació del Bages, que tindrà lloc el proper dijous 25 d’abril,
ja té confirmada la presència de 30 empreses que hi buscaran nous professionals per a les seves plantilles
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Economia | Jaume Ferrer | Actualitzat el 17/04/2019 a les 08:45

El Brexit i les seves derivades: «Si
vis pacem, para bellum»
«El procés d'integració no és solament comercial, també ho és d'inversions
(avui més importants, quasi), de normatives i estàndards, de regulació»

El dia 10 d'abril passat va tenir lloc la cimera europea de caps d'estat i de govern (el Consell
Europeu, no confondre amb la Comissió Europea) per estendre l'aplicació de l'article 50 fins el 31
d'octubre del 2019. Theresa May volia que fos fins el 30 de juny. La cimera era per evitar tant
com fos possible els efectes disruptius del Brexit (que hi seran). Com a conseqüència de la reunió
queda clar que el Regne Unit haurà de participar en les properes eleccions al Parlament Europeu.
El Regne Unit, mentre duri aquest període, continuarà essent membre de la UE a tots els efectes.
La data marcada és fruit d'un estira i arronsa de tots contra tots, Regne Unit inclòs. I dibuixa
almenys 4 possibles escenaris: la ratificació de l'acord UE-Regne Unit, el no tracte (a la brava), un
altre referèndum i, finalment, la marxa enrere de l'article 50. I tot resta obert. La data del 31
d'octubre (Macron contra la resta, contra May, contra tots) també està pensada perquè entri en
vigor abans de l'entrada de la nova Comissió Europea el proper dia 1 de novembre, fruit del
procés electoral al Parlament Europeu. En aquest període el Regne Unit es compromet a portar-
se bé, i qualsevol acord ara no prejutja la futura relació entre la UE i el Regne Unit.

Fins aquí tot normal, si no fos perquè és la primera vegada des que tinc ús de raó
internacional (tampoc fa tant) que un procés d'integració comercial i polític es fa enrere, va en
direcció contrària a l'anterior. Definitivament, el procés de globalització tal com l'havíem entès també
pot anar en la direcció contrària, o tangencial, o qui sap què. El procés d'integració no és solament
comercial, també ho és d'inversions (avui més importants, quasi), de normatives i estàndards, de
regulació. Com qui no vol la cosa, la UE va adoptar el març del 2019 una regulació per establir un
procés de "filtratge" de les inversions procedents de països de fora de la Unió Europea. La
normativa marc té com a objectiu identificar, valorar i mitigar el risc potencial per a la seguretat i
l'ordre públic en algun estat membre o en tota la Unió. Això implica l'intercanvi d'informacions
sobre aquest tipus d'inversions entre els estats membres, valorant els riscos que comporten i la
transferència d'experiències "pràctiques" entre els mateixos actors, ràpidament i de forma
confidencial. La promoció de les inversions ha format part fins ara de les tasques "naturals" de
qualsevol organisme de promoció econòmica estatal, autonòmic, provincial o municipal. Ara, potser
no serà tant d'aquesta manera.

A partir d'ara, si toca temes sensibles com tots els inclosos en el programa Horizon 2020
(tota classe de "High Tech", tecnologies crítiques, indústria 4.0), o temes com el projecte Galileo,
o les xarxes transeuropees d'energia, o infraestructures crítiques, o matèries primeres crítiques, i
per suposat tot allò relacionat amb la indústria de la defensa (armes, avui qualsevol cosa pot ser
una arma) s'ha d'informar a tots els estats membres i a un grup d'experts creat especialment per
aquest motiu. I els temes dels que s'ha d'informar són de les inversions rebudes des de fa
almenys 10 anys, dels increments d'inversió procedents de fora la UE, especialment de les
procedents de la Xina i l'Índia, de les procedents d'empreses de propietat estatal, i un llarg
etcètera.

Informar de qui és l'inversor i a qui s'adreça per ser comprat, en quins sectors opera i on,
quin és el valor de la inversió i de quina manera s'articularà aquesta inversió, i quan i com tindrà lloc
la transacció.

Si fem un pas més amunt en la jerarquia institucional de coses que passen i mirem a
l'Organització Mundial del Comerç, que "entén" de tot el que hem parlat més amunt (comerç,
inversions, regulacions, procediments...) veiem que és un dels altres escenaris de batalla de tot
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plegat. Estiguem atents a una altra data, la de desembre del 2019, quan venç el període de
nomenament d'"àrbitres" per part dels Estat Units al si de l'organisme de resolució de disputes
comercials entre estats. Si no els nomena, paralitza el braç de força de la OMC-WTO amb tot el
que implica per la vigència de les regles aplicades a un conflicte econòmic. 

Definitivament, tothom aplica a la política de si vols la pau, preparat per a la guerra. 
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Nou curs per formar professionals
de màrqueting per a empreses
industrials innovadores
Es farà del 13 de maig a l'11 de juny i les inscripcions són obertes

La Cambra de Comerç de Manresa llança una nova edició del curs L'empresa del demà: nous
mercats, noves formes de venda i nova indústria, un programa formatiu que té per objectiu
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. El curs s'inscriu en les accions del projecte Ocupació al Bages Industrial i és gratuït.
S'adreça principalment a professionals amb perfil administratiu, per formar-los en àmbits relacionats
amb la innovació i la internacionalització de les empreses, des del màrqueting digital fins a la
indústria 4.0 o el comerç electrònic.

