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El Nacional

1-2 minutos

La nueva cúpula de la Cambra de Comerç, formada por la

candidatura de Eines de País, se ha reunido este lunes por la

mañana con el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, en

Waterloo. Al encuentro ha asistido el presidente, Joan Canadell,

acompañado de tres miembros electos de Terrassa, Manresa y

Sabadell.

En la reunión se han tratado los diferentes puntos de vista sobre el

futuro del país, el procés y la estrategia de la Cámara. Canadell ha

afirmado que su victoria "es uno de los grandes éxitos del

independentismo después del referéndum del 1-O" y se ha

comprometido a trabajar para "potenciar el empresariado catalán y

conseguir la República".

Por su parte, el presidente Puigdemont las ha agradecido la visita y

la implicación de los electos en "momentos nada fáciles". "Vuestra

victória nos ayudará a explicar las cosas como son. La economia

catalana cada vez es más abierta y esto es una fortaleza porque

no dependemos del Estado Español", ha dicho.

La Cambra de Comerç se reúne con Puigdemont en Waterloo about:reader?url=https://www.elnacional.cat/es/economia/cambra-com...
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Q�	������	��	���	���!!����	�	��	7�� ��	��	;������

mnonp	qnrstuvwsxpy	7��*�	;������ 	 C��!!���� 	 C������� 	 ;����	z����



La Borsa
El comentari
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 11-06-2019 a les 18:23 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,178

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 98.098,480 631,79

CAC 40 5.408,450 25,95

DAX 12.155,810 110,43

Dow Jones 26.045,450 -17,23

Eurostoxx 50 3.401,100 14,65

FTSE 100 7.398,450 22,91

FTSE MIB 20.609,700 124,71

Ibex 35 9.282,100 -12,00

IGBC (Col mbia) 12.216,660 84,16

Preu Var.

IGPA ( ile) 25.701,530 169,56

Latibex 5.198,800 42,50

Merval (Argentina) 37.151,440 698,64

Mexbol (M xic) 43.668,610 59,44

Nasdaq 100 7.506,536 4,61

Nasdaq Comp. 7.812,939 -10,23

Nikkei 225 21.204,280 69,86

S&P 500 2.882,950 -3,78

Stoxx 50 3.144,750 18,19

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 101,500 100,20 102,00 1,00 1,00 37,35

