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L’entrada en vigor del registre
de la jornada laboral ha generat
satisfacció entre els representants
sindicals i alhora dubtes entre els
empresaris de la Catalunya Cen-
tral consultats per aquest diari.
Mentre que els grans sindicats
consideren que la mesura ha
d’ajudar decisivament a lluitar
contra el frau que provoca milions
d’hores extres no retribuïdes, en
el sector empresarial es posa en
qüestió la «urgència» amb què
s’ha posat en marxa la mesura i al-
hora es demana que es tinguin en
compte les particularitats, tant
dels sectors com de les mides de
les empreses. Tots coincideixen, a
més, que la petita empresa serà la
més perjudicada per l’entrada en
vigor de la nova llei. Els empresa-
ris resumeixen l’entrada en vigor
amb un terme: «Enrenou».

Així, per a Esteve Pintó, presi-
dent de Pimec Catalunya Central,
la mesura és bona per lluitar con-
tra el frau, però insta a calibrar «la
mida de l’empresa i si actuen amb
bona fe o amb males praxis». Pin-
tó, a més, apunta que el registre
horari « restarà competitivitat a les
empreses petites». Com a gerent
de la bagenca Domini Ambiental,
Pintó planteja qüestions com el
control dels comercials, i conside-
ra que la mesura «va en contra
dels nous temps de la llibertat ho-
rària i del compliment d’objec-
tius».  Pintó creu que, avui, «l’em-
presa ja no és un lloc on s’ha
d’anar a obeir, sinó per anar-hi a
fer equip».

Pere Casals, president en fun-
cions de la Cambra de Comerç de

Manresa, recorda que «no és un
invent espanyol, sinó el compli-
ment, amb retard, d’una directriu
europea». Casals considera que
«hi ha hagut poc temps» per fer
l’adaptació, tot i que diu que la
majoria d’empreses ja tenen con-
trols d’horari. Amb tot, explica
que avui no es fàcil trobar una em-
presa especialitzada que instal·li
o modifiqui un sistema de regis-
tre. «Estan saturades», afirma. Ca-
sals creu que és «lloable» perse-
guir el frau en les hores extres,
però recorda que «això ja està re-
gulat», i afegeix que «no totes les
feines són d’horaris previsibles».
«Cal flexibilitat», conclou.

Ignasi Llobet, director general

del Grup Llobet, insisteix que la
nova norma «és un enrenou» i so-
bretot «per als treballadors amb
mobilitat», i es pregunta si la llei
«servirà per a alguna cosa», per-
què «ja hi ha controls horaris». Per
a Llobet, la norma no fa sinó «am-
pliar la burocràcia, i això no ens fa
cap servei». Segons ell, la mesura
només té «un fons recaptatori».

Entre els sindicats s’aplaudeix
l’entrada en vigor de la llei. Per a

Lluís-Vidal Sixto, secretari d’acció
sindical de CCOO Vallès Occiden-
tal-Catalunya Central, la valoració
és «positiva» perquè cal eliminar
«les hores de més no pagades, que
no compten ni per a la retribució
ni per a la cotització». Amb la nova
norma, «serà fàcil demostrar que
hi ha incompliments». Segons
Sixto, a la Catalunya Central ac-
tualment «la meitat» de les em-
preses fan control horari, una me-
sura l’aplicació de la qual, diu, «ha
anat oscil·lant». Amb tot, Sixto diu
que la norma «no s’acaba d’adap-
tar als empleats  itinerants».

Des de les files d’UGT, la secre-
tària general de la territorial Ba-
ges-Berguedà, Mercè Gómez, as-

segura que aquesta era «una eina
necessària» pels «perjudicis so-
cials» que generen les hores extres
no retribuïdes. La mesura, diu Gó-
mez, «afavorirà els treballadors
menys qualificats, amb salaris
baixíssims», i recorda que era
«una reivindicació històrica per
lluitar contra la precarietat». «La
meitat de les hores extres no es pa-
guen i no cotitzen», recorda Gó-
mez. Amb tot, la sindicalista creu
que la norma «ha quedat curta,
hauria de ser més protectora i ga-
rantista», i posa d’exemple el pro-
blema que pot generar en el trac-
tament de dades. A més, creu que
les sancions estipulades, de fins a
6.200 euros, «són de riure».  

L’entrada en vigor del nou registre horari
genera «enrenou» entre l’empresariat
Representants dels empresaris de la Catalunya Central demanen temps i tenir en compte les particularitats de sectors i feines

UNA LLEI LABORAL POLÈMICA I APLAUDIDARepresentants empresarials i sindicals no es posen d’acord sobre l’oportunitat del nou control
d’hores a la feina. Sí que coincideixen que cal lluitar contra el frau, però els empresaris creuen que la mesura perjudica la petita empresa

MANRESA

Carles Blaya

MIREIA ARSO

Registre horari a l’empresa bagenca Domini Ambiental, ahir, en l’entrada en vigor de la norma
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La mesura va en
contra dels nous

temps de la llibertat
horària»
ESTEVE PINTÓ
PRESIDENT DE PIMEC CATALUNYA CENTRAL

Cal flexibilitat,
perquè no totes

les feines són d’horaris
previsibles»
PERE CASALS
PRESIDENT EN FUNCIONS DE LA CAMBRA

La norma amplia
la burocràcia i

això a les empreses 
no ens fa cap servei»
IGNASI LLOBET
DIRECTOR GENERAL DE GRUP LLOBET

La llei facilitarà
demostrar que hi

ha incompliments en les
hores no retribuïdes»
LLUÍS-VIDAL SIXTO
SEC. D’ACCIÓ SINDICAL CCOO VALL-OCC-CAT CENTRAL

Aquesta era una
reivindicació

històrica per lluitar
contra la precarietat»
MERCÈ GÓMEZ
SECRETÀRIA GENERAL UGT BAGES-BERGUEDÀ

LES OPINIONS

Mercè Gómez (UGT): «La
norma ha quedat curta i
hauria de ser més protectora
i garantista»



El ministeri de Treball, Migra-
cions i Seguretat Social considera
vàlid qualsevol sistema en paper
o telemàtic per fer el registre de
jornada laboral a les empreses,
obligació que va entrar en vigor
ahir. Així ho especifica en un de-
càleg d’aclariment de dubtes que
ha difós després que la Direcció
General del Treball hagi rebut di-
verses consultes a partir de la pu-
blicació del reial decret que regula
aquesta obligació. 

L’objectiu del registre és pro-
porcionar «informació fiable, im-
modificable i no manipulable a
posteriori» sobre les jornades la-
borals dels treballadors, per a la
qual cosa la informació s’ha de
documentar «en algun tipus
d’instrument escrit o digital» que
garanteixi «la traçabilitat i rastreig

fidedigne i invariable» de la jorna-
da diària un cop registrada. 

Un altre dubte que aclareix el
document és el que fa referència
a si cal registrar l’inici i el final de
la jornada o també les pauses in-
termèdies. Treball especifica que
cal incloure les pauses voluntàries
o obligatòries per evitar que es pu-
gui interpretar que la jornada ha
estat ininterrompuda.

Pel que fa als treballadors des-
plaçats fora del centre habitual de
treball, amb pernocta o sense, el
registre diari de jornada no altera
l’aplicació de les regles estatutà-
ries generals, per la qual cosa s’ha
de registrar el temps de treball
efectiu. Així, aquest registre no in-
clourà intervals de posada a dis-
posició de l’empresa, sense perju-
dici de la compensació a través de
dietes o supletoris. Amb tot, és

convenient que quedi constància
expressa del còmput, i es conside-
ra adequada la declaració docu-
mentada del treballadors per ve-
rificar la certesa de la manifesta-
ció.

Altres punts que s’aclareixen
són l’abast. I s’indica que el regis-
tre horari s’aplica a tots els treba-
lladors, al marge de la categoria o
grup professional, a tots els sec-
tors d’activitat i a totes les empre-
ses. Inclou treballadors mòbils,
comercials, temporals, treballa-
dors a distància o qualsevol altra
situació en què la prestació labo-
ral no es desenvolupa, total o par-

cialment, al centre de treball de
l’empresa. En queda exempt el
personal d’alta direcció.

També en són excepció els tre-
balladors amb règim específic o
particular en matèria de registre
de jornada, com ara els treballa-
dors amb contracte a temps par-
cial, per als quals ja existeix una
obligació de registre, o treballa-
dors que, avui en dia, ja disposen
de registres específics regulats,
com els de determinats transports
per car-retera, els de la marina
mercant o els ferroviaris trans-
fronterers.

En canvi, no hi ha obligació de

registre horari per als socis treba-
lladors de cooperatives o els autò-
noms, que tenen altres relacions
o prestacions de treball excloses
de l’àmbit d’aplicació de l’Estatut
dels Treballadors.