El curs s'impartirà a la Cambra de Comerç de Manresa entre el 13 de maig i l'11 de juny, 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 s'inclouran en una borsa de treball que les empreses tindran a la seva disposició per
quan necessitin incorporar nous professionals. Per a més informació i inscripcions, 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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Certament, un dels objectius
dels centres d’ensenyament,
des d’infantil fins a superior, és
donar coneixements als alum-

nes. Però és una afirmació incompleta.
En realitat hi ha altres objectius tant o
més importants, i en comparteix la res-
ponsabilitat amb les famílies. Per una
banda, hi ha el foment de l’esperit crític o
la capacitat de pensar, i per l’altra, una sè-
rie de valors i competències que han de
permetre al jove integrar-se i actuar per
fer avançar la societat en tots els sentits.

Entre els coneixements és important
que descobreixin tot allò que els envolta,
no únicament l’entorn més proper i quo-
tidià, sinó també la realitat del país, i les
grans qüestions i reptes de la humanitat.
Un pas previ a qüestionar-se què es pot
millorar i com hi poden contribuir indivi-

dualment i col·lectiva. Per això, cal en-
dinsar-los no únicament en la crítica,
sinó també a prendre decisions per resol-
dre entrebancs, i finalment avaluar els re-
sultats assolits, que també forma part
d’aquest procés d’aprenentatge. I tot això
en un entorn de valors i competències es-
sencials com són l’esforç, l’assumpció i la
capacitat de superació del fracàs, l’au-
toestima i a la vegada la humilitat, saber
treballar en equip, etc.

La reflexió sobre el que ens envolta
s’ha de fomentar, cal que sigui estimula-
da per mestres i pares. I com més els aju-
dem a obrir el seu gran angular, millor,
han de ser conscients de les diferents re-
alitats que existeixen. I ho han de viure a
través de múltiples plataformes audiovi-
suals o telemàtiques.

Dies enrere, passejant per la Fira de
l’Estudiant de Manresa, que aquest any
ha agrupat encertadament l’oferta per
àmbits temàtics, constatava una presèn-
cia testimonial del món empresarial, pú-
blic o privat, que és una d’aquestes reali-
tats poc conegudes pels joves i, per con-
tra, on desenvoluparan majoritàriament
la seva activitat adulta. I em refermava en
la convicció que cal apropar els mons
educatiu i empresarial per tal que els
alumnes coneguin aquesta part significa-

tiva del seu entorn real. En primer lloc,
per facilitar que trenquin amb bona part
dels estereotips que propicien moltes
creacions multimèdia, sovint abonats per
comentaris de persones properes que no
viuen el món empresarial actual. I en se-
gon lloc, per propiciar que tinguin més
elements per triar amb fonament cap on
volen orientar el seu futur.

Certament durant el curs hi ha grups
d’alumnes que visiten empreses, per ini-
ciativa aïllada de tutors i empresaris. Però
diverses vegades hem intentat generalit-

zar-ho a nivell d’ESO d’una forma estruc-
turada i ben gestionada, però no ens
n’hem sortit. Sembla que no s’hi cregui o
que faci mandra dur-ho a terme. I en
canvi seria tan profitós pel coneixement
mutu dels dos mons... 

El coneixement mutu fomenta el dià-
leg i sumar esforços en la mateixa direc-
ció. I de ben segur donaríem als alumnes
un coneixement molt més precís, en tots
els sentits, d’alternatives per triar el seu
camí. I permetria ajustar el treball a les
aules a la realitat present.

L’economia finlandesa és una de
les més pròsperes d’Europa i la
seva població la més feliç del
món, si ens guiem pels resultats

de l’estudi World Happiness Report 2018.
I ho és malgrat condicions climàtiques ex-
tremes. Aquí, el bon temps mediterrani
serveix per atraure un turisme massiu i
low-cost. Així com l’anomenada maledic-
ció dels recursos naturals condemna a la
misèria països dotats de petroli, com Ve-
neçuela, gaudir d’un clima propici no
s’acaba aprofitant com caldria. Les lliçons
que ofereix Finlàndia als països del sud
d’Europa (vegeu l’article a Regió7 del 14
d’abril passat) són l’autenticitat de la seva
manera de ser i el caràcter inclusiu de les
institucions. L’elevada fiscalitat recau més
sobre el consum (IVA del 24%) que no pas
en les rendes salarials i els beneficis em-
presarials. Per altra banda, uns serveis
públics de qualitat es proveeixen en règim
de competència i absència de monopoli,
en una maquinària estatal que funciona
sense corrupció. Altres qualitats són l’ex-
cel·lent educació i la formació de mà
d’obra molt competitiva en sectors indus-
trials de tecnologia avançada. I ho han
aconseguit malgrat la profunda crisi pati-
da l’any 1991 amb la dissolució de la Unió