ACERINOX 8,786 8,54 8,86 0,22 2,54 5,16

ACS CONST. 38,340 37,97 38,58 0,20 0,52 13,33

AENA 173,500 172,80 173,95 0,80 0,46 27,81

AMADEUS IT 71,300 71,12 72,10 -0,06 -0,08 17,19

ARCEL.MITTAL 14,994 14,21 15,16 0,91 6,43 -17,52

B. SABADELL 0,950 0,95 0,97 -0,01 -0,92 -5,09

BANKIA 2,217 2,22 2,27 -0,02 -0,85 -13,40

BANKINTER 6,432 6,40 6,49 -0,02 -0,25 -8,35

BBVA 5,000 5,00 5,06 -0,07 -1,34 7,86

CAIXABANK 2,630 2,63 2,70 -0,05 -1,76 -16,88

CELLNEX TELECOM 31,640 31,37 31,79 0,12 0,38 50,06

CIE AUTOMOT. 23,580 23,54 23,80 0,10 0,43 9,98

ENAGAS 24,940 24,87 25,15 -0,06 -0,24 5,63

ENCE 3,860 3,75 3,87 0,07 1,74 -29,63

ENDESA 23,370 23,22 23,42 0,03 0,13 16,10

FERROVIAL 21,900 21,72 21,99 0,13 0,60 23,76

GRIFOLS 24,500 24,00 24,74 0,61 2,55 6,99

IBERDROLA 8,798 8,76 8,84 -0,02 -0,23 25,36

INDITEX 25,280 25,15 25,53 -0,15 -0,59 13,11

INDRA A 10,100 9,83 10,19 0,30 3,06 22,65

INM.COLONIAL 10,030 10,02 10,11 -0,04 -0,40 23,29

INT.AIRL.GRP 5,246 5,20 5,31 -0,00 -0,08 -24,19

MAPFRE 2,685 2,68 2,70 0,01 0,52 15,73

MEDIASET ESP 6,540 6,48 6,66 -0,00 -0,03 19,13

MELIA HOTELS 8,590 8,52 8,61 0,08 1,00 4,63

MERLIN PROP. 12,190 12,11 12,26 0,04 0,33 13,95

NATURGY 25,500 25,46 25,84 -0,37 -1,43 14,56

RED ELE.CORP 19,245 19,16 19,44 -0,08 -0,39 -1,28

REPSOL 14,670 14,66 14,76 0,04 0,27 4,19

SANTANDER 4,008 4,00 4,06 -0,03 -0,73 0,88

SIEMENS GAMESA 14,615 14,55 14,80 0,08 0,58 37,36

TEC.REUNIDAS 24,440 24,10 24,56 0,26 1,08 14,53

TELEFONICA 7,527 7,44 7,54 0,07 0,91 2,56

VISCOFAN 45,520 45,32 45,72 0,12 0,26 -5,40

Divises
Preu Var.% 

$ 1,132 0,07

en 122,840 -0,14

L i ra 0,890 0,24

Franc 1,123 -0,34

Corona ueca 10,692 -0,36

$ Canad 1,505 -0,29

$ Austr lia 1,627 -0,15

Petroli

Brent 21 d s 62,25

Metalls

Or 1.326,7

Si no hi ha una gran sorpresa de
darrera hora, l’empresària i exre-
gidora de l’Ajuntament de Manre-
sa Sílvia Gratacós es convertirà
demà en la nova presidenta de la
Cambra de Comerç de Manresa.
Per a demà al migdia està convo-
cat el ple constitutiu de la Cambra
sorgida de les eleccions celebra-
des el maig. L’acte serà presidit per
la secretària general del departa-
ment d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat, Marta Felip. 

Durant el ple prendran posses-
sió els membres electes que no ho
hagin fet prèviament i es farà
l’elecció del president o presiden-
ta i dels altres càrrecs del comitè
executiu, que posteriorment en
prendran possessió per als pro-
pers quatre anys.

De moment, només Sílvia Gra-
tacós ha anunciat públicament la
seva intenció de postul·lar-se per
presidir l’entitat, fet que suposaria
la primera vegada que una dona
assumeix aquest càrrec de gran
rellevància empresarial al Bages.
Gratacós substituiria així Pere Ca-
sals, que ha estat president de la
Cambra des del 2009, quan va ac-
cedir al càrrec en substitució de
Manel Rosell, que va abandonar
la presidència de l’ens per presidir
Caixa Manresa. Casals va ser re-
novat al càrrec el 2010, en les dar-
reres eleccions camerals celebra-
des fins al mes de maig passat . Tot
i que els comicis haurien d’haver-
se convocat el 2014, la renovació
encara no completada del marc
legal de les cambres va ajornar
aquesta convocatòria fins a
aquest mes de maig. Casals ja va
anunciar que no repetiria en el 
càrrec si hi havia relleu.

El ple quedarà integrat, de mo-

ment, per 39 empreses i represen-
tants d’associacions empresa-
rials: Alvisan Expansión, Atenció
Dental Manresa, Ausa Center,
Juan Bravo Caballero, Casals Car-
dona Industrial, Comercial Jua-
nola, Consultores y Servicios Arbi,
Correduría de Seguros Santasu-
sana, Difoprint, Olga Huete Gó-
mez, Tània Infante Martínez, La
Bolsa de la Vivienda Manresa,
Inoxforma, Parcir, Maxion Wheels
España, Mond Obert, Mútua
Manresana, Navingrat, Obra Llar
2000, Planxisteria Industrial M.
Vidal, Carles Pons Viñeglas, SA de
Recambios y Automoción, Masias
d’Avinyó, Supermercats Llobet,
Unihàbit, Esteve Pintó Bascomp-
te, Maria Montserrat Pinyot Sant,
Mercè Torras Galí , Joan Vila Mar-
ta, Aigües de Manresa, ICL, Ges-
tamp Metalbages, Endepro Soft-
ware, CaixaBank, Excavacions
Vilà Vila, Denso Barcelona i A.
Raymond Tecniacero, Ingeniería
Lárix i Sílvia Cubo Pons.