En les situacions de feina a dis-
tància o teletreball i horaris flexi-
bles del treballador, el registre dia-
ri de jornada «ni n’obsta l’opera-
tivitat ni constitueix cap mena
d’impediment a la continuïtat o
ampliació». Es considera un ele-
ment que garanteix l’acomodació
a les necessitat empresarials i als
interessos de conciliació dels tre-
balladors, familiars o d’altres ti-
pus.

Si, per exemple, la jornada pac-
tada es determina mensualment,
i la distribueix lliurement el treba-
llador, el fet que un registre horari
diari computi excessos de jornada
no s’interpretarà com a feina ex-
traordinària o per sobre del pactat
si en el còmput mensual es res-
pecta el que està acordat.

En el cas de les empreses de tre-
ball temporal, el control l’haurà
de dur l’empresa usuària, i, com
en la resta de casos, haurà de con-
servar els registres durant quatre
anys. L’ETT i l’empresa usuària
han d’establir els procediments
d’aportació dels registres per al
compliment de les seves obliga-
cions. Pel que fa a la subcontrac-
tació, serà l’empresa contractista
o subcontractista l’encarregada
de fer-lo. 

ACN MADRID

L’administració
considera vàlid
qualsevol registre,
en paper o telemàtic
Treball especifica que cal deixar constància
de les pauses obligatòries o voluntàries 

MIREIA ARSO

El ministeri de Treball ha aclarit alguns dubtes sobre el registre

La ministra de Treball, Migra-
cions i Seguretat Social, Magda-
lena Valerio, va afirmar ahir que
«ningú no s’ha pres seriosa-
ment» l’entrada en vigor del re-
gistre de la jornada laboral i va as-
segurar que «Inspecció de Tre-
ball actuarà».

Així ho va assenyalar en una
trobada amb els mitjans després
d’assistir a l’Esmorzar Informatiu
d’Europa Press del candidat a la
presidència de la Comunitat de
Madrid, Ángel Gabilondo, en

què va deixar clar que les empre-
ses han tingut dos mesos per pla-
nificar-se, i per aquest motiu els
va demanar «que compleixin».

«Si haguéssim concretat un re-
gistre de jornada ens haurien dit
que el sistema era inflexible», va
assenyalar Valerio, que va desta-
car que s’ha establert un sistema
flexible per donar cobertura a
modalitats com el teletreball o a
persones que treballen en un al-
tre país, però que depenen d’em-
preses espanyoles.

«Hi ha hagut dos mesos per

fer-ho i, per descomptat, la Ins-
pecció de Treball actuarà, però si
arriba una empresa i diu que està
en fase de negociació, es donarà
un marge de maniobra dins del
respecte a la llei perquè pugui en-

gegar el registre horari», va deixar
clar.

Per a Valerio, és imprescindi-
ble complir la legislació vigent en
favor dels treballadors, de les em-
preses i de la Seguretat Social.

«Cal complir les jornades, els
contractes a temps parcial són a
temps parcial i les hores extraor-
dinàries són hores extraordinà-
ries», va recalcar. La titular del
ministeri va denunciar que a la
setmana s’estan fent més de tres
milions d’hores que no es cobren
ni es cotitzen, per la qual cosa va
insistir en la necessitat d’aplicar
aquesta normativa.

També va recordar que, enca-
ra que Inspecció de Treball ja po-
dria sancionar, té unes directrius
tècniques d’aplicació de la nor-
ma, per la qual cosa si una em-
presa encara no ha adoptat el re-
gistre, però queda clar que s’està
negociant, no se sancionarà. No
obstant això, va insistir que «la
moratòria no pot ser sine die»,
perquè el registre de jornada es
va aprovar en un reial decret llei
d’extrema urgència.

EP MADRID

Valerio diu que «ningú no
s’ha pres seriosament» 
el control de la jornada 
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La ministra de Treball, Magdalena Valerio
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Fires i festes | Redacció | Actualitzat el 14/05/2019 a les 15:16

Tecnologia i gastronomia,
principals novetats d'una
ExpoBages-Ascensió més
professional
L'Espai 4.0 i el Gastrosalut són les noves apostes per arribar a un públic jove,
interessat en les noves tecnologies i l'alimentació saludable

Membres de l'organització de l'ExpoBages-Ascensió | ExpoBages

La tecnologia i la gastronomia seran les principals novetats de l'ExpoBages-Ascensió 2019
(http://www.firamanresa.cat/expobages) , que se celebrarà a Manresa del 17 al 19 de maig
ocupant els principals carrers del centre de la ciutat. En el setè any des que es va traslladar del
Palau Firal fins al centre de Manresa, s'han incorporat al programa de la fira noves propostes
com l'Espai 4.0, una carpa on es donaran a conèixer novetats tecnològiques com els drons, la
impressió 3D o els patinets elèctrics, i el Gastrosalut, un certamen dedicat a l'alimentació saludable.
L'objectiu és oferir nous continguts que engresquin al públic més jove i interessat en les
últimes tendències.

Enguany, la fira també potencia la seva vessant professional, amb dues jornades divendres al
matí en què es reuniran professionals del sector turístic del territori, convocats per Bages Impuls i
Bages Turisme, i del sector industrial, en una sessió organitzada pel programa Ocupació al Bages
Industrial. Divendres a la tarda s'ha programat una sessió de networking per als expositors, amb
l'objectiu que es coneguin entre ells i puguin explorar possibilitats de col·laboració i de negoci.
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En aquesta edicio, ExpoBages-Ascensió comptarà amb 150 expositors i prop d'una setantena
d'actes al carrer. Una extensa agenda d'activitats que faran que Manresa torni a viure un gran
cap de setmana festiu i comercial. La fira tindrà com a eix central el Passeig Pere III i els carrers
propers com Guimerà, Muralla del Carme i plaça Sant Domènec. D'altra banda, es revalida l'aposta
pel Centre Històric amb activitats a la plana de l'Om i la plaça Major i la implicació dels comerciants
del barri.

En la roda de premsa de presentació, el tinent d'alcalde i president del comitè executiu de la
Fundació Turisme i Fires de Manresa, Joan Calmet, ha posat de manifest la "voluntat de continuïtat
i canvi de la Fira ExpoBages per donar-li garanties de futur". La presidenta de la UBIC, Tània
Infante, ha explicat que "les propostes de l'ExpoBages es complementen a la perfecció amb
l'experiència de comprar al comerç de la ciutat". Llorenç Juanola, coordinador de la comissió
organitzadora, ha dit que la fira arriba amb "energies renovades, impulsada per gent jove i
dinàmica", i ha destacat les novetats en tecnologia i alimentació saludable.

Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de Manresa i vicepresident del comitè executiu
de la Fundació Turisme i Fires de Manresa ha afirmat que "la tornada al centre va ser per fer la fira
més gran". Finalment, l'alcalde de Manresa Valentí Junyent ha introduït la participació de Sant
Joan de Vilatorrada com a municipi convidat, afirmant que "l'ExpoBages és l'aparador de la
ciutat i de la comarca". Gil Ariso, alcalde de Sant Joan, ha agraït la distinció i ha dit que
"ExpoBages és un gran aparador i l'hem d'aprofitar. Sant Joan s'ha fet gran, està de moda".

Indústria 4.0 a l'acte inaugural

Les innovacions tecnològiques seran també les protagonistes de l'acte inaugural de la fira, que
tindrà lloc el dissabte a les 11 del matí a l'institut Lluís de Peguera. Durant l'acte, hi haurà una
ponència de Xavier Pi Palomés, director del màster en Indústria 4.0 a la Universitat Politècnica
de Catalunya, i es lliurarà el premi Pollet d'Or a Frank Margenat, propietari i gerent del celler Oller
del Mas, per la seva aposta per fer del territori una destinació turística sostenible i de qualitat.
L'acte inaugural té confirmada l'assistència de la directora general de Comerç de la Generalitat,
Muntsa Vilalta.

Sant Joan de Vilatorrada, municipi convidat

Amb la voluntat de potenciar el seu paper comarcal, l'ExpoBages-Ascensió torna a donar
protagonisme a una població de la comarca. Sant Joan de Vilatorrada, municipi convidat
d'enguany, portarà a la fira mostres de les seves principals festes i tradicions com la fira
Embarrats, amb actuacions teatrals a l'estand durant tot el cap de setmana, o la festa major
infantil, amb un espectacle de foc, música en directe i bestiari que es farà el dissabte al vespre a
la plaça Europa. Durant els dies de fira també es podrà visitar a la sala la Plana de l'Om l'exposició
"Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella, 1000 anys d'essència al Pla de Bages".