Soviètica. Fins a la caiguda del comunis-
me real, els productes finesos eren absor-
bits incondicionalment pel país veí. Però
amb la certificació final de la caiguda del
comunisme començava un reajust forçós
de la indústria finlandesa. Amb un gran
esforç en recerca proper al 4% del PIB, el
país nòrdic modernitza la indústria fores-
tal i de la fusta, els metalls, l’enginyeria i
les telecomunicacions, l’electrònica i el
disseny. La innovació es tradueix, de mit-
jana, en 36 patents per cada milió d’habi-
tants (només 1 als EUA). Tothom recorda
els mòbils Nokia, que van liderar el mer-
cat mundial entre el 1998 i el 2007, abans
de la irrupció d’Apple. Nokia va ser un re-
ferent en la telefonia mòbil fins que no va
poder competir amb el gegant de Cuper-
tino i el nou concepte de smartphone, i es
va consumar la venda de la secció de tele-
fonia mòbil a Microsoft l’abril del 2015.
L’empresa, però, continua existint pro-
veint consultoria informàtica i xarxes de
telecomunicacions. La bona educació i
l’accés a la tecnologia digital han donat
bons resultats en el sector dels jocs on-
line. Rovio, per exemple, és una empresa
fundada per tres estudiants de la Univer-
sitat Tecnològica de Hèlsinki que el de-
sembre de l’any 2009 varen llançar un vi-
deojoc anomenat Angry Birds. El joc ha
estat adaptat a moltes plataformes amb
pantalla tàctil i és un dels més populars
amb 12 milions de descàrregues. També
el creador del sistema operatiu Linux,
present a milers d’ordinadors de tot el
món, és un altre estudiant de la Universi-
tat de Hèlsinki anomenat Linus Torvalds.
Cansat de les llicències comercials que
havia de pagar a Microsoft, va idear un

sistema de codi obert i ús lliure que tot-
hom pot utilitzar i millorar sense restric-
cions.

Malgrat les notables diferències socials i
culturals amb l’Europa del sud, Finlàndia
comparteix amb Catalunya una similitud,
com a mínim, que voldria destacar. El país
nòrdic ha estat un tradicional defensor de
la llibertat econòmica. Cal destacar el per-
sonatge d’Anders Chydenius, un distingit
economista, polític i músic finlandès del se-
gle XVIII que va aconseguir notables millo-
res en la liberalització de la societat (va des-
fer el monopoli que ostentava Estocolm de
la brea necessària per calafatar les embar-
cacions), la llibertat de premsa, religió i mo-
viments migratoris. Al seu llibre La riquesa
nacional (1765) analitza els avantatges del
lliure comerç i avança la metàfora de la mà
invisible, una dècada abans que ho fes
Adam Smith a La riquesa de les nacions
(1776). Chydenius també va ser un destacat
defensor dels drets universals i inalienables
de l’ésser humà a la vida i la propietat pri-

vada, i va promoure l’abolició de la tortura
i dels privilegis de classe. Tant Finlàndia
com Suècia en reclamen avui el llegat
intel·lectual. Les seves idees capdavanteres
alimenten la ideologia nòrdica i Suècia
també el reivindica a la seva galeria d’il·lus-
tres personatges, fins al punt que l’ex-mi-
nistre de Finances Anders Erik Borg el con-
sidera «el pare de la prosperitat sueca».

I només 40 anys després de la mort de
Chydenius trobem a Catalunya un altre in-
tel·lectual polifacètic avançat al seu temps.
És Jaume Balmes i Urpià. Sense ser econo-
mista, Balmes va escriure un article a la re-
vista La Sociedad, el 17 de setembre del
1844, titulat Verdadera idea del valor, en el
qual resol l’anomenada paradoxa del valor
que el mateix Adam Smith no va ser capaç
de resoldre 7 dècades abans. A diferència
de l’escocès, el català considera que el valor
d’un producte no està determinat pels cos-
tos de producció, sinó per la utilitat margi-
nal, que és la satisfacció que proporciona
una unitat addicional del bé. En les seves
paraules, «tots tenim experiència de coses
que costen molt treball i no valen res». Això
no s’oposa al fet que, de vegades i sense po-
der-se generalitzar, el cost del treball con-
tribueixi a l’augment del valor del producte,
però sent accidental i mai dependent d’aquí
el veritable valor. L’única mesura del valor
d’una cosa és la utilitat que proporciona.
No hi ha, per tant, una necessària equiva-
lència entre el que costa un bé i el que val».
Jaume Balmes resol així la paradoxa del va-
lor i enuncia correctament la teoria de la
utilitat marginal 27 anys abans que el ma-
teix Carl Menger, fundador de l’escola
d’economia austríaca i pioner de la revolu-
ció marginalista, conjuntament amb Je-
vons i Walras, a final del segle XIX.

LES LLIÇONS DE BALMES I CHYDENIUS

«El coneixement mutu fomenta el diàleg i sumar esforços en la mateixa direcció»

«L’única mesura del valor d’una cosa és la utilitat. No hi ha una equivalència entre el cost d’un bé i el que val»

FORMACIÓ, PER UNA SOCIETAT MILLOR

OSCAR BAYONA

Un jove demana informació en un estand de la Fira de l’Estudiant de Manresa

TRIBUNA

Pere Casals
PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA

TRIBUNA

Jordi Franch
PROFESSOR D’ADE AL CAMPUS MANRESA DE LA UVIC-UCC

WIKIPEDIA

Retrat de Jaume Balmes
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MANRESA. Em dic Íria Planell
Martínez. Vaig néixer el 10
d’abril a les 15.35 h i pesava
3,200 kg. Els meus pares es
diuen Anna i Marc, i en sóc el
primer fill.

