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La Cambra reprendrà el cicle sobre
les ciutats mitjanes divendres amb
el catedràtic Joaquim Sabaté
La sessió és organitzada conjuntament amb el Cercle d'Infraestructures

La Cambra de Comerç de Manresa reprendrà aquest divendres el cicle de xerrades destinat a
analitzar el paper que han de tenir les ciutats mitjanes en l'era de les megalòpolis. En aquesta
ocasió, el ponent convidat és Joaquim Sabaté, professor i doctor arquitecte, llicenciat en Ciències
Econòmiques i catedràtic del departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat
Politècnica de Catalunya. La jornada és farà a les 9 del matí a la sala d'actes de la Cambra i
l'assistència és lliure. L'organització és conjunta entre la Cambra i la Fundació Cercle
d'Infraestructures.

En la primera sessió d'aquest cicle que es va celebrar a finals del 2018 els experts van destacar el
gran potencial de les ciutats mitjanes com a vertebradores del territori. Una de les principals
conclusions a les quals es va arribar va ser la necessitat d'adequar els models de govern i gestió
de les ciutats mitjanes a la realitat, tenint en compte la interrelació que aquestes estableixen amb
el seu entorn més proper. Així, tots els ponents van coincidir en assenyalar que cal pensar en
models d'administració supramunicipal que disposin dels suficients recursos i competències.

En aquesta primera jornada hi van prendre part el director de la Càtedra Unesco de la Universitat
de Lleida, Josep Maria Llop; el catedràtic d'Anàlisi i Geografia Regional de la Universitat Rovira i
Virgili, Josep Oliveras; i l'economista i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Àlvar
Garola.
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El nou curs de la Cambra per a
joves se centrarà en les tècniques
d'atenció al client en el món del comerç
Es tracta d'un curs gratuït i que a més ofereix als participants una beca de 75
euros

El nou curs de la Cambra per a joves sense feina se centrarà en les tècniques de comunicació i
d'atenció al client en el món del comerç, amb l'objectiu de formar-los per tal que puguin planificar i
gestionar activitats comercials orientades a seguir i fidelitzar la clientela. El curs és totalment
gratuït i ofereix una beca de 75 ? per a tots els participants. Començarà el dia 3 de juny i s'impartirà
de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda, fins el 7 de juliol.

Seran un total de 125 hores de formació en les quals es prepararà als participants per proporcionar
un servei de qualitat i se'ls ensenyarà diferents tècniques per millorar la comunicació amb el client
de manera efectiva i excel·lent. Aquest és un àmbit amb grans possibilitats d'inserció laboral per la
demanda del sector del comerç de professionals formats i preparats per atendre el públic.

Les persones que vulguin inscriure's a aquest curs poden fer-ho abans del 31 de maig al telèfon
93 872 42 22 o al correu electrònic pice@cambramanresa.org. Aquest serà l'últim curs del
programa PICE abans de les vacances d'estiu. De cara al setembre, està previst començar-ne un
d'electricitat. El programa PICE és una iniciativa de les Cambra de Comerç per lluitar contra l'atur
juvenil oferint formació als joves en àmbits amb demanda de professionals per part de les
empreses. Per això, es dissenyen els cursos tenint en compte les necessitats del teixit empresarial
del territori i s'afavoreix el contacte entre els participants i les empreses a través d'una borsa de
treball.
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La jornada sobre les ciutats
mitjanes reclama aprofundir sobre
la governança del territori
Es torna a posar sobre la taula la necessitat de crear una àrea metropolitana de
Manresa

Jornada sobre ciutats mitjanes, aquest divendres a la Cambra | Cambra

La jornada sobre les ciutats mitjanes en l'era de les megalòpolis, organitzada per la Cambra de
Comerç de Manresa i el Cercle d'Infraestructures i que ha tingut com a ponent el catedràtic
d'Urbanisme i Ordenació del Territori, Joaquim Sabaté, ha tornat a posar sobre la taula la
necessitat de revisar els actuals models de governança i avançar en el plantejament de sistemes
de gestió supramunicipals. La idea, que ja va sorgir en l'anterior sessió d'aquest cicle, persegueix
evitar que els municipis hagin de competir entre ells i afavorir que es puguin tirar endavant
projectes d'interès per al territori amb una visió global, afavorint la col·laboració entre Manresa i la
resta de poblacions de la comarca.