ExpoBages-Ascensió 2019: les principals novetats

Espai 4.0. El pati del Casino acollirà una gran carpa tecnològica on es podrà aprendre a fer volar
drons, provar patinets elèctrics, conèixer diferents models de cotxes elèctrics o participar en
activitats com un taller familiar de robòtica o el laboratori d'experimentació per a nens i nenes Lab.0
de la UManresa-FUB. En aquest espai s'hi instal·laran expositors relacionats amb el món 4.0 i la
innovació tecnològica com la UPC de Manresa, el CTM-Eurecat o el CETIM, que hi portarà el seu
nou simulador de conducció que permet experimentar situacions de risc al volant i practicar les
millors estratègies per fer-hi front.

Gastrosalut. L'ExpoBages-Ascensió 2019 estrena una nova fira d'alimentació saludable, el
Gastrosalut, que s'instal·larà al pati del Kursaal el dissabte i el diumenge i comptarà amb una
quinzena d'expositors que hi mostraran productes innovadors i saludables. Per mitjà d'un sistema
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de tiquets, els visitants podran degustar petites tapes, conèixer nous productes i comprar-los. El
Gastosalut, que és possible gràcies a la implicació del Grup Llobet, neix amb la voluntat de ser un
aparador de nous productes i de divulgar maneres de cuidar la salut menjant.

Automoció. El sector de l'automoció serà present a l'ExpoBages-Ascensió a través de 17
concessionaris del territori que hi portaran models de les principals marques del sector. En
aquesta edició, la fira ampliarà l'espai dedicat als cotxes cap a la prolongació del carrer Guimerà, de
manera que l'oferta del sector de l'automoció es repartirà per la prolongació Guimerà, el carrer Guimerà
i la muralla del Carme, mentre que els vehicles de proves seran a la plaça Porxada. Com ja és
tradicional, el Grup d'Automoció de Manresa sortejarà 3.000 euros entre totes les persones que es
comprin un cotxe durant l'ExpoBages-Ascensió.

Centre Històric. La Plana de l'Om i la plaça Major seran els dos espais on es concentraran les
activitats de l'ExpoBages-Ascensió al Centre Històric. A la Plana de l'Om s'hi faran diferents
activitats organitzades per la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, que aniran des de
tallers de zumba fins a tai-xi, country o hip hop. També hi haurà concerts de jazz organitzats pel
Comissionat del Centre Històric. A la plaça Major, a banda del mercat agrari del dissabte al matí,
dissabte a la tarda s'hi farà la festa dels vins catalans que organitza el Petit Celler i diumenge s'hi
instal·larà una gran pista de tennis en la que la Federació Catalana de Tennis i el Club de Tennis
Manresa convidaran a jugar-hi a tots els nens i nenes que ho vulguin. També hi haurà visites
guiades per comerços emblemàtics de la ciutat i un itinerari per aparadors de locals buits dle centre
històric convertits en espais artístics.

Concurs a Instagram. Amb l'objectiu d'incentivar la presència d'imatges de la fira a la xarxa social
Instagram, s'ha convocat un concurs amb un regal molt atractiu, un gran pack de productes dels
expositors de l'ExpoBages que inclou una samarreta oficial signada del Baxi Manresa, un val de
30 ? per a la botiga Z Manresa, un formatge Sarró de Cabra de Formatges Montbrú, una ampolla
de cava Vintage de Cellers Maset, un kit d'iniciació a l'electrònica amb Arduino cedit per Codelearn,
un val de descompte de 30 ? per a un curs intensiu d'idiomes a l'Escola d'Idiomes Madison, una
subscripció digital de mig any al diari Regió7, un lot de patés i melmelades de 5 pebrots, dos
coixins de gamma alta de Gigante del Colchón, un lot de minerals de Minerals Energètics, una
assessoria en protecció de dades per a una comunitat de veïns amb Immofeliu, un àpat per a 2
persones en un dels restaurants del menú del peix de roca de Begur, un lot de vins de Calonge,
una setmana de Summer Camp a Gresol International-American School i una garrafa d'oli i una
setrillera d'Arbequi de Vila-Sana. Per participar al concurs només cal publicar una foto de
l'ExpoBages amb l'etiqueta #concursexpobages19 en un perfil públic d'Instagram entre els dies
17 i 20 de maig. Entre totes les persones participants, es farà el sorteig del regal.

Nova web. La fira ExpoBages estrena web on es recull tot el programa d'activitats, el llistat
d'expositors, les últimes notícies i recomanacions i els detalls del concurs a Instagram. L'adreça
de la nova web és www.firamanresa.cat/expobages ( http://www.firamanresa.cat/expobages) .

Pàgina 3 de 3
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6-7 minutos

El nuevo recuento en la Cambra de Comerç de Barcelona

confirmó la mayoría absoluta de la candidatura de Eines de País,

impulsada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), aunque

perdió uno de los escaños en favor del equipo de Ramon Masià.

Esta fue la decisión de la junta electoral central que se reunió este

lunes para verificar la validez de 955 votos, lo que le tomó cinco

horas, en una muestra de las diferencias que se mantenían en el

seno de la junta, que preside Marta Felip, secretaria del

Departament d’Empresa.

Sólo un cambio

La revisión de 955 votos sólo cambia uno de los 40 escaños

del pleno

Al final, sólo cambió uno de los escaños. Lo pierde Francesc Cara,

transportista autónomo de Eines de País y lo gana Cartridges

System, del equipo de Ramon Macià. Y uno de los primeros en

reaccionar a lla abrumadora mayoría de la ANC fue el president de

la Generalitat, Quim Torra: “Eines de País se ha impuesto a la

conspiración”, dijo en un tuit.

La reunión de este lunes debía analizar un total de 985 votos, 955

de ellos en la Cambra de Barcelona y el resto en las cámaras de

Lleida, Terrassa, Sant Feliu de Guíxols, Sabadell y Manresa. Y, tras

un largo debate, se decidió admitir como válidos 304 y declarar

nulos, 679. Son votos sospechosos de usurpación de identidad:

habían sido emitidos desde unas pocas direcciones de IP de

internet.

Felicitación institucional

“Eines de País se ha impuesto a la conspiración”, dice Quim
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Torra

En cualquier caso, ninguno de los candidatos esperaba un cambio 

radical en los resultados avanzados el miércoles pasado. La amplia

victoria de Eines de País se daba por segura, y sólo se mantenía

una cierta incógnita sobre si conservaría o no la mayoría absoluta.

La ha conservado. Pero aun sin ella, habría mantenido su

capacidad para gobernar la Cambra, dada la negativa de Enric

Crous a participar en un frente anti ANC.

Es más, hay intensos contactos entre miembros de Eines de País y

de la candidatura de Crous para colaborar en la gobernabilidad de

la institución. Joan Canadell, uno de los favoritos para la

presidencia independentista, se ha mostrado abierto a formar “un

comité ejecutivo inclusivo”, en un claro gesto hacia Crous. Se

especula incluso que la ANC podría haber ofrecido a Crous cederle

uno de sus escaños. Quien sí podría entrar por esta vía es Genís

Roca (Fundació Enciclopèdia Catalana), una persona de Crous

muy bien relacionada con la ANC.

Joan Canadell, que opta a la presidencia por la candidatura Eines

de País, en una imagen de archivo (Canadellb)

Los datos definitivos otorgan a Eines de País 31 de los 40 escaños

sometidos a votación, frente a los 4 de Enric Crous, los 3 de Carles

Tusquets, uno de la plataforma de mujeres 50 a 50 (la farmacéutica

Núria Bosch, considerada próxima a Tusquets), y como novedad

uno a Ramon Masià. Para la ANC, suficiente para gobernar la

institución.

En un duro comunicado, la Cambra de Comerç de Barcelona se

desentendió del caos que ha rodeado todo el proceso de recuento,

lamentó la confusión creada, y reclamó rigor a la Generalitat en

tanto que entidad tuteladora del proceso electoral. Para el actual

equipo de la Cambra, que encabeza Miquel Valls, se perjudica la

reputación de la entidad con una situación como la que se produjo
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el día de las votaciones, el pasado día 8, cuando pasaron más de

cinco horas en facilitarse los datos y aún así el acta proporcionada

por el Departament de Empresa difiere en casi 1.500 votos a la

suma de electores que resulta de sumar grupo a grupo en el propio

listado de la conselleria.

Este lunes, se corrigió el error y Empresa elevó a 19.243 el número

de votantes en Barcelona, lo que representa una participación del

4,55%, más del doble que en las anteriores elecciones, pero aun

así un porcentaje muy bajo. Un ejemplo: en el grupo de material de

transporte ha ganado Truckcat (Eines de País) con sólo 15 votos,

por delante de Seat (cuatro votos) y Nissan (3). Ninguna de las

empresas que han concurrido a las elecciones (unas 190) ha

llegado a los 300 votos.