BERGA. Ens diem Adrià i Jan
Coma González. Vam néixer el 28
de març a les 00.18 i a les 00.17 h
i pesàvem 2,205 kg i 2,460 kg. Els
nostres pares es diuen Anna i
Albert, i en sóm els primers fills.

PASSATEMPSFARMÀCIES NADONS

METEOIMATGE

AVUI FELICITEM

EL CLUB REGIÓ7 FELICITA TOTS ELS
SEUS SOCIS-SUBSCRIPTORS QUE AVUI
CELEBREN EL SEU ANIVERSARI

ENVIEU LA VOSTRA FOTO. Si el fotògraf
de Regió7no ha passat per la vostra ha-
bitació i voleu que el vostre nadó surti
al diarienvieu-nos-en una foto per correu
electrònic a  nadons@regio7.cat. Adjun-
teu-hi el nom de la criatura, la data de naixement, l’hora, el
pes, el nom dels pares i dels germans, l’adreça, la població i el
telèfon de contacte.

SERVEIS 

TAL DIA COM AVUI VA NÉIXER:
José Luis Munuera,
dibuixant (1972).
Roy Dupuis,
actor (1963).
Marco Donadel,
futbolista (1983).

Joan Santamaria Vilanova,
de Manresa.
Elvira Vilanova Fíguls,
de Casserres.

El personatge

Diana Navarro,
cantant.
41 anys.

Albada a Montserrat.Bonica imatge enviada per una lectora en què
podem veure una sortida de sol ben primaverenca, amb el cel rogent, uns núvols espessos i
una boria densa que cobreix gran part del paisatge. FOTOGRAFIA ENVIADA PER: YASMINA ROIG

ARXIU/CARLES BLAYA

 ELS VEÏNS DE L’ANTIGA
COLÒNIA HAVIEN VOTAT EN UN
REFERÈNDUM EL 2004 A FAVOR
DE SER AGREGATS A OLVAN

La Generalitat
proposava que
Cal Rosal fos
incorporat al
terme de Berga

HORITZONTALS: 1. Indica que pot haver-hi un xàfec. Budells. 2. Un gran con-
tador de contes. Detestes profundament algú. Mitja giga. 3. Obre foc. Quedi
amb algú. Dosis de col·liri. 4. Acusat de ser d’esquerres. Part del carburador.
La toia de la núvia. 5.Ment que no coneix limitacions. Pròpia de la matriu. En-
doll trifàsic. 6. Posar la pilota en joc. Adhereix. 7. Podria ser molt millor. Deci-
dits a sortir de l’armari. 8. Capicua bonsai. Córrer un risc. Quarts de cinc.
9. Comença l’espectacle. S’ho pensa dues vegades abans d’actuar. El baf de la
màquina. 10. Habilitat musical. Un gran dia. Venen amb les gates i les rates.
11. Salconduits per sortir de l’hospital. Pregaren. 12. Norma cerimoniosa. Sua-
vitat dels condescendents. VERTICALS: 1. Úlceres. Fer piscines amb estil.
2. Principi d’uveïtis. Deliri de surfista. La taca que més escampa. 3. Addicció.
Pica per donar menjar als porcs. Tot terreny. 4. Crea disjuntiva. El mateix. L’úl-
tima paraula abans de la separació. 5. Extra nadalenc en espècies. Expulsis.
6. L’hi engegaré quatre de fresques. La. Obre
la boca. 7. Símbol titànic. Tacats. Situació de
pena. 8. Posin aigua a les flors. Col·leccionista
compulsiva d’euros. 9. Era igual per als grecs.
Ratlla únicament fosca. Un terç dels guanys.
10. Obre un parèntesi. Enganyava. Només n’hi
ha un. 11. La mar que banya les illes gregues.
Noies. 12. Pot moure muntanyes. El seu soroll
resulta alarmant.

       1          2         3          4         5         6          7        8          9        10       11         12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

              M
A                 

           P  R  E  A  T
                           

        A  S  S  A  S  S     N  S
N      T  R   I       S      S  T  O M
Y                   
E     N  A      A  R  A       M  
                      
                     

      R  E      A  O  G      A  U  R
R     L  S      T  A   I  M O  S

INSTRUCCIONS: Ompliu les files, columnes i
cel·les amb tots els números de l’1 al 9 sense re-
peticions. «Fila» és la línia de nou caselles que va
de dreta a esquerra. «Columna» és la línia de nou
caselles que va de dalt a baix. «Cel·la» és cadas-
cun dels nou quadrats de nou caselles marcats
entre les línies més gruixudes. És important
col·locar els números fàcils, completant el de la
cel·la en la qual no hi ha  el número que ja figura
en les dues contigües.