CARLES BLAYA MANRESA

La Cambra escollirà demà la
nova presidència de l’entitat
L’exregidora Sílvia Gratacós es perfila com la propera presidenta de l’ens

ARXIU/CARLES BLAYA

Un moment de les eleccions a la Cambra de Manresa

ECONOMIA
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Després de setmanes de protes-
tes sindicals, el departament
d'Educació ha fet marxa enrere i
ha aturat la implantació del nou
model d'FP Dual que havia gene-
rat controvèrsia en el sector edu-
catiu i en les patronals. En un co-
municat, el departament que di-
rigeix Josep Bargalló va anunciar
ahir que atura la implantació
d'aquest nou model previst per al

curs 2019-2020 i que enceta un
període de negociació amb tots
els agents implicats (sindicats, co-
munitat educativa i patronals) per
definir un nou model de concer-
tació de l'FP Dual que pugui ser
efectiu el curs 2020-2021. L'objec-
tiu, segons el departament, és mi-
llorar la formació de l'alumnat,
l'èxit educatiu i la inserció profes-
sional, així com reduir els índexs
d'abandonament dels estudis.

El març passat, el departament
va presentar una resolució sobre
l'organització de l'FP Dual amb la
intenció, entre d’altres, de fer una
distribució curricular única per a
cada cicle formatiu, incrementar
les hores d'estada a l'empresa,

sense reduir les de formació als
centres educatius, potenciar el
treball per competències i millo-
rar les condicions retributives dels
estudiants. Després que es publi-
qués al DOGC, el 22 de maig pas-
sat, els sindicats van mostrar el
seu rebuig unitari al contingut de
la resolució i van demanar al de-
partament obrir un període de
negociació. La comunicat educa-
tiva es va mobilitzar amb la plata-
forma Defensem l'FP, per denun-
ciar que les modificacions eren
una «reforma low cost», que els
alumnes perdien hores lectives
als centres educatius, que s'havia
anunciat massa tard i «a correcui-
ta».

ACN BARCELONA

Educació atura la implantació per al
curs que ve del nou model d’FP Dual
El departament vol
negociar la definició del
currículum de la formació
amb tots els agents implicats 

Tusquets i Masià
qüestionen els
resultats a Barcelona

 Els excandidats a la Cam-
bra de Barcelona Carles Tus-
quets i Ramon Masià han
presentat un requeriment
davant el Consell General de
Cambres de Catalunya per
irregularitats en els comicis
a l'organisme cameral bar-
celoní, celebrats el mes de
maig, fet que podria obrir la
porta a una impugnació dels
resultats. Tusquets i Masià
han presentat un requeri-
ment que qüestiona l'actua-
ció de l'empresa responsa-
ble de la plataforma de vota-
ció electrònica, Scytl.
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Col·legI d’aParelladors
La delegació Bages, Berguedà i Anoia estrena seu. El col·legi
passa del tercer pis als baixos de l’edifici de la Plana de l’Om de
Manresa que fa cantonada amb el carrer de Vilanova. Una bona
iniciativa per obrir-se a la ciutat i apostar pel Centre Històric. 

Opinió
la TalaIa

un col·legi compromÈs

L a delegació del Bages, Berguedà i Anoia del Col·legi d’Apa-
relladors inaugura nova seu avui a l’antiga oficina que Cai-
xa Manresa tenia al xamfrà de la Plana i el carrer Vilanova,
i on també havia obert, en el seu moment, una anomena-

da sala de borsa que pretenia ser un espai de servei i atracció d’in-
versors. Aquella oficina, una de les més singularitzades de l’entitat,
va tancar en la darrera onada de supressió de sucursals de l’antiga
caixa, fa tres anys. Des de llavors, un punt tan estratègic per a la
continuïtat de l’activitat a l’eix que va des de Sant Domènec fins a la
Reforma ha estat tancat i amb un aspecte depriment. El Col·legi,
que ja tenia la seu a la plaça, ha vist l’oportunitat d’arrelar encara
més profundament en aquell punt del Centre Històric i fa una apor-
tació notable a la seva vivificació, amb un espai que oferirà activi-
tats públiques i que aportarà vida a peu de carrer. És una decisió
lloable que denota compromís amb la ciutat i voluntat de servei
tant als seus col·legiats, amb una millora del servei que oferirà, com
al conjunt de la societat, amb l’elecció que ha fet.

esTrelles I esTrellaTs

Director: Marc Marcè i Casaponsa. 
Director adjunt: Xavier Domènech i Sala.
Caps d’àrea: Enric Badia (Societat), Carles Blaya (Economia i Arreu) i Francesc  Galindo (Manresa). 
Caps de secció:David Bricollé (Bages), Xavier Prunés (Esports), Susana Paz (Cultures).
Cap d’àrea d’administració i distribució: Sandra Espinal.
Cap de publicitat: Joan Pedreira. Cap de secció: Teresa Boladeras (Administració i finances).