Joaquim Sabaté ha exposat les principals reflexions recollides al Pla Director Urbanístic del Pla
de Bages, que es va redactar ara fa dotze anys i que ja plantejava que "el Bages funcionava com
una àrea metropolitana". Respecte les infraestructures, Sabaté ha afirmat que "hi ha pocs
territoris que tinguin tants eixos d'autovies com el Bages", però ha afegit que "és una contradicció
que la C-55 estigui treballant al 120% de la seva capacitat i l'autopista ho faci al 20%". Sobre les
possibles solucions, ha apostat per al rescabalament del peatge que, ha dit, "costa una quarta
part del que costaria desdoblar la C-55".
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https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/83859/jornada/sobre/ciutats/mitjanes/reclama/aprofundir/sobre/governanca/territori



El president de la Cambra, Pere Casals, ha fet incidència en la necessitat de reprendre, amb la
perspectiva actual, la reflexió que es va fer en ocasió del PDU i acabar de treballar alguns dels
reptes que s'hi plantejaven i que encara no s'han desenvolupat. Ha dit que "Aquesta s'hauria de
liderar des de l'administració local, i poden comptar amb la implicació del món empresarial". També
ha fet incidència en la voluntat del territori de ser atractiu, tant per al talent com per als visitants i
aconseguir, d'aquesta manera, projectar-lo turísticament i atraure empreses i professionals.
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k���l�m��� nopqrso t
��� t���u��v w���
�x
yz{��|���{{ }�{���~� z���
yt
����{�����
� ���
�
������* 8<�!��&��"�!��8;=> DE��

� �����*�!��)����*�

����%������



���������	�	
���������������	�	�������

��������������	����	��	�����	�	��	� !	" 	��	#��$��	" #�� �%	" 	 	��$� 	&�!����	���'�� �	 �	�( ��" 	� �	� ���)�����*	+�	,�	����������	��	#��$����$	��	-!�"�&�.	# �&� 	"(/�0�� ���!&�!� �*1!2	3�	��	��, ����%�4	5 ����	 �	6 ��&���	!����� ��	" 	��, ����	0���� ���"�	 �	��	��� �� ��&�." ��	�������� �	 �&��� ����	" 	��	"�� &&�.	������&�"(!�	� �������	�	��	��&� ���	&�,��*	 �	��&��" 	" 	#���7��	!�	" 	��	,��� ��	"(������ ���	�	��	��������	,���������	 �	��	���&�	" 	��, ����%�	�	��	&����&�*	89��� ��	��,���	������	 �	� �������:�	,�	�;����*+�	� ���.�	<! 	 �	,�	��������	!��	����	�	���'��	,�	�&�$��	��$	!�	 �������	�	� !	"� �	�	,�	� ����(������2�&��	" 	= � 	9�&����	�� ��" ��	" 	��	-!�"�&�.	# �&� 	"(/�0�� ���!&�!� �	�	&���"���"��	" �	=��	" 	" 	#����!�>��	,�	� �,��	� �<!2	���!��	�����&������	��	����;� ����	� �	������	�	= � 	#�������� ��" ��	�������	" 	��	#��$���	��	0 ���	0 ��	 �	 ��	� !�	?@	��>�	��	&��"�,���	" 	��	&������&�.*ABC	DEFGHIJKDLMJ	DEKNHCDL	J	OJCPQRRL	SQ	RJ	TDSQH	UVVV	WJ	CJPDCFQH	QRC	XJHPDKDXJEPC	YNQ	JEDP	ZJWDQE	JKJ[JP	R\DPDEQHJHD]		NE	CQHWQD	CQECJP]		R̂	_HNX	̀JPNHJ	D	aQHHDPGHD	SQ	AJCDQC	GHbJEDPcJ	NEJ	WDCDPJ	bNDJSJ	J	OJI[HDRCd	J	eSfE]		g �	� �	����� �	� h�� �� ��	��	� !	 ���� i=jk6il6(m/nop	qrsotuvp	wvx	yz{t{q{vp	xoxx{|	r	po}{xupvp~xo�	���	&�� ������	 ����	�!$' &� �	�	��" ��&�.	��2,��	�	���	" 	&������	� �	

+�&�
<!
� &�
+(�& 

���<!��	5�$��3	

�����	������������	9i6 	 = � 	9�&��� 	 g�"��� �



Un dels edificis més emblemà-
tics del Centre Històric de Manre-
sa és l’Ateneu de les Piques. Cons-
truït el 1903, està tancat des del
2010. El darrer ús que va tenir va
ser el de restaurant amb una sala
per acollir-hi activitats culturals.
Precisament és un negoci de res-
tauració el que vol fer reviure un
espai clau per revitalitzar aquest
sector de la capital del Bages. 