Participación

Ninguno de los ganadores ha conseguido reunir 300 votos

En su comunicado, la Cambra también recordó que “todo el

dispositivo y la operación logística del proceso electoral se ha

hecho con recursos propios de la entidad”. “Pese a ser una

corporación de derecho público y estar bajo la tutela del

Departament de Empresa no recibe ningún tipo de subvención

para sus actividades de carácter público y todos los recursos que 

recibe de las administraciones tienen un carácter finalista para el

desarrollo de proyectos y programas de apoyo a empresas y

emprendedores”, añade el comunicado.

Igualmente, recordó que desde la supresión de las cuotas

obligatorias, en el 2011, se ha conseguido consolidar “una sólida

posición financiera y patrimonial que pone a disposición de los

nuevos órganos de gobierno”. Según los datos de la Cambra, hay

casi 14 millones en la caja, además del patrimonio.

Elecciones

El sistema permite a la ANC lograr el 80% de asientos

Para la implantación del voto electrónico, la Generalitat ha

aportado 200.000 euros destinados en su mayor parte a pagar a

Scytl, la gestora del sistema.

La amplia victoria de la ANC se explica en gran parte porque se 
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trata de un sistema electoral mayoritario, como el de Estados

Unidos o el del Reino Unido. El que gana por un solo voto se lleva

el escaño. Eso explica que con menos de un 40% de los votos la

ANC se lleva casi el 80% de los escaños. Sumadas, las

candidaturas de Enric Crous y Carles Tusquets reúnen más votos

(un 44% del total), pero en escaños apenas llegan al 8%. Falta por

ver si ahora alguien impugna los resultados.
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UN ESPAI QUE S’OBRE 33CENT CINQUANTA EXPOSITORS26

El claustre de la Seu acull per
primer cop una exposició

ERNEST DESCALS HI FA UNA MOSTRA DE PINTURA

Cotxes, tecnologia i gastronomia
guanyen espai a l’ExpoBages

LA FIRA COMENÇA DIVENDRES AL CENTRE DE MANRESA

CARLES BLAYA MIREIA ARSO

Coincideixen a afirmar de forma concloent que als municipis on van estar
presents no hi va haver agressions a policies ni tan sols durant les càrregues  2-4

Els set bagencs neguen cap
violència de votants de l’1-O
en un dia crispat al Suprem LA COMPARSERIA

DE LA FESTA CONTINUA EN
UNES INSTAL·LACIONS QUE
N’ACCELEREN LA DEGRADACIÓ,
TAL COM HA DENUNCIAT EN
NOMBROSES OCASIONS 10

CONSELL COMARCAL I
COMITÈ DEL SERVEI SOLSONÍ
PREPAREN UNA REUNIÓ
ESPERANÇADORA  12

Un canvi
d’assessors obre
una escletxa
per al diàleg al
Centre Sanitari
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REIAL SOCIETAT EL TÍTOL QUE
JA TENIA AMB L’ESPANYOL 28

Núria Mendoza,
una bagenca
dos cops
campiona de la
Copa de la Reina

La responsable
del bestiari
patumaire
insisteix que
la degradació
és extrema

ABEL GALLARDO

Els testimonis bagencs citats per advocats dels acusats amb alguns dels seus acompanyants, ahir a Madrid, després de les declaracions

ELECCIONS MUNICIPALS 2019

El candidat manresà del
PP troba el 155 «radical»i
perjudicial per a Espanya
ES DESMARCA DEL PROPÒSIT DEL SEU
PARTIT D’INTERVENIR L’AUTOGOVERN

LA SITUACIÓ DELS INDEPENDENTISTES
PRESOS LI SAP «MOLT DE GREU»  20



La fira ExpoBages tornarà
aquest divendres al centre de
Manresa (on se celebra per setè
any consecutiu) amb algunes no-
vetats en el seu programa. Les no-
víssimes tecnologies i el menjar
saludable seran dos dels princi-
pals al·licients d’un certamen en
ple procés de renovació que bus-
ca potenciar el seu vessant més lú-
dic i festiu per atraure nous visi-
tants, especialment forans.

Els organitzadors de la fira, que
enguany arriba a la 39a edició, van
presentar ahir el complet progra-
ma d’activitats i d’expositors amb
què el certamen pretén consoli-
dar-se com una de les cites de re-
ferència del calendari festiu man-
resà. A més dels nous Espai 4.0 i
de la mostra Gastrosalut, dedica-
da a la gastronomia saludable i
promoguda per Grup Llobet, en-
tre les novetats d’enguany figuren
una ampliació de l’espai ocupat
pels concessionaris de cotxes (el
gran atractiu comercial de la fira),
que tindrà 17 empreses i que
guanya metres cap a la prolonga-
ció Guimerà; i les dues jornades
professionals en què es debatrà
sobre indústria i turisme, dos dels
motors de l’economia bagenca.

El 39è ExpoBages acollirà 150
expositors i tindrà la col·laboració

d’una trentena d’entitats i associa-
cions locals, xifres similars a la
d’anys anteriors. La fira, que
s’allargarà fins diumenge, tindrà
un pressupost una mica superior
als 90.000 euros, quantitat que es
recupera amb el lloguer dels es-
pais firals, contractables a partir
de 300 euros i fins una mica més
enllà dels 1.000, segons explica-
ven ahir fonts de l’organització.

Joan Calmet, regidor de Turis-
me i president executiu de Fira de
Manresa, va destacar ahir la «vo-
luntat de continuïtat i canvi de la
fira, que no són termes contradic-
toris, perquè sense canvis no es
pot garantir la continuïtat». Per a
Calmet, les novetats que presenta
enguany el certamen «estan
orientades a les persones, a la sa-
lut, el benestar i les noves tecno-
logies». Calmet considera que la
fira s’ha d’«orientar cap a un cap
de setmana festiu, amb el perfil de
certàmens com Girona10 o
Olotx2», dos referents que ja s’es-
mentaven en la prèvia de la darre-
ra edició de l’Expo.

Com a presidenta de la UBIC,
Tània Infante és la responsable de
l’associació comercial encarrega-
da de la mostra d’artesans que
acollirà la plaça Sant Domènec i
també d’incentivar l’obertura
d’establiments durant el cap de

setmana, ja que l’ExpoBages acu-
mula esforços amb la tradicional
fira comercial de l’Ascensió. Per a
Infante, l’Expo ha de motivar els
visitants a fer compres «de nova
temporada i d’hàbits saludables»,
explicava ahir.

També des del sector comercial
s’expressava Llorenç Juanola, pre-
sident de la comissió organitza-
dora de la fira, que assegura que
torna «amb energies renovades».
Juanola va destacar la renovació
de la comissió «amb gent jove i
amb empenta», i creu que aques-
ta és una edició «per fer ciutat i co-
marca, adaptada a les noves ten-
dències socials i de consum». Jua-
nola també va insistir en la relle-
vància de la participació d’entitats
(des del Club Tennis Manresa als
Tirallongues, Bonsai Natura o
Foto Art)  que  fan més cívica la
festa.

Pere Casals, president de la
Cambra de Manresa i vicepresi-
dent tant del Patronat de Fira com
de la seva executiva, recordava
que el trasllat de l’Expo del Palau

Firal al centre de la ciutat va ser
«per fer-la més inclusiva i potent,
per buscar un gran esdeveniment
per a Manresa». Casals va recor-
dar l’evolució d’aquests anys de
fira al centre i va destacar el fet que
el certamen s’hagi obert a la co-
marca «fent honor al seu nom».
Des de fa algunes edicions, exis-
teix la figura del poble convidat.
En aquest cas serà Sant Joan de Vi-
latorrada, que arribarà a la capital
del Bages amb mostres de la fira
Embarrats i de la Festa Major In-
fantil, a més d’una exposició so-
bre els seus mil anys d’història.

L’alcalde santjoanenc, Gil Ari-
so, va qualificar de «premi» ser
presents a l’ExpoBages, un reco-
neixement, va dir, al «creixement»
del poble en els darrers anys. A
més, va destacar Ariso, «estem de
moda, per bé o per mal». A la fira,
doncs, «es descobrirà Sant Joan
per als que no el coneixen».

L’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent, va insistir que la fira
«manté la vigència després de 39
anys» i va incidir en la idea
d’«obrir la fira a fora». Per a Ju-
nyent, «la ciutat ha de notar que
l’Expo continua sent un referent
de capitalitat».

*Consulteu la informació deta-
llada de l’ExpoBages en l’especial
que publicarà Regió7 divendres.