CONSELL ASSESSOR: Gonçal Mazcuñán, Valentí Martínez, Antoni Dalmau, Albert Rumbo, Ramon
Segués, Jordi Vilaseca, Àngels Freixanet, Josep M. Descals, Xavier Obradors, Jordi Singla, Delfina
Corzán, Albert Cots, Assumpta Pla, Enric Martí, Anna Solsona, Alba Baltiérrez, Valentí Oviedo, Aitor
Moll, Ainhoa Moll, Joan Serra, Fèlix Noguera, i Marc Marcè
EDITA: EDICIONS INTERCOMARCALS (EISA)
Gerent: Fèlix Noguera i Carrillo

BERGA:Font del Ros, 1. 08600. Telèfon: 93 822 12 19 . Fax: 93 822 03 99. 
SOLSONA: Pujada del Seminari s/n - Edifici Seminari, despatx 8 . 25280. 
Telèfon:973 48 30 08.  Fax: 973 48 24 93.
http://www.regio7.cat

L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

REDACCIÓ, ADMINISTRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I PUBLICITAT
carrer Sant Antoni Maria Claret, 32. 08243. Manresa

TELÈFON

93 877 22 33
FAX

93 874 03 52
ADREÇA ELECTRÒNICA

regio7@regio7.cat

PROHIBIDA TOTA REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DE
L’ARTICLE 32.1, PARÀGRAF SEGON DE LA LPI.
© Edicions Intercomarcals, S.A. Manresa. 2018.
Tots els drets reservats. Aquesta publicació no
pot ser reproduïda ni totalment ni parcialment,
ni transmesa per cap tipus de mitjà, sense el
permís per escrit de la direcció.

Imprimeix:
Impressions Intercomarcals SA
Dipòsits legals:
Edició Manresa, B-44983-78.
ISSN: 1137-5655.

Difusió 
controlada perREGIÓ7 expressa les seves pròpies opinions únicament a l’Editorial i respecta, com a publicació oberta i plural, la dels seus articulistes i clients publicitaris.

FAX DE PUBLICITAT

93 874 16 12

REGIÓ7

ESTRELLA

Pere Casals
President sortint de la Cambra de Manresa. Casals cedirà
aquest migdia el relleu de la presidència després d’una dècada al
càrrec. El seu successor té feines pendents després d’un llarg
mandat per exigències d’una llei cameral encara no resolta.

ESTRELLA ESTRELLA

Bretxa digital és un terme
que ja està recollit a la
Gran Enciclopèdia Ca-

talana i que hi apareix definit
així: «Desigualtat provocada
per l’adveniment de l’anome-
nada societat de la informació
entre els grups de població que
tenen accés a Internet i a les tec-
nologies de la informació i la
comunicació (TIC) i els que no
en tenen». La setmana passada
es difonia, precisament a través
de les xarxes tecnològiques, un
vídeo d’un programa de televi-
sió nocturn dels Estats Units
(Jimmy Kimmel Live) en què en
un treball de carrer es posava de
manifest que les noves genera-
cions, majoritàriament, no co-
neixen l’hora en un rellotge
analògic. El presentador va
anar aturant joves a l’atzar per

preguntar-los quina hora era en
un rellotge de manetes, i pràc-
ticament la totalitat de les res-
postes van ser incorrectes. Si els
he de ser sincers, el resultat no
em sorprèn. Fa uns mesos, una
persona propera m’explicava
amb cert astorament com, en
un examen de llengua estran-
gera en un institut de casa nos-
tra, a l’hora d’escriure les hores
en l’idioma motiu d’aprenen-
tatge, la principal dificultat dels
alumnes no va ser tant com fer-
ho correctament, sinó saber
quina hora marcaven els rellot-
gets de manetes dibuixats en el
full. Una realitat que em porta a
pensar que, a banda de la digi-
tal, també haurem d’introduir
al diccionari el terme bretxa
analògica. Perquè l’esquerda
s’obre en les dues direccions.