Segons ha pogut saber Regió7,
fa un parell de mesos que l’acord
entre la propietat de l’Ateneu de
les Piques, que és d’un particular,
i la part que el vol reactivar està
tancat. Per altra banda, els veïns
del vial fa setmanes que assistei-
xen a les entrades i sortides de
l’edifici dels futurs responsables,
que estan pendents de lliurar el
projecte que tenen pensat imple-
mentar-hi a l’Ajuntament que sur-
ti de les eleccions de diumenge.

L’Ateneu de les Piques, situat a
la confluència del carrer que li
dona nom i del de Na Bastardes, a
tocar de la Plana de l’Om, va fun-
cionar durant molts anys com a
teatre i local d’espectacles del Pa-
tronat Obrer. L’any 1922 va passar
a ser la seu de l’Ateneu Obrer Man-
resà, que era la contraposició al
Casino del passeig de Pere III. 

Els anys 90 s’hi van fer unes
obres de millora i va obrir com a
local de restauració i punt de tro-
bada. Va tancar  i el 17 de setembre
del 2001 es va inaugurar de nou
com a restaurant i espai per aco-
llir-hi activitats culturals per ini-
ciativa d’Eva Babia, Carol Ferrer i
Genoveva Gorchs, negoci que va
tancar de manera definitiva l’any

2010, tal com va concretar  ahir a
Regió7 una de les seves darreres
responsables. Durant la darrera
etapa que va funcionar, per l’Ate-
neu de les Piques, que té com a
punt fort un jardinet on fins hi ha
plantat un altíssim cedre de l’Hi-
màlaia, hi van desfilar multitud
d’activitats, sobretot culturals però
també de contingut polític. El 2003

s’hi va celebrar l’acte central de
campanya d’AUP a les municipals
i la presentació de la llista del PSC
encapçalada per Jordi Valls. El ma-
teix any, un càsting per trobar mo-
dels per a la desfilada de l’Expo-
Bages. El 2005, un acte electoral
d’ICV amb un jove Raül Romeva,
i un del PSC amb Miquel Iceta de
convidat, previs al referèndum so-
bre la Constitució Europea, i una
xerrada sobre les seleccions cata-
lanes. El 2006 el lliurament del
premi Maria Casajuana d’ERC i la
presentació del nou cap executiu
d’aquest partit, que és el que hi va
organitzar més activitats al llarg
d’aquests darrers anys que va estar
actiu. El darrer acte que s’hi va
programar, el 2010, va ser un con-
cert per celebrar els vint anys de
l’entitat Bonsai Natura.  

GEMMA CAMPS MANRESA

Un negoci de restauració
reactivarà l’Ateneu de les
Piques, tancat des del 2010
Construït el 1903, es tracta d’un edifici emblemàtic del Centre Històric 

MIREIA ARSO

L’Ateneu de les Piques és molt a prop de la Plana de l’Om

Althaia i Ampans, entitats orga-
nitzadores del Congrés de Con-
ducta, han aprofitat la celebració
de la 5a edició, aquesta setmana,
per homenatjar el seu impulsor, el

psiquiatre Pere Bonet. El congrés
s’ha celebrat juntament amb la
12a edició del Congrés Europeu
de Salut Mental en la Discapacitat
Intel·lectual. Hi han participat
més de 600 professionals.

REDACCIÓ MANRESA

El psiquiatre Pere Bonet
rep un homenatge en el
5è Congrés de Conducta

ALTHAIA

Manel Jovells, Àurea Autet, Josep-Eladi Baños, Pere Bonet i Toni Espinal 

«Manquen models i instru-
ments de governança». Joaquim
Sabaté, llicenciat en Ciències Eco-
nòmiques i catedràtic del depar-
tament d’Urbanisme i Ordenació
del Territori de la UPC, va fer
aquesta afirmació en la sessió que
va protagonitzar, ahir al matí, a la
seu de la Cambra de Comerç de
Manresa sobre ciutats mitjanes en
l’era de les megalòpolis. La va or-
ganitzar la Cambra amb la Fun-
dació Cercle d’Infraestructures. 

Què és la governança? Segons
el Termcat, una manera de gover-
nar fonamentada en la interrela-
ció dels organismes encarregats
de la direcció política d’un terri-

tori i la societat civil. Joan Badia,
alcalde de Callús, un de la vintena
d’assistents a la matinal, va insistir
en la manca de governança a la
comarca. «Manresa sovint ignora
el territori», va afirmar. 