CARLES BLAYA MANRESA

L’ExpoBages obre mercat amb les
noves tecnologies i la gastronomia
La 39a edició de la fira manresana s’inaugura divendres estrenant un espai 4.0 i la mostra Gastrosalut

Ingeniería Larix completarà les
vint-i-set vocalies reservades al
ple de la Cambra de Comerç a les
empreses escollides per sufragi.
Segons la resolució de la Junta
Electoral Central, a Larix li ha estat
atorgat l’últim lloc en disputa dels
electes per un sorteig. Larix i Ase-
soría Integral Cubo Pons havien
empatat a set vots en l’epígraf de
serveis empresarials en les elec-
cions celebrades a la Cambra de
Manresa entre el 2 i el 8 de maig.
En la sessió de dilluns passat de la
Junta Electoral Cental, es van ve-
rificar el resultats de les eleccions
per sufragi. Cap vot electrònic ha
estat declarat nul en les eleccions
de la demarcació de Manresa. 

La composició del ple de la
Cambra queda ara pendent de la
incorporació dels nou represen-
tants de les empreses que fan més
aportacions a l’ens cameral.

D’altra banda, la consellera
d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat, Àngels Chacón, va re-
butjar ahir que els resultats a les
eleccions al ple de la Cambra de
Barcelona siguin una «hecatom-
be» en l’àmbit empresarial. Ho va
dir en roda de premsa per valorar
els comicis a les 13 cambres cata-
lanes, en els quals la candidatura
impulsada per l’ANC va guanyar a
Barcelona. 

Chacón va criticar que hi ha
«interessos» des de fa mesos per-
què sembla que l’economia cata-
lana està perjudicada i va subrat-
llar que diversos indicadors ob-
jectius com la inversió estrangera
i les exportacions els contradiuen
i acaben sent positius. «La realitat
és molt tossuda», va dir la conse-
llera, que va insistir que aquesta
situació també es va donar quan
les empreses van traslladar la seva
seu social fora de Catalunya pel
context polític, a més d’assenyalar
que des de la Cambra de Barcelo-
na no es decideixen les polítiques
industrials. 

Chacón va defensar que la
prioritat de la conselleria és posi-
cionar internacionalment Cata-
lunya i que segueixi sent compe-
titiva: «L’economia està evolucio-
nant perfectament». Va remarcar
que el departament «havia de ga-
rantir la pista de joc» i un proce-
diment impecable en les 13 elec-
cions, i va assegurar que haurien
volgut fer més publicitat del pro-
cés electoral però no s’ha pogut
pels terminis.

REDACCIÓ/EP MANRESA

Ingeniería Larix
ocuparà la
darrera vocalia
per sufragi al ple
de la Cambra 
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ECONOMIA

Quatre empreses espanyoles i
dues de portugueses han estat
distingides amb els Premis
EmprenedorXXI, impulsats per
CaixaBank a través de DayOne,
la seva divisió especialitzada en
empreses tecnològiques

CaixaBank
FA PÚBLICS
ELS PREMIS

EMPRENEDORXXI 

LA XIFRALA TENDÈNCIAEL GUARDÓ

Marcadors

Hisenda havia retornat
493,22 milions d'euros a
657.418 contribuents catalans
per la renda 2018 fins ahir,
dimarts, primer dia d'atenció
presencial per elaborar la
declaració de l'IRPF

Renda
HISENDA JA HA
RETORNAT 493

MILIONS ALS CATALANS

 L'Índex de Preus del Consum
(IPC) a Catalunya va
augmentar un punt a l'abril
respecte al març, i la taxa
interanual en va pujar tres,
fins a l'1,7%, segons les dades
de l'INE.


L’IPC PUJA UN PUNT

EL MES D’ABRIL
A CATALUNYA

LA FESTA DEL COMERÇ I LA INDÚSTRIA La fira manresana ExpoBages celebrarà aquest cap de setmana la seva
setena edició al centre de la ciutat amb la presència de 150 expositors i amb la col·laboració de trenta entitats

CARLES BLAYA

Fotografia de grup dels organitzadors de la fira manresana ExpoBages, ahir al pati del Casino

La fira guanya espai per
als concessionaris i estrena
unes jornades professionals
sobre turisme i indústria 



Política |  | Actualitzat el 15/05/2019 a les 18:30

Els candidats veuen oportunitats
per a l'urbanisme manresà malgrat
les seves particularitats
La cpitalitat, el supramunicipalisme, els polígons, la qualitat de l'espai urbà i el
Centre Històric centren el debat del Col·legi d'Arquitectes

El debat d'urbanisme del Col·legi d'Arquitectes s'ha celebrat a la Cambra | Pere Fontanals

Només Marc Aloy, d'ERC, i Felip González, del PSC, han participat aquest dimecres al migdia
en el debat organitzat pel Col·legi d'Arquitectes com a caps de les seves respectives llistes. Els
altres han delegat la funció en els candidats que han considerat més adequats per abordar una
àrea complexa i ample. Claudina Relat, per part de Junts per Manresa, Gemma Tomàs, per Fem
Manresa, Laura Massana, per Manresa En Comú, Jordi Linde, per Podem, i Arnau Padró, per
Primàries.

El debat s'ha vertebrat en diversos punts que han generat a vegades respostes creuades, fet que
ha permès la confrontació d'opinions i, fins i tot, ha permès veure alguna interpel·lació directa. En
aquest capítol, especialment rellevant ha estat el fet que entre els socis de govern, Aloy ha llançat
algun dard contra Relat, que tècnicament s'ha defensat correctament, però ha tingut algun descuit
a l'hora de referir-se a accions de govern, fruit d'incorporar-se ara a l'esfera política institucional.

Consens amplis per polítiques supramunicipals

El debat ha donat el tret de sortida posant la supramunicipalitat sobre la taula. Tots han coincidit
en la necessitat que hi hagi entesa, sobretot amb els municipis veïns, a l'hora d'actuar en
desenvolupaments que afectin a més d'un municipi. Relat ha proposat més "networking" entre

Pàgina 1 de 3

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/83587/candidats/veuen/oportunitats/urbanisme/manresa/malgrat/seves/particularitats



els tècnics dels municipis afectats i que les línies de terme siguin permeables.

Primàries tiraris endavant una regidoria de la capitalitat, que ha rebut el rebuig de diversos
candidats, i una xarxa d'autobús que sobrepassi els límits municipals. Massana ha dit que cal
recuperar el Pla de Desenvolupament Urbanístic que es va desenvolupar durant el govern
d'esquerres i adaptar-lo a l'actualitat. González ha recordat que Manresa és la cinquena Àrea
Urbana Funcional del país. Fem Manresa ha dit que calen amplis consensos i que si en el passat
no s'hi han trobat la CUP "ha estat perquè en la majoria de casos han prioritzat els interessos
econòmics per sobre dels de les persones".

Capitalitat és creure-hi

El següent tema ha estat la capitalitat de Manresa a la Catalunya Central. En aquest capítol el PSC
ha reivindicat que cal creure-ho. "En comptes de seduir, hem cedit", i ha posat com a exemple la
Universitat de Vic, on Manresa no ha mantingut el nom, o el fet que "haguem cedit dues vegades
la capitalitat de la Diputació, primer a Sant Cugat i després a Igualada".

Per a Manresa En Comú, abans d'abordar la capitalitat, "cal primer que Manresa es cohesioni,
la capitalitat s'ha de construir des de sota amb cooperació". Primàries ha situat Catalunya en una
hipotètica independència per reclamar "estructures d'Estat per a Manresa". Per a Fem Manresa,
"la capitalitat es construeix des de casa, ja que Manresa té moltes potencialitats i ningú no ens
l'ha d'atorgar des de fora".

Junts per Manresa ha apostat per la competitivitat i ha proposat agilitzar l'atorgament de
llicències municipals tant per a les millores urbanes com per a les empreses que volen implantar-
se a la capital del Bages. ERC ha recordat que "Manresa ja és capital en moltes coses, però no
s'ha exercitat suficient". Per a Aloy aquesta funció s'ha de portar a terme des d'alcaldia. Per a
Podem, la capitalitat s'exerceix "portant empreses als polígons que generin feina".

Sòl industrial

Seguint amb com ho havia deixat en el punt anterior, Podem ha recuperat el tema del sòl industrial
proposant "desgravacions fiscals per a les empreses que es vulguin implantar a Manresa, si més
no, durant els primers anys". Aquesta afirmació ha fet posar les mans al cap a la representant de
Fem Manresa, que ha afirmat que no entén "com es poden fer aquestes afirmacions des de
formacions d'esquerres".

Aloy ha afirmat que mentre la mancomunació de polígons no sigui competència municipal, la seva
gestió s'ha d'encarar des del lideratge i ha posat com exemple el Parc Tecnològic. Precisament,
l'exemple del Parc Tecnològic ha estat el que González ha posat sobre la taula per recordar que
s'han perdut 3 milions en fons europeus per culpa de llogar-lo a la Caixa en comptes d'anar a
buscar empreses tecnològiques: "l'alcalde ha d'agafar la maleta i visitar les empreses".