SOLUCIÓ D’AHIR

MOTS ENCREUATS PER J. PETIT

SUDOKU PER J. L. BANGO

                                                                                                  

D  R  E  T  U  R  E  R  E  S      M
A  U  R  E  S      M  A  R   I   N  A
U  M  B  R  E  S      P  R  E  A  T
     I   I       S  O  L   I   E  N      E
A   I       A  S  S  A  S  S   I   N  S
N      T  R   I       S      S  T  O M
Y  N  E  R  U  S      F   I   A  R   
E   I   N  A      A  R  A  M      M  A
 L  A  D      F  U  E  T       I   A  F
 L  L   I   C  E  N  C   I   A  T      E
A      R  E      A  O  G      A  U  R
R  E  A  L  S      T  A   I  M O  S

SOLUCIÓ D’AHIR
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URGÈNCIES                                                
Tot tipus d’urgències                     112
Bombers i Ambulàncies               112
Urg. primària Bages    93 875 79 67
Mossos Bages                93 875 98 00
Mossos Berguedà         93 881 57 85
Guàrdia Civil                  93 872 66 66
Policia Nacional            93 874 99 10
Policia L. Manresa       93 875 29 99

HOSPITALS
Sant Andreu                    93 874 33 12
Sant Joan de Déu           93 874 21 12
Centre Hospitalari       93 873 25 50
Clínica Sant Josep       93 874 40 50
Sant Bernabé                93 824 34 00
Puigcerdà                        972 88 01 50
Sant Hosp. la Seu         973 35 00 35
Hospital Igualada        93 807 55 00
Hospital Martorell       93 774 20 20

SERVEIS
Informació general                       012
Renfe                                900 41 00 41
FGC                                       93 205 15 15
Julià                                    93 431 11 00
Alsina Graells                902 42 22 42
Castellà                           93 874 68 00
Eix Bus                              93 874 66 66
Monbus                           93 339 73 29
Masats                               93 804 12 13
Aeroports (Aena)        902 40 47 04
Ràdio Taxi                      93 874 40 00
Taxis Manresa               93 877 08 77
FECSA Endesa               800 760 909
Ajunt. Manresa             93 878 23 00
Ajunt. Berga                    93 821 43 33
Ajunt. Igualada             93 803 19 50
Ajunt. Solsona              973 48 00 50
Ajunt. Moià                   938 30 00 00

TELÈFONS D’INTERÈS FA 10 ANYS REGIÓ7 PUBLICAVA...

EL TEMPS

TRAMUNTANA

MIGJORN
GARBÍ XALOC

MESTRAL

LLEVANTPONENT

GREGAL

PER COMARQUES

Sol

Núvols

Pluja

Xàfec

Intervals

Tempesta

Boira

Sol-boira

Neu 18
MÀX

13
MÍN17

MÀX

13
MÍN

17
MÀX

9
MÍN

16
MÀX

9
MÍN

12
MÀX

9
MÍN

14
MÀX

10
MÍN

13
MÀX

4
MÍN

La DO Pla de
Bages s’obria 
a Alemanya 
en la seva
primera acció
internacional
UNA DELEGACIÓ
D’EXPERTS ALEMANYS
VISITAVA LA COMARCA
PER CONÈIXER 
ELS VINS BAGENCS

BERGA
Cosp.
Fins al 21 d’abril.
Tel. 93 821 01 25

PUIG-REIG 
I GIRONELLA
Raich.
Fins al 21 d’abril.
De 8 a 21 hores.
Tel. 93 822 81 44

MANRESA
Ros.
Dia i nit
Passeig de Pere III, 73.
Tel. 93 873 01 57
Buxó.
Passeig de Pere III, 55.
Tel. 93 877 30 80
Arroyo.
Plaça St. Ignasi, 13
Tel. 93 872 13 89
CARDONA
Sala Queralt.
Fins al 26 d’abril
Tel. 93 869 10 49
MOIÀ
Adrados.
Fins al  21 d’abril.
Tel. 93 830 04 17

NAVARCLES
Laia.
Fins al 22 d’abril.
De 8 a 20 hores. 
Tel. 93 827 67 34
NAVÀS
Badia.
Fins al 22 d’abril.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 839 03 43
SALLENT
Franch.
Fins al 22 d’abril.
Tel. 93 837 00 22
SANTPEDOR
Guitó.
Fins al 28 d’abril.
Tel. 659 990 014

SANT FRUITÓS
Calduch.
Fins al 21 d’abril.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 878 88 25

SANT JOAN
Solà.
De 9 a 22 hores.
Tel. 93 876 77 60

SANT VICENÇ
Torras.
Fins al 21 d’abril.
De 9 a 20.30 hores.
Tel. 93 833  16 73

SÚRIA
Ripoll.
Fins al 24 d’abril.
Tel. 93 869 50 49

IGUALADA
Juvé.
De 9 a 22 hores.
Tel. 93 803 74 58

MARTORELL
Domingo.
Fins al 21 d’abril.
Tel. 93 517 52 48

ESPARREGUERA
Taulé.
Avui.
De 8 a 24 hores. 
Tel. 93 777 40 54
OLESA
Abeleira.
De 8 a 24 hores. 
Tel. 93 778 21 19
SOLSONA
Antoni Boix.
Fins al 28 d’abril
Tel. 627 562 555

PUIGCERDÀ
Vicente Ballester.
Fins al 21 d’abril.
Tel. 972 88 01 60

LA SEU D’URGELL
Peruchet.
Fins al 25 d’abril
Tel. 973 355 550
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El retard de les obres a la façana
i l’accés principal al Museu Co-
marcal ha retardat la urbanització
de la plaça de Sant Ignasi, que
s’hauria d’haver enllestit el 25 de
novembre passat, igual que la Bai-
xada dels Drets.