Més notícies sobre
l’abocador d’escom-
braries de Manresa,

del qual aquest diari ja havia in-
format que escampava pudors i
fums. El mes de juny de fa qua-
ranta anys el col·lectiu ecologis-
ta Patinet emetia un comunicat
en el qual afirmava que s’esta-
ven abocant en aquella instal·la-
ció una mena de residus que
molt clarament no pertocaven.
«Des de fa una pila de temps
s’han denunciat diverses irregu-
laritats a l’abocador d'escombra-
ries de la nostra ciutat, entre al-
tres, el fet d’estar situat en una
zona que el Pla General qualifi-
cava de repoblació forestal.

Doncs bé, el nostre abo-
cador torna a ser trista
notícia, degut a l'actuació
d’una empresa de Marto-
rell que molt sovint ens
hi aboca unes set tones
mètriques d’un producte
altament tòxic. El pro-
ducte en qüestió son olis
pesats amb un alt con-
tingut d’àcid sulfúric, el
20% en pes. Es a dir, que
cada dia ens aboquen
1,4 tones mètriques de
sulfúric i altres substàn-
cies tòxiques, d’altra banda
aquests olis originen unes capes
que no deixen respirar els gasos
que es formen a l’abocador per

descomposi-
ció de la matèria orgànica». Cer-
tament preocupant i digne de
ser denunciat.

David Bricollé
EL BAGUL DELS RECORDS 
Fa quatre dècades a Regió7...

ANYS

Denúncia ecologista
sobre l’abocador

Bretxes en el temps 

COP D’AIRE
davidbricolle@Regio7.cat

FUB
La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) invertirà un
milió d’euros per recrear més espais on pot treballar un professio-
nal de la salut. La millora va ser anunciada el mateix dia que es
feia la inauguració oficial de l’ampliació a l’antic escorxador.
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ECONOMIA

 Els treballadors de Catalunya
van fer més de 77 milions
d'hores extres el 2018, de les
quals el 44%, 34 milions, ni es
van pagar ni es van compensar,
segons un informe elaborat per
la UGT.

34
ELS MILIONS

D’HORES EXTRES
NO PAGADES

LA COMPANYIALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 Inditex va registrar un
benefici net de 734 milions
d'euros durant el primer
trimestre de l'any fiscal, la
qual cosa suposa un augment
del 10% amb relació al mateix
període de l'exercici anterior.

Inditex
INCREMENTA EL 10%
EL SEU BENEFICI EL
PRIMER TRIMESTRE

 La compravenda
d'habitatges a Catalunya va
caure el 5,4% l'abril en relació
amb el mateix mes de l'any
passat i encadena tres mesos
seguits de descensos, segons
l’INE.

5,4%
CAU LA

COMPRAVENDA
D’HABITATGES

Entrevista Pere Casals

Pere Casals deixarà avui de ser
president de la Cambra de Man-
resa, després de deu anys al càr-
rec. Nascut a Manresa l’any ,
Casals, director general de Casals
Cardona Industrial, aquest mig-
dia cedirà el testimoni previsible-
ment a l’empresària i exregidora
de l’Ajuntament de Manresa Sílvia
Gratacós. Han estat deu anys in-
tensos per a la Cambra, que ha ha-
gut de batallar contra els efectes a
les empreses de la crisi, condicio-
nar-se a un nou règim d’ingressos,
que l’ha deixada a la meitat de
pressupost, i sobreviure a la man-
ca d’un marc legal definit. Justa-
ment la indefinició que ha atorgat
a Casals cinc anys extra de man-
dat sense passar per les urnes.

Avui es desvincula definitiva-
ment de la Cambra?

Miraré d’anar-ne seguint l’acti-
vitat i em posaré a disposició del
nou president o presidenta si em
necessita, però no penso interferir
en res, perquè no em toca. Això sí:
aconsellaré al meu successor que
faci el que he fet jo, que és reunir-
se amb els expresidents, perquè a
mi m’ha estat molt útil.