Des de Fem Manresa, Tomàs, ha apostat per un model de desenvolupament del sòl basat en les
necessitats de les empreses i no a l'inrevés. "No podem desenvolupar polígons sense observar
les necessitats i les demandes de les empreses, sinó que ho hem de fer al revés, des de la
demanda de sòl", ha afirmat. Per la seva part, Relat ha posat sobre la taula que "la qualitat" és
l'única eina que té Manresa davant dels molt més grans polígons d'altres municipis de la
comarca.

Sobre el model de desenvolupament del Parc Tecnològic com a exemple de cooperació entre les
administracions -en aquest cas Manresa i Sant Fruitós-, la veu crítica l'ha posat Padró que ha
assegurat "que no veu que altres municipis veïns amb grans polígons tinguin la voluntat de
compartir. Per contra, ha proposat portar l'activitat industrial a la ciutat, "evidentment ens referim
a la indústria 4.0".
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Manresa En Comú ha proposat que ja que Manresa no té tant sòl com altres municipis, "podem
competir-hi comprant l'energia renovable que puguis generar, tal i com fa Montcada i Reixac".

Qualitat de l'espai urbà

Felip González ha apuntat que s'ha de convertir el carrer Guimerà en una illa per a vianants i cal
arbrar i eixamplar voreres a les carreteres de Cardona i de Vic "de seguida". Massana, per la
seva part, ha prioritzat la façana sud de la ciutat per destacar que el projecte de Vies Blaves de la
Diputació és una bona oportunitat per desenvolupar-la més i acabar amb el que queda pendent.
També ha posat sobre la taula els pàrquings dissuasoris.

Padró ha apostat per ampliar els espais per a vianants, però abans cal millorar el transport públic,
"sempre consultant la ciutadania". Gemma Tomàs, per la seva part, s'ha centrat en les actuacions
que cal fer "per millorar la vida dels veïns". "Si a Manresa s'hi viu bé, la gent marxarà menys i
s'atraurà població, ha afirmat. En aquest sentit, ha reivindicat un carril bus a la carretera de Vic i de
Cardona, "i fer entrar l'Anella Verda a la ciutat".

Claudina Relat, com Massana, ha dit que cal aprofitar el projecte de Vies Blaves, i ha situat el
Parc Puigterrà "en el cor de la ciutat", i que cal que les actuacions vagin així encaminades. Marc
Aloy ha reivindicat el Parc del Cardener com a "principal aposta" d'ERC. Així mateix ha defensat
la illa de vianants del carrer Guimerà, però ha assegurat que abans de desenvolupar una carretera
de Vic i de Cardona arbrada "s'ha d'estudiar què es farà amb els cotxes a través d'un estudi
d'impacte". Així, ha dit que "seria un projecte a executar en el següent mandat".

Centre Històric

Finalment, el debat s'ha situat en les actuacions que cal fer en el Centre Històric. Jordi Linde ha
posat l'exemple de l'actuació que va fer Girona amb el seu call jueu per proposar la rehabilitació de
les cases. Aloy ha posat sobre la taula que la Generalitat s'instal·larà als antics jutjats i que portarà
200 treballadors a la zona. "És difícil incidir en la voluntat dels propietaris privats", ha assegurat,
per posar l'exemple de l'habitatge cooperatiu que es desenvolupa al carrer Hospital.

Relat ha tirat d'història per recordat que Manresa va ser cremada tres vegades en menys de cent
anys i que té un Centre Històric particular, molt diferent al de altres ciutats. En aquest sentit ha
tornat a incidir en la necessitat d'agilitzat les llicències i fer intervencions molt específiques. Tomàs,
per la seva part, ha distingir entre perfils de propietari d'habitatges en el Barri Antic. "No s'ha de
donar la mateixa resposta a blocs que tenen un propietari per cada habitatge o a blocs que tenen
un sol propietari".

Primàries ha insistit en la independència per la necessitat "de tenir més recursos" per fer polítiques
al Centre Històric, Massana ha recordat que a causa dels successius incendis "no tenim palauets"
i sí molts edificis del segle XIX. Felip González ha recordat que els respectius governs de la
ciutat han invertit "uns" 130 milions al Centre Històric, i que "la iniciativa privada no s'hi ha implicat
gaire".

Dues hores de debat, just al migdia, trepitjant l'hora del vermut i l'hora del dinar. Sense candidat
ni de Ciutadans ni del PP.
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Cal abordar d’una vegada la
transformació del carrer Guime-
rà en una illa de vianants, projec-
te que ha reposat als calaixos els
darrers anys, i la mutació de l’eix
carretera de Vic-Cardona, pas-
sant per Sant Domènec, en un
trajecte amb menys cotxes i més
amable per als vianants. És una
de les idees que van aparèixer
ahir al debat electoral sobre ur-
banisme que va organitzar la seu
a Manresa del Col·legi Arquitec-
tes de Catalunya i que es va cele-
brar a la Cambra de Comerç. 

El cap de llista d’Esquerra,
Marc Aloy, va treure el tema
quan va tocar parlar de la quali-
tat de l’espai públic. Per a Aloy,
ha arribat l’hora de transformar
«el Guimerà per a la gent», sense

cotxes perquè «clama al cel» que
els vianants «hagin d’anar en fila
índia per unes voreres estretes».
Se l’imagina sense que la Mura-
lla suposi un «obstacle» per anar
o venir de Sant Domènec. L’alcal-
dable pel PSC, Felip González, li
va donar un consell: «No hi ha
cap altra solució que treure els
cotxes del Guimerà, però si dub-
tem ja ens podem calçar». 

Taca d’oli
La proposta de fer l’illa de via-
nants al Guimerà es va estendre
com una taca d’oli per l’eix de la
carretera de Vic i Cardona, tam-
bé dibuixada en alguns plànols.
Gemma Tomàs, de Fem Manre-
sa, va recordar que ja l’han expo-
sada en diverses ocasions però
que els hi han tombat, mentre

que Claudina Relat, de Junts per
Manresa, va proposar que al-
menys el tram final de la carrete-
ra de Vic, a la Muralla, s’hauria
de fer més «amable». Laura Mas-
sana, de Manresa En Comú, va
assegurar que no entenia segons
quines presses. Va opinar que el
que és bàsic és fer un pla de mo-
bilitat. Entre altres coses perquè
«va lligat a la salut». Aloy va as-
segurar, en la seva intervenció fi-
nal, que el pla de mobilitat serà
un dels principals reptes del prò-
xim mandat que permetrà de-

sencallar projectes com aquest
de l’eix Vic-Cardona.

Els candidats van parlar de su-
pramunicipalitat, de sòl per a ac-
tivitats econòmiques i del Barri
Antic. També de la capitalitat de
Manresa, que per a uns la ciutat
no s’acaba de creure i que per a
altres s’ha de guanyar. No hi va
haver consens. 

A l’acte hi van participar els
caps de llista Marc Aloy per ERC
i Felip González pel PSC. La resta
van donar protagonisme a altres
membres de la llista: Laura Mas-
sana (Manresa En Comú); Arnau
Padró (Primàries), Claudina Re-
lat (Junts per Manresa); Gemma
Tomàs (Fem Manresa) i Jordi
Linde (Podemos). Ciutadans va
excusar la seva presència i el PP
no va donar senyals de vida.

JORDI MORROS MANRESA

L’illa de vianants del carrer Guimerà
apareix en escena al debat electoral
Les candidatures es posen d’acord que és imprescindible fer el nou pla de mobilitat de Manresa

HAJAR ECHENOUILI 

El debat sobre urbanisme el va organitzar la seu a Manresa del Col·legi d’Arquitectes. El va moderar el director de Regió7, Marc Marcè

La candidatura Junts per Man-
resa que encapçala l’actual alcal-
de de la ciutat, Valentí Junyent,
ha anunciat la proposta de posar
en marxa un pla de xoc per mi-
llorar i modernitzar els edificis
escolars de la ciutat. Han d’estar
al dia des del punt de vista del

manteniment dels edificis esco-
lars, com el que fa referència a les
noves metodologies pedagògi-
ques, assegura la candidatura.

«La millor herència que po-
dem deixar als joves de la nostra
ciutat és l’educació. I, en aquest
sentit, és molt important que tin-
guin unes instal·lacions de qua-
litat on puguin estudiar amb
tranquil·litat. Per això, aquesta
serà una de les grans prioritats
del nostre govern», ha manifes-
tat el número 5 de la llista i exdi-
rector general de Centres Pú-
blics, Toni Massegú.