La sessió, que es va allargar una
hora i mitja, va acabar amb un es-
morzar a peu dret i va tenir l’assis-

tència de Pere Macias, president
de la Fundació Cercle d’Infraes-
tructures i coordinador del Pla de
Rodalies de Catalunya, va servir
perquè alguns participants ho
aprofitessin per agrair a Pere Ca-
sals, president sortint de la Cam-
bra, la feina feta en els seus 10 anys
al capdavant de la corporació. 

G. C. MANRESA

El catedràtic Joaquim
Sabaté diu a Manresa
que la governança és
l’assignatura pendent

G. C.

Un moment de la jornada celebrada a la seu de la Cambra 

 La imatge correspon al tram de la carretera de Santpedor que queda per
sobre d’on hi ha la via dels FGC. L’autor denuncia que està molt malmesa i que,
per tant, representa un perill per als vianants que passen pel costat a l’hora de
protegir-los d’una eventual caiguda. Cal reparar-la i cal fer-ho ben aviat. 

Una tanca sobre la via del tren que és un perill 

XAVIER CASAS I LLADÓ

L’ESPIETA

Els veïns del vial fa setmanes
que assisteixen a les entrades
i sortides de l’edifici dels
futurs responsables

Els anys 90 va obrir com a
local de restauració i punt de
trobada. Va tancar i el 2001
es va inaugurar de nou 
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La Cambra de Manresa ja té
completa la disposició del nou ple
sorgit del primer procés electoral
en una dècada. Amb tot, el ple co-
mençarà els seus quatre anys de
governança amb una vacant, ja
que per als nou seients reservats
per a les empreses amb una apor-
tació econòmica més gran només
s’han presentat vuit candidatures.
Així, l’ens constituirà el seu prin-
cipal òrgan de govern a mitjan
mes de juny amb només 39 de les
seves 40 vocalies ocupades.
Aquesta plaça vacant, però, es po-
dria cobrir al llarg del mandat si
alguna empresa compleix els re-
quisits per entrar al ple mitjançant
les aportacions mínimes.

Aigües de Manresa, ICL, Ges-
tamp Metalbages, Endepro Soft-
ware, CaixaBank, Excavacions
Vilà Vila, Denso Barcelona i A.
Raymond Tecniacero són les vuit
empreses que han fet una aporta-
ció mínima de 450 euros per re-
servar-se una plaça al ple. Segons
fonts de la cambra, només una
d’aquestes vuit empreses ha fet
una aportació de just 450 euros;
en la resta l’aportació ha estat su-
perior, tot i que l’ens no farà públi-
ques les quantitats ofertes per ga-
rantir-se una cadira al ple.

Des les vuit empreses amb as-
piracions a obtenir una vocalia
per aportació voluntària només
una, Endepro Software, havia pre-
sentat candidatura a les 27 places
atorgades per sufragi. De fet,
aquesta empresa va concórrer als
comicis en l’únic epígraf empre-
sarial (serveis empresarials) en

què finalment es va votar de ma-
nera efectiva a les eleccions came-
rals de Manresa, ja que en la resta
d’epígrafs les vocalies assignades
es van decidir o bé per no haver-
hi candidatures alternatives o bé
per renúncia prèvia d’alguna de
les empreses que hi participaven. 

Així, Endepro va quedar tercera
en nombre de vots en aquell epí-
graf (sis), darrere d’Ingeniería Lá-
rix i Asessoria Integral Cubo Pons,
que en van obtenir set i que es van
dirimir l’última plaça per sufragi
al ple en un sorteig que, final-
ment, va guanyar Ingeniería Lá-
rix. Amb tot, Sílvia Cubo Pons, res-
ponsable de l’assessoria que du el
seu nom, ja havia obtingut plaça
al ple per un altre epígraf.

D’aquesta manera, a més de les

empreses de major aportació eco-
nòmica, i Ingeniería Lárix i Sílvia
Cubo Pons, el ple quedarà formal-
ment integrat per Alvisan Expan-
sión, Atenció Dental Manresa,
Ausa Center, Juan Bravo Caballe-
ro, Casals Cardona Industrial, Co-
mercial Juanola, Consultores y
Servicios Arbi, Correduría de Se-
guros Santasusana, Difoprint,
Olga Huete Gómez, Tània Infante
Martínez, Inmobiliaria La Bolsa
de la Vivienda Manresa, Inoxfor-
ma, Llibres Parcir, Maxion Wheels
España, Mond Obert, Mútua
Manresana-Mutualitat de Previ-
sió Social, Navingrat, Obra Llar
2000, Planxisteria Industrial M.
Vidal, Carles Pons Viñeglas, SA de
Recambios y Automoción, Masias
d’Avinyó, Supermercats Llobet,

Unihàbit –empreses escollides
per sufragi universal– i Esteve Pin-
tó Bascompte, Maria Montserrat
Pinyot Sant, Mercè Torras Galí i
Joan Vila Marta –escollits per la
candidatura de Pimec al bloc des-
tinat a representants de les asso-
ciacions empresarials–.