Per regularitzar aquesta situa-
ció, el darrer ple municipal va
aprovar una ampliació del termi-
ni d’execució de les obres del Pla
especial Fàbrica Nova fins al 31 de
desembre del 2020.

El regidor d’Urbanisme, Marc
Aloy, va afirmar que «és obvi que
no s’ha pogut afrontar encara
l’ampliació de la plaça de Sant Ig-
nasi a causa dels problemes de les
obres al Museu Comarcal que han
estat aturades un any», donat que
i l’espai que s’hauria de transfor-
mar encara s’utilitza per a la cons-
trucció dels nous accessos.

Segons Aloy, amb la pròrroga
«ens donem aquest temps de
marge per poder completar els
nous accessos al Museu i, quan els
tinguem, urbanitzar la plaça».

Aloy va dir que l’Ajuntament no té
potestat organitzativa sobre les
empreses que presenten ofertes a
un concurs, el guanyen i «després
resulta que són un desastre i no
compleix amb els terminis».

I va afegir que hi ha hagut una

empresa «que ha fet les coses com
no tocava fer-les, i com que no
s’han fet bé s’ha expulsat l’empre-
sa», s’ha fet un nou concurs i les
obres tornen a estar en marxa.

De fet, l’Ajuntament i l’empresa
que s’encarregava de la realització

dels accessos al Museu es culpen
mútuament del retard. De fet (ve-
geu Regió7 del 15 de març del
2018), l’empresa Construcciones
Fertres admet haver comès errors
però responsabilitza l’Ajuntament
del gruix del retard. Considera

que el problema de base ha estat
que han hagut de treballar seguint
un projecte «que és un desastre».

Des del seu punt de vista, hi ha
hagut «autèntica mala fe i un com-
portament temerari», ja que «és
rotundament fals que la situació
sigui atribuïble únicament a l’em-
presa».

Asseguren que quan s’havia de
començar l’obra no es va poder fer
perquè «encara s’estaven retirant
obres d’art del museu» i que hi ha-
via importants errors de projecte
amb gruixos de murs que no eren
correctes, càlculs d’apuntala-
ments que quedaven molt curts i,
fins i tot, se’ls feia «tirar a terra un
mur quan no era necessari i amb
el pèrit dient que això era demen-
cial». Situacions que comporta-
ven més tràmits i esperes que no
són atribuïbles a ells, sinó al ma-
teix Ajuntament. L’empresa va
arribar a titllar la situació d’«es-
candalosa».  

El retard ha motivat la deman-
da de pròrroga per part de Criteria
CaixaHolding.

FRANCESC GALINDO MANRESA

La nova plaça de Sant Ignasi de Manresa 
no estarà enllestida fins a final del 2020
L’Ajuntament prorroga dos anys el termini d’execució de les obres que s’estan realitzant a l’entorn de la Fàbrica Nova

ARXIU/J.M.G.

Les obres dels nous accessos al Museu Comarcal per la plaça de Sant Ignasi han estat aturades un any 

Molts manresans van tornar
ahir al matí de les seves vacances
de Setmana Santa i van aprofitar
per anar a recollir la mona. Per
això, es podien veure cues de gent
fora de les pastisseries de la ciutat

des de primera hora del matí. 
La majoria d’establiments con-

sultats es mostraven, a mig matí,
satisfets pel ritme de les vendes,
tot i l’atrafegament de la jornada.
La sensació, tot i ser el dia de feina
més fort, és que les compres s’han
repartit bastant al llarg dels quatre
dies. Així ho destacaven des de la
pastisseria Perarnau, on espera-
ven més volum de clients («els
menys matiners») cap a quarts de
2. A la Sobrevias, a les 12, assegu-
raven haver tingut molta feina

cada dia, «però avui encara més».
El mateix explicaven des d’El Cig-
ne. Els responsables de l’establi-
ment xifraven les vendes «si fa no
fa com l’any passat». Per a la pas-
tisseria K.K.O., en canvi, «en-
guany hi ha més moviment». 

NOEMÍ BADRENAS MANRESA

Les pastisseries tanquen la venda
de mones atrafegades i satisfetes
Ahir, des de primera hora
del matí, es van repetir 
les cues per recollir el típic
pastís de Dilluns de Pasqua

La sensació és que la compra
de pastissos ha estat bastant
repartida al llarg dels quatre
dies de Setmana Santa

JORDI BIEL

Les cues i gentades per recollir la mona van ser generalitzades a les pastisseries de Manresa, ahir al matí
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a història de la hu-
manitat ha estat
marcada pels can-
vis constants, i als

que vivim l’època actual ens fa
la impressió, sovint justificada,
que ara són més ràpids que mai.
En tot cas, penso que és apas-
sionant viure’ls i intentar con-
tribuir d’alguna manera que si-
guin per avançar, tant cert com
que ens amoïna quan ho són a
pitjor.