REDACCIÓ MANRESA

Junts per Manresa
proposa un pla de xoc
per millorar les escoles
Es destinaria una
quantitat fixa cada any per
al manteniment i posada
al dia dels edificis escolars

Fem Manresa ha presentat 25
prioritats programàtiques que,
segons la candidatura de l’es-
querra rupturista, suposa el can-
vi de model de la ciutat que plan-
teja per als propers 4 anys. Fem
Manresa l’integren la CUP, Es-
querra Unida i Alternativa i Som
Alternativa.
Entre aquestes propostes hi ha la

creació d’una cuina central que,
a través de la gestió pública i
aprofitant productes de proximi-
tat de l’horta manresana, submi-
nistraria  menjars a escoles, resi-
dències o centres de dia. Segons
Fem Manresa, «és un exemple
de com l’Ajuntament pot propor-
cionar una alimentació equili-
brada, saludable i de proximitat
per a infants i persones grans,
potenciar econòmicament
l’horta de l’entorn de la ciutat i
garantir les condicions de treball
a través de la gestió pública».

També remarca la idea de
crear una regidoria de feminis-
mes, la reobertura de la residèn-

cia Catalunya que recentment va
tancar el govern municipal i con-
vertir el Centre Hospitalari en
una residència i centre de dia.
Així mateix la remunicipalitza-
ció de serveis com el de la zona
blava i analitzar en quina situa-
ció es troben la resta de conces-
sions municipals.

Fem Manresa es proposa tam-
bé revisar el nomenclàtor dels
carrers de la ciutat amb criteris
de memòria democràtica i dedi-
car un carrer a Neus Català.

Totes aquestes propostes han
sorgit de les assemblees de barri
i assemblees temàtiques que ha
dut a terme la formació.

REDACCIÓ MANRESA

Fem Manresa planteja una cuina
per servir a escoles i residències
La candidatura proposa
convertir l’edifici del
Centre Hospitalari en una
residència d’avis

La capitalitat de Manresa no
genera consensos. Per a uns
s’ha cedit, per a altres
encara se l’ha de guanyar

Manresa En Comú vol impor-
tar a Manresa el model de supe-
rilles socials de Barcelona amb
l’objectiu de prestar una atenció
més pròxima a la gent que neces-
sita del Servei d’Ajut a Domicili
(SAD) municipal. 

Segons la candidatura, Man-
resa és la ciutat més sobreenve-
llida de Catalunya, i les previ-
sions demogràfiques per a les
pròximes dècades són que
aquesta situació s’incrementi. Hi
haurà més gent amb algun tipus
de dependència o de malaltia
crònica que «necessitarà d’una
atenció periòdica i una monito-
rització permanent». Això impli-
carà augmentar les necessitats
dels serveis domiciliaris de su-
port a l’autonomia, sociosanita-
ris o comunitaris».

Per fer front a aquesta situació,
la cap de llista de Manresa En
Comú, Ana Querol, proposa po-
sar en marxa dues proves pilot al
Servei d’Atenció Domiciliària
perquè passin a treballar en pe-
tites unitats d’acció als barris on
viuen més persones grans. Se-
rien al sector Valldaura-Plaça
Catalunya i al Poble Nou i Mion-
Puigberenguer.

La proposta de Querol és que
els equips del SAD tinguin més
poder d’autogestió i d’acordar
horaris i serveis amb grups més
petits d’usuaris que resideixen
en aquestes zones. A aquestes
«superilles socials» s’hi haurien
d’anar afegint peces com la coor-
dinació de l’atenció a la depen-
dència amb els serveis sanitaris
i altres serveis municipals que
l’Ajuntament ja presta a la zona
com la teleassistència i els àpats
a domicili.

REDACCIÓ MANRESA

Manresa
En Comú
vol implantar
a la ciutat les
superilles socials
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VALENTÍ JUNYENT
Alcalde de Manresa

|| Des del seu trasllat al centre de
Manresa, ara fa set anys, la fira
ExpoBages ha viscut un procés
de constant transformació mit-
jançant l’acumulació d’elements,
en un intent de fer-la més atrac-
tiva. La fira busca encara la seva
definició, tot i que els organitza-
dors coincideixen que el certa-
men es defineix a si mateix edi-
ció rere edició. 

En un moment en què les clàs-
siques fires multisectorials ja es-
tan de baixada, i en què les ciu-
tats mitjanes competeixen per
un pastís de visites car d’aconse-
guir, l’ExpoBages esdevé una
peça clau en el calendari festiu

manresà per consolidar-se com
un centre d’atracció i de referèn-
cia, no tan sols en l’entorn de la
Catalunya Central, sinó també (i
aquest no és un repte menor) en
el conjunt català. Ciutats com la
capital gironina, amb el seu Gi-
rona10, o fins i tot la de la Gar-
rotxa, amb Olotx2, esdevenen
models que utilitzen els organit-
zadors per descriure que ha de
ser, en el futur, una fira que pot-
ser ja no es defineix tant per la
seva capacitat de negoci comer-
cial als estands sinó per la seva
habilitat a fer de marca de Man-
resa i del Bages.

Per a Pere Casals, president de
la Cambra de Comerç de Manre-

sa i vicepresident executiu de
Fira de Manresa, a la capital del
Bages li falta «oferta d’hostaleria
ben enganxada a la fira per fer-la
atractiva als forans. La fira va
creixent imparablement, i com-
binades l’Expo i la Fira de l’As-
censió ja van més enllà d’un cer-
tamen multisectorial. Avui ja és
un gran esdeveniment manresà,
del Bages, i ho ha de ser català».
Per a Casals, el repte és «aconse-
guir que vingui gent a la fira que
després visiti el Kursaal o faci una
activitat turística a la comarca».
Amb tot, apunta Valentí Junyent,
alcalde de Manresa i president
del patronat de Fira Manresa, a
la ciutat «li calen habitacions per
a aquest objectiu. Hem de ser
conscients que Girona o Olot, en
aquest sentit, tenen més oferta
que nosaltres». 

En l’objectiu d’afegir atractius

a l’ExpoBages, el regidor de Tu-
risme de l’Ajuntament de Man-
resa i president executiu de la fira
considera que hi ha marge d’ex-
ploració. A la nit, per exemple:
«estudiem fer un gran concert de
l’Expo, quan s’acaben totes les
activitats, que es pugui combi-
nar, per exemple, amb una nit de
tapes, un Tapantic de l’Expo». I
és que la recerca de nous al·li-
cients és constant a l’Expo, diuen
els organitzadors. Tot i que algu-
nes de les novetats introduïdes,
reconeix Casals, «no han funcio-
nat».

Expo en transició
«Algun dia li canviarem el nom.
ExpoBages recorda molt una fira
multisectorial, i avui la fira ja és
més amplia. Pot ser que l’hi aca-
bem canviant perquè no hi hagi
confusió o potser acabarem fent

entendre que la fira ja no és el
que  havia estat fa trenta anys. Del
que es tracta avui és de mostrar
el Bages», diu Pere Casals. En
aquest sentit, Joan Calmet apun-
ta que «la fira ha d’anar creixent,
evolucionant. A la gent li has de
vendre un cap de setmana com-
plet, a tota la comarca. Allò que
havia estat una multisectorial
s’ha anat transformant, amb sec-
tors nous. I aquest n’és el secret:
que no puguis dir que la fira és
exactament això, sinó més aviat
un lloc on passen coses». Amb
tot, afegeix Casals, «per fer pro-
moció a fora primer l’hem de
consolidar a escala local. Li hem
de donar un cos més ampli. Però
la idea de l’Expo no l’estem fent
nosaltres; s’està construint sola».

Tània Infante, responsable de

CARLES BLAYA MANRESA

L’OPINIÓ DELS PROTAGONISTES

EXPOBAGES 2019
LA REFLEXIÓ DELS ORGANITZADORS

Els nostres atractius estan
vinculats no només a patrimoni

sinó sobretot a persones»

PASSA A LA PÀGINA 8 

Una fira que es defineix any a any
A tocar del 40è aniversari, l’ExpoBages
reflexiona sobre quina ha de ser la fórmula
d’èxit en un moment de canvi del consum

El territori s’ha de
vendre amb la seva

gent, els seus
establiments
i productes»

JOAN CALMET
Regidor de Turisme de Manresa 

Estudiem fer un gran 
concert de l’Expo, a la nit,

acabades les activitats»

El secret és que no
puguis dir que la

fira és exactament
això, sinó un lloc on
passen coses»

Ens calen habitacions.
Girona o Olot, en aquest

sentit, tenen més oferta que
nosaltres»

A la gent li has de
vendre un cap de

setmana complet, a tota 
la comarca»
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Cuides el teu cabell tot l’any...
Dona’t l’oportunitat de lluir-lo d’una forma diferent!