I ningú més adequat que el
president viu més longeu per
donar consells?

Haver-ho estat més temps no
vol dir ser el més adequat, perquè
de vegades legislatures curtes po-
den ser molt denses. Els consells
no són bons en funció del temps
que has estat en un càrrec, sinó
del que puguis aportar. 

El títol de més longeu el té as-
segurat.

De moment. Amb tot, la volun-
tat de la Generalitat amb la llei
nova de Cambres, que encara està
pendent, era limitar els mandats
a vuit anys. Pot ser, per tant, que el
meu trist, per dir-ho així, rècord
duri bastant temps.

Pensava estar-s’hi una dèca-
da quan va substituir Manel Ro-
sell el 2009?

De cap manera. Ni m’havia pas-
sat pel cap ser president. Quan
Manel Rosell va optar a la presi-
dència i em va demanar si volia
formar part del seu projecte vaig
dir: seran quatre anys i prou? Era
el 2, jo havia entrat al ple el
22 i si Manel Rosell no m’ha-
gués vingut a buscar no hauria re-
petit ni al ple. El que no m’espera-
va és que al cap de tres anys ell ple-
gués i em passés el testimoni.
Quan el 2 hi va haver eleccions
jo no havia tingut ni un any de re-
corregut i creia que hi havia mol-
tes coses per fer. I vaig decidir pre-
sentar-me. Que d’aquells quatre
anys de mandat haguem passat a
nou no era esperable. 

Se sent esgotat?
No. Ni físicament ni mental-

ment, però, i això passa amb tots

els presidents,  a mesura que
s’allarga la legislatura els mem-
bres del ple comencen a fallar. I
amb nou anys de mandat això
s’ha accentuat. Amb tot he de dir
que he tingut un gran equip al
meu costat. 

Creu que ha pogut desenvolu-
par el seu projecte per a la Cam-
bra?

En teníem diversos que hem
pogut tirar endavant de manera
més o menys satisfactòria, encara
que no estiguin acabats. També
n’hi havia que amb el canvi de la
llei de Cambres del 2 van ad-
quirir una altra prioritat. En el seu
moment ja vam pensar d’insistir
en els esforços per la indústria i la
internacionalització perquè ja es-
tàvem en plena crisi, i ho hem
continuat fins ara. Vam fer molt

esforç per avisar tothom que es
preparés i als que ja estaven im-
mersos en la crisi els vam ajudar
a trobar finançament, a superar
les traves administratives. També
ens vam proposar que a la comar-
ca es comencés a parlar seriosa-
ment de turisme, quan el 2 tu-
risme semblava un concepte es-
trany al Bages. Però vam donar
una empenta a projectes que ja
havien iniciat l’Ajuntament de
Manresa i el Consell Comarcal.
Amb tot, la nostra aspiració anava
més enllà, volia implicar governs
i societat civil en un projecte únic
i això encara està per fer. 

En aquest sentit, ha fracassat
el territori?

No, però va enrere. I acabarà
caient pel seu propi pes. Han anat
sortint petits projectes, però és

cert que no n’hi ha un de conjunt.
Però per això falta lideratge de
l’administració local. Hi ha d’ha-
ver una entesa entre l’Ajuntament
de Manresa i el Consell Comarcal.

Hi ha un problema de gover-
nança?

Segurament. A Catalunya això
és molt normal. Som una societat
en què hi ha molta iniciativa i en
sorgeixen de paral·leles que de ve-
gades competeixen. Passa en les
patronals, en les entitats, en les
empreses... Ens calen estratègies
guanyadores. Per exemple, anem
de manera separada a reclamar
infraestructures, i així no guanya-
rem mai.

I la Cambra què hi ha fet?
Vam aconseguir, per exemple,

que l’Ajuntament, que no en for-
mava part, s’integrés al consorci
viari. Que no hi fos no tenia cap
sentit i com a president de la Cam-
bra em vaig plantar perquè això
s’arreglés. El consorci era una eina
potent si anava tothom a l’una, no
cadascú per la seva banda. 