En aquest context, convé no
quedar-nos amb una visió limi-
tada o única de les coses, i ob-
servar-les amb una certa objec-
tivitat i sentit crític. Per això és
essencial la feina dels bons pe-
riodistes, que tenen una funció
social cabdal. A les co-
marques centrals de
Catalunya tenim la
gran sort d’haver pogut
comptar amb un mitjà
escrit com Regió7, que
des de finals del 1978
ha contribuït a aquesta
mirada panoràmica de la nos-
tra realitat, sobretot la propera.

Són una bona colla d’anys re-
latant i fent visibles persones,
fets i projectes que altrament
serien poc coneguts. I mentre
Regió7 fa la crònica de la part de
la realitat que considera noti-
ciable, va engruixint una me-
mòria històrica que romandrà
per sempre.

Com a diari es percep creïble
i crea opinió, perquè disposa
del que per a mi són els dos in-
gredients essencials de la prem-
sa: periodistes que contrasten
les informacions i articulistes
que en general tenen el nivell de
coneixement convenient per
opinar del tema que tracten.

I en aquests temps de desin-
formació per excés d’informa-
ció, de la qual és difícil destriar
la de qualitat, cal trobar punts
de referència informatius fia-
bles. Nosaltres els tenim, dià-
riament amb Regió7, i sortosa-
ment també amb altres mitjans
de periodicitat diversa.

Tots els que tenim alguna
presència pública segur que al-

guna vegada hem pen-
sat que el periodista
havia sigut injust o poc
objectiu amb alguna
crònica o editorial, o
que no havia destacat
allò que per a nosaltres
era essencial. Però és el

joc, en el fons és un mirall al
qual tots estem exposats, que
serveix d’indicador de la gestió
de la nostra tasca tenint en
compte un punt de vista dife-
rent.

A l’era de la informació, prac-
tiquem la transparència a tra-
vés de mitjans com Regió7, un
bon antídot contra la intoxica-
ció.

UN TERRITORI VISIBLE

L

Pere Casals
PRESIDENT 

DE LA CAMBRA 
DE COMERÇ 

DE MANRESA

Regió7 ha contribuït
a aquesta mirada
panoràmica de la
nostra realitat

uan va apareixer
Regió7 jo tenia 18
anys i vivia al ma-
teix carrer on tenia

la seu el diari del règim Man-
resa, més tard transformat en
Gazeta de Manresa, un diari
sense vocació d’estar al costat
de la gent . 

El meu pare comprava  cada
dia algun  diari  o revista, re-
cordo   molts noms,  com Mun-
do Diario o el d’un que ara ens
semblaria una raresa per la
seva funció: Hoja del Lunes. Ell
valorava molt,  i m’ho va trans-
metre, l’existència de la prem-
sa lliure en una societat demo-
cràtica. Va ser un més dels cen-
tenars de persones que van
col·laborar en  la subs-
cripció popular de
participacions per fer
realitat Regió7. Un
mitjà de comunicació
que des de l’inici  ha
estat al  costat de la
gent, un mitjà  català i
en català, professional, obert i
plural.

Encara que fins  al 1998  no
es va  inserir a  la capçalera el
lema  «El diari de la Catalunya
Central» i fins aquell moment
hi deia «Informatiu interco-
marcal», sempre ha estat un
dels element més clars, i per
descomptat pioner de la verte-

bració de la Barcelona no me-
tropolitana, la Catalunya Cen-
tral.

Regió7 és la principal àgora
pública, física i des de fa uns
anys virtual, del territori i  el fet
que en tot tipus de converses
se citin o s’ironitzi sobre infor-
macions publicades per ell,
demostra  la proximitat i cre-
dibilitat del mitjà respecte a la
societat de la qual  és referent
destacat. 

Sense premsa lliure no hi ha
democràcia, si a més aquesta
premsa també és propera  i ve-
raç i d’alta qualitat periodísti-
ca com Regió7 l’impacte de les
fake news a l’empara de les xar-
xes i la hiperinformació es mi-

nimitza.
En 40 anys la nostra

societat ha fet un llarg
recorregut des de la
transició democràtica
a l’actual  món  hiper-
tecnològic globalitzat,
passant  per crisis eco-

nòmiques, socials i polítiques.
Regió7  ha estat i continua  sent
no solament testimoni  dels
fets i els canvis, si no tam-
bé –des de la seva funció– ha
estat i és part de la nostra his-
tòria a partir de la proximitat
de la Catalunya Central en di-
guem  demarcació, territori,
vegueria o  setena Regió.  

40 ANYS FENT REGIÓ

Q

Lluís-Vidal
Sixto

SECRETARI
D’ACCIÓ SINDICAL

DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL 
CATALUNYA 

CENTRAL 
DE CCOO

Un mitjà de
comunicació que des
de l’inici ha estat al
costat de la gent

iuen que el veritable
periodisme consis-
teix a explicar a les
persones les coses

que els passen a les persones.
Partint d’aquesta premissa, po-
dem dir que això és exactament
el que ha fet el diari Regió7 des
que va néixer a Manresa (Bages)
el dia 30 de desembre de 1978,
donant cobertura informativa
en català sobre les comarques
del Bages, Berguedà i el Solso-
nès. 