El ple constitutiu es preveu que
tingui lloc el dia 13 de juny, presi-
dit per la consellera d’Empresa i
Coneixement, Àngels Chacón. De
moment, només l’empresària i ex-
regidora a l’Ajuntament de Man-
resa Sílvia Gratacós ha fet pública
la seva candidatura a presidir
l’ens.

Pere Casals, l’actual president,
ja va anunciar que no repetiria al
càrrec després de deu anys al cap-
davant de l’entitat.

CARLES BLAYA MANRESA

El Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC) destinarà 118
milions d’euros per facilitar la
reincorporació en el mercat labo-
ral a persones aturades de col·lec-
tius desfavorits, segons va infor-
mar dijous la Conselleria de Tre-
ball, Assumptes Socials i Famílies
en un comunicat. L’objectiu és mi-
llorar les competències professio-
nals de persones aturades, i
d’aquelles amb treballs precaris o
baixa qualificació, perquè tres de
cada quatre aturats no disposen
d’un nivell de formació suficient,
la qual cosa es relaciona directa-
ment amb l’atur de llarga durada.

La quantia es distribuirà en set
plans, que s’executaran a través
dels ajuntaments, les empreses
privades i les entitats del tercer
sector social, de manera que el
SOC calcula que unes 26.000 per-
sones es beneficiaran d’aquesta
iniciativa. Els destinataris són per-
sones i col·lectius en risc d’exclu-
sió social, amb baixa qualificació,
en situació d’atur de llarga dura-
da, especialment més grans de 50
anys, dones en situació de violèn-
cia de gènere, persones amb ne-
cessitat de reciclatge o persones
amb discapacitat, entre d’altres.
Els programes se centraran en di-
versos aspectes com millorar
l’ocupació per mitjà de l’adquisi-
ció d’experiència laboral i forma-
ció o promoure actuacions ocu-
pacionals específiques per evitar
la cronificació de l’atur.

El conseller de Treball, As-
sumptes Socials i Famílies, Chakir
el Homrani, considera que «la pri-
mera prioritat de les polítiques
d’ocupació és el treball de quali-
tat, que ha d’estar al costat del pro-
grés econòmic del país».

EP BARCELONA

El SOC 
destina 118
milions d’euros
a col·lectius
vulnerables

LA NOVA CAMBRA DE MANRESAAigües de Manresa, ICL, Gestamp Metalbages, Endepro Software, CaixaBank,
Excavacions Vilà Vila, Denso Barcelona i A. Raymond Tecniacero aconsegueixen lloc al ple cameral

La Cambra de Manresa deixa de
moment un lloc vacant al nou ple
L’ens troba candidats per a vuit dels nou llocs reservats per a les empreses de més aportació

CARLES BLAYA

Jornada de votació presencial a la Cambra de Manresa, el 8 de maig passat
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ECONOMIA

Un estudi de l’agència per a la
competitivitat de l’empresa del
departament d’Empresa i
Coneixement (ACCIÓ) ha revelat
que hi ha 616 empreses a
Catalunya dedicades a la
tecnologia aplicada a l’educació

616
EMPRESES DE

TECNOLOGIA APLICADA
A L’EDUCACIÓ

LA COMPANYIAEL PROJECTELA XIFRA

Marcadors

 Grifols destinarà 1.400
milions d’euros a inversions
productives fins al 2022, uns
300 d’ells a Espanya, i ha
deixat clar que aposta fort per
la Xina, on es proposa produir
hemoderivats 

Grifols
INVERTIRÀ 1.400
MILIONS D’EUROS

FINS AL 2022

Mapfre situa Catalunya
entre els seus principals
objectius de creixement i en
aquesta aposta obrirà 70
oficines noves fins al 2020, de
les quals 24 ja s’han posat en
marxa. 

Mapfre
OBRIRÀ 70 OFICINES

NOVES A
CATALUNYA
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