Celebrem l’expressió creativa.
Nous punts de vista. Noves idees, nous colors

PENTINATS DE FESTA



EXPOBAGES 2019
LA REFLEXIÓ DELS ORGANITZADORS

la UBIC, peça clau de la fira, re-
corda que «avui les fires no s’en-
tenen com una cosa estàtica,
sinó com una experiència. L’im-
portant sempre és el factor sor-
presa. Que l’any que ve hi tornis
a veure què hi trobes». Per a Llo-
renç Juanola, veterà president de
la comissió organitzadora de
l’esdeveniment, «les fires multi-
sectorials estaven en declivi i ja
n’han desaparegut moltes, i a
Manresa ens hem sabut anar so-
breposant a la realitat de cada
moment. Treballem tot l’any per
aconseguir fer realitat la fira». Se-
gons Juanola, «venint al centre
hem pogut atraure més públic i
els expositors estan contents,
perquè el que volen és gent. Jo di-
ria que avui l’ExpoBages és una
fira multisectorial complemen-

tada amb altres activitats, en la
qual participen moltes entitats,
perquè la societat manresana se
sent valenta per sumar».

Enguany, per exemple, s’afe-
geixen al programa més o menys
habitual de l’oferta firal sectors
com el gastronòmic i el de les no-
ves tecnologies 4.0. Segons el re-
gidor de Turisme, introduir
aquests nous elements, de plena
vigència en els hàbits de consum
de la ciutadania, era «un encàr-
rec que tenia la comissió. Que les
noves tecnologies tinguessin
protagonisme, i també tot allò
vinculat a la salut de les perso-
nes».

Producte o territori
En un període (extens) de defi-
nició del model ExpoBages, és
pertinent qüestionar als organit-
zadors si amb els nous hàbits de

consum, en què la compra per
Internet va desplaçant els mo-
dels comercials històrics, la fira
està adaptant-se a aquesta reali-
tat. Si, avui, és més rellevant per
a l’esdeveniment que hi hagi ne-
goci als estands o vendre el terri-
tori que fa possible la fira. Si, en
un entorn en què la competèn-
cia comercial és ferotge i tendeix
a la unificació, l’ExpoBages ha de
servir per oferir-se com un apa-
rador del producte propi més
singular.

Per a Pere Casals hi ha una
prèvia clara: «La fira ha de ser
rendible, i això mai no ho hem de
perdre de perspectiva. Ens calen
expositors que paguin per soste-
nir la fira, i d’això n’hem de ser
conscients». A banda, però, el vi-
cepresident executiu de la fira
afegeix que «en paral·lel, perquè
aquest negoci sigui possible, la

comissió treballa perquè a la fira
hi passin moltes coses. No és un
fet que sigui causa de l’altre;  és
una aposta conjunta, perquè cal
vendre producte venent territo-
ri». Segons Casals, «la comarca
ha de sentir que la fira és seva,
encara que vinguin expositors de
fora, que recordem que són mi-
noritaris. L’oferta de producte lo-
cal, ja sigui comercial o indus-
trial, però també turística o uni-
versitària, per exemple, cada cop
hi és més present, perquè la gent
del territori entén que la fira és
un lloc per mostrar-se».

El president de la Cambra de
Comerç continua assegurant
que «tenim producte de la co-
marca, com particularitats en tu-
risme o restauració, encara que
aquests siguin pocs. De produc-
te propi en tenim. El vi, per exem-
ple, tot i que en aquest cas no hi

ha gaire implicat el sector, per-
què considera que ja té prou pes,
i té la seva part de raó, per tenir
els seus propis aparadors».

Segons l’alcalde de Manresa,
«el territori s’ha de vendre amb
la seva gent, els seus establi-
ments i productes. Amb els noms
que ens donen prestigi. Som la
desena comarca més competiti-
va del país. I això és important
perquè suposa prestigi per a la
indústria i per al comerç. Els nos-
tres atractius estan vinculats a
elements no només patrimo-
nials, sinó sobretot de persones».
Per a l’alcalde, l’ExpoBages és un
dels cinc primers grans esdeve-
niments de la ciutat. I aquesta di-
versificació és positiva per a l’or-
ganització. «Els municipis que
són al nostre davant tenen justa-
ment això: molts motius perquè
els visitis tot l’any».

 VE DE LA PÀGINA 6

L’OPINIÓ DELS PROTAGONISTES

PERE CASALS
President de

la Cambra
de Comerç de Manresa



Acabarem fent
entendre que

la fira ja no és el
que era fa 30 anys»

La fira ha de
ser rendible.

Mai no ho hem de
perdre de vista»

A Manresa ens
hem sabut

anar sobreposant
a la realitat»

La societat
manresana

se sent valenta
per sumar»

Avui les fires no
s’entenen

estàtiques, sinó com
una experiència»

L’important
és el factor

sorpresa. Que l’any
que ve hi tornis»

LLORENÇ JUANOLA
President de la 

comissió organitzadora 
de l’ExpoBages


TÀNIA INFANTE

Presidenta de 
la UBIC
Manresa+Comerç
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Al servei de la comarca
«El model cameral existeix a tot el món perquè és útil als respectius teixits
locals, tenint el focus centrat al seu territori, sense dependències»

La Cambra de Comerç de Manresa va ser fundada l'any 1906 amb la idea de disposar d'una
institució que treballés per la competitivitat de les empreses locals, intentant equilibrar avantatges
que podien tenir les empreses a altres territoris. Per això, des dels seus orígens ha vetllat per les
infraestructures, la qualitat de la formació de les persones, les traves administratives o l'excés de
càrregues fiscals que imposen les administracions, entre altres. I aquests objectius encara
segueixen essent prioritaris en l'època actual.

La Cambra era i és el punt de trobada de les empreses de la seva demarcació actual, que
comprèn pràcticament tota la comarca del Bages i bona part de la del Moianès. Els seus impulsors
varen fer el pas sobretot per problemàtiques de la indústria, però ben aviat s'hi varen incorporar la
resta de sectors, esdevenint una entitat representativa de tot el teixit empresarial. Sempre amb la
prioritat centrada en aquest mateix territori, tot i que mica en mica va anar ampliant la seva
cooperació amb altres Cambres, primer les més properes geogràficament, després a nivell
nacional i estatal, i durant les darreres dècades amb moltes relacions internacionals.

Aquesta representativitat la converteix en un interlocutor legítim per a les administracions,
donat que parla en nom de totes les empreses, perquè tots els sectors hi són, cosa que permet
debatre i consensuar internament les postures a prendre abans de pronunciar-se. El sistema
electoral garanteix que tots ells formin part dels seus òrgans de govern. Fins i tot la Cambra té
reconeguda la funció consultiva per lleis que tinguin afectació econòmica per les empreses.

Molts dels sectors presents a la Cambra consensuen a nivell de gremis qui seran els seus
representants. Per això, sovint es dona el cas que en molts dels grups electorals no cal fer votació,
hi ha tants candidats com cadires. Tot i que no sempre és així. Tothom té dret a presentar-se pel
seu sector, i quan cal, les urnes decideixen amb total transparència. Però sigui un cas o l'altre, els
electes són els legítims representants de les empreses de la seva activitat.

El finançament cameral es va concretar ben aviat amb quotes obligatòries que pagaven totes les
empreses de la demarcació, esdevenint un clar sistema redistributiu. De tal manera que les
aportacions de les empreses més grans servien en bona part per fer projectes d'impuls per a les
més petites. I d'aquesta forma, durant molts anys, la Cambra va poder anar sembrant llavors
com la de la internacionalització, que han permès que avui dia siguem de les comarques
proporcionalment amb més empreses exportadores de Catalunya. Però també cal dir que no
totes les empreses veien de bon grat aquesta contribució obligatòria. El Govern Central va suprimir
aquestes quotes el 2010, però va mantenir les funcions de les Cambres sense determinar com es
finançarien, i obrint la porta a les aportacions voluntàries. Malgrat això, la Cambra de Manresa ha
continuat prestant el seu servei, tot i que a dia d'avui encara no s'ha desenvolupat la nova llei
catalana que ho ha de concretar.

El model cameral existeix a tot el món perquè és útil als respectius teixits locals, tenint el
focus centrat al seu territori, sense dependències. Que per molts anys continuem gaudint dels
serveis d'una Cambra com la de Manresa, i que pugui continuar essent pal de paller de tantes
iniciatives com calgui en benefici de l'activitat econòmica de la comarca, que en el fons és crear
riquesa que cal redistribuir, i així contribuir al bé comú.

Pàgina 1 de 1

https://www.naciodigital.cat/manresa/opinio/19622/al/servei/comarca
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