Existeix una hipòtesi que diu
«la difusió de la premsa és un ín-
dex que permet establir un cert
grau de relacions socials i espa-
cials entre les parts d’un territo-
ri, llegir la mateixa premsa, es-
coltar les mateixes emis-
sores i veure les matei-
xes imatges comporta
un reforçament de la co-
hesió social i territorial»
això és cert, encara que
personalment crec que
s’han de tenir en comp-
te diverses fonts d’informació,
només així podrem tenir una vi-
sió més amplia del que està pas-
sant, i ens podrem formar una
opinió més objectiva dels temes
que s’estiguin tractant.

El diari Regió7 omple un buit
informatiu no cobert per altres
mitjans de comunicació d’àmbit
general, així com la necessitat de

tractar aquells problemes de
caire més quotidià  i local, i que
afectin un grup de municipis, a
una comarca o a un espai d’àm-
bit  regional. 

Durant aquests 40 anys d’his-
tòria recent que hem viscut junts
al territori hem vist com les co-
marques del Bages i del Bergue-
dà han patit diverses crisis in-
dustrials que han afectat la vida
d’dels seus habitants d’una for-
ma molt marcada. El món avan-
ça molt ràpidament, hem passat
per revolucions industrials i so-
cials. Ara topem de ple amb la
revolució digital.

Es presenta un futur imme-
diat que suposarà obligatòria-
ment un canvi de societat, es

perdran molts llocs de
treball i se’n crearan de
nous.  Si volem trobar
solucions als proble-
mes que irremeiable-
ment vindran, recupe-
rar drets i aconseguir-
ne de nous, farà falta

molta formació i informació i
que tots ens hi impliquem en la
mesura  que ens sigui possible.
Això també inclou els mitjans  de
comunicació que han mantenir
informada la ciutadania dels fets
que ens interessen, amb rigor i
objectivitat. Feliç aniversari,
companys i companyes de Re-
gió7. 

EL FUTUR IMMEDIAT

D

M. Mercè
Gómez Ceba

SECRETÀRIA 
GENERAL D’UGT

UNIÓ 
INTERCOMARCAL
BAGES BERGUEDÀ

Regió7 omple un buit
informatiu no cobert
per altres mitjans
d’àmbit general

uaranta anys! Aviat
són passats, aquests
quaranta anys vis-
tos des d’ara, però

són quatre dècades en què hem
viscut molts canvis. Com a ciu-
tadà i també com a empresari,
m’agrada estar sempre informat,
i encara més de temes del nostre
territori. Ara, com sempre que
bufem les espelmes, cal girar la
mirada enrere i veure tot allò que
Regió7 ha fet pel territori.

Aquest diari ha complert amb
escreix i amb nota molt alta, crec,
la seva funció; ha sigut i és una
eina que ha ajudat a cohesionar
i dinamitzar el territori. Des de la
seva creació, ens ha avançat no-
tícies, ens ha informat de tot allò
que es mou i es cou a les
nostres comarques.
Aquesta ha de ser la mis-
sió d’un mitjà de comu-
nicació i aquest diari ha
complert i està complint
aquesta fita. La Catalu-
nya Central es mereix un
diari que doni veu al cor de Ca-
talunya, i gràcies a Regió7 ho
hem aconseguit! Un altaveu de
tot el que succeeix al territori i
que posa en valor tot allò que hi
fem. Som unes comarques amb
un impacte important sobre l’e-
conomia, la política, la cultura...
del país, i poder tenir una fines-
tra que ens obre a altres comar-
ques és un gran benefici per a

tots nosaltres. Posar en relleu i
informar del que passa a les ca-
pitals de comarca o a qualsevol
dels pobles més petits de casa
nostra és molt positiu. Donar veu
a tothom per expressar les seves
opinions, desacords o organitzar
taules de debat per tractar temes
d’interès és una tasca encoratja-
dora, i podem estar molt orgu-
llosos que un mitjà de comuni-
cació vulgui ser part d’aquesta
evolució de la societat. Un mitjà
de comunicació que ens ha aju-
dat, sovint, a entendre millor tot
allò que passa aquí i arreu.

Permeteu-me, com a empre-
sari, que faci el meu agraïment a
la secció d’economia, on setma-
na rere setmana ens ajuden a co-

nèixer millor la situació
de les nostres comarques:
articles d’opinió, repor-
tatges d’empreses, notí-
cies, esdeveniments...

Al llarg de la meva car-
rera he sentit moltes ve-
gades l’expressió «ho he

llegit a Regió7» i he encetat nom-
broses converses i debats a par-
tir d’aquesta premissa. I m’agra-
da. Sobretot per la pluralitat de
la informació i els nombrosos
punts de vista que s’inclouen en
les seves pàgines. Ara que ens
hem fet grans, és un bon mo-
ment per reconèixer la madure-
sa que ha assolit el diari. Chape-
au. Per 40 anys i molts més.

HO HE LLEGIT A REGIÓ7

Q

Esteve Pintó
PRESIDENT 
DE PIMEC 

CATALUNYA 
CENTRAL

La Catalunya
Central es mereix un
diari que doni veu al
cor de Catalunya

D’OPINIONS
ANYS
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