Què creu que fa falta?
Que entomin el lideratge co-

marcal l’alcalde de Manresa i el
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«No ha vingut cap nova multinacional al
Bages perquè no tenim força a la Generalitat»

President sortint de la Cambra de Comerç de Manresa. Després d’una dècada al càrrec per la indefinició legal en què viuen encara les
cambres, Pere Casals deixa aquest migdia el càrrec en el ple en què es decidirà la nova presidència de l’organisme

En la seva marxa, Casals advoca per unir esforços comarcals per influir a Barcelona i aconseguir beneficis per al territori

MANRESA

Carles Blaya

CARLES BLAYA

Pere Casals, al despatx de presidència de la Cambra de Manresa

Em posaré a
disposició del nou

president o presidenta si
em necessita, però no
penso interferir en res»

La nostra
aspiració era

implicar governs i
societat civil en un
projecte turístic únic al
territori i això encara
està per fer»

Sense diners és
molt difícil per a la

Cambra intervenir»



president del Consell. Haurien
d’anar units a reclamar el que ne-
cessita la comarca, que es tingui
visibilitat, poder de decisió. Hi ha
exemples de comarques, com
Osona o l’Anoia, que han treballat
més en aquest sentit. Tenen con-
sellers, poder a la Generalitat.

I considera que aquesta re-
presentació és clau? El Bages ja
ha tingut consellers.

Però han estat etapes breus. Jo-
sep Huguet, Jordi Valls... entre tots
dos no van fer una legislatura. Al-
guna cosa hem aconseguit amb
aquests lideratges, però cal que
tinguem més pes.

En el període de presència de
manresans a la Generalitat es va
tancar Pirelli, per exemple.

Sí, i malgrat que vam avisar el
conseller Huguet i el president
Montilla. Com a Cambra vam fer
un estudi que era molt evident
que la planta perillava; si es com-
paraven les que tenia Pirelli, que-
dava clar que la de Manresa era la
menys competitiva. Hi havia un
projecte plantejat per la direcció
de Manresa per renovar la
instal·lació, però la multinacional
no va creure en el territori. Va veu-
re que l’administració no li feia
gaire cas, tant la local com la Ge-
neralitat. Per sort, això mateix no
ens ha passat en altres casos dels
quals no vull dir els noms, perquè
hi ha hagut un parell de multina-
cionals que han perillat, però en-
tre tots vam aconseguir que se’ns
fes cas, i van acabar creient en el
territori. Per això és important el
lideratge local, perquè cal donar
la cara de compromís i demostrar-
ho amb fets. A Catalunya hi ha ha-
gut propostes d’implantació de
multinacionals i cap ha vingut
aquí. Perquè no tenim força a la
Generalitat i hi ha territoris que
són preferents. Ens cal lideratge i
ser un tot únic. Per això he defen-
sat la creació d’una àrea metropo-
litana de Manresa. Tenim entorn,
indústria, la ruta ignasiana... Ben
preparat i amb una governança
ben establerta es podria fer una
àrea així aprofitant les possibili-

tats que dona la llei. Jo he reunit
alcaldes a porta tancada perquè
intentessin col·laborar més enllà
del servei de residus i del saneja-
ment d’aigua. Es pot treballar en
el traçat d’autobusos, en policia
local, en el servei d’atenció a em-
prenedors i aturats...

Em parla de crear una àrea
supramunicipal en un temps en
què hem assistit a l’escissió de la
comarca per crear el Moianès.

Jo no proposo que els munici-
pis es fusionin. Es poden mante-
nir fronteres per tradició històrica,
però per ser pràctics hem de com-
partir potencial. És el mateix que
quan parlem de mancomunar
polígons: s’han de trobar espais
concertats entre diversos munici-
pis, que comparteixin càrregues i
beneficis, que quan apareix una
oportunitat sigui compartida. No
es pot mirar el curt termini.

Un punt de vista massa racio-
nal per als temps que corren?

Si no actuem amb racionalitat
ara, ho haurem de fer més enda-
vant per força. Si el més important
és tenir un càrrec o repetir d’aquí
a quatre anys, ens equivoquem. 

Es postula per fer carrera po-
lítica?

No. Ja ho vaig dir quan vaig ser
escollit. Que s’oblidessin de mi a
la política fins que no canviés la
llei electoral. I segueixo pensant el
mateix. 

Sense pressupost a la Cambra
ha estat tot més difícil?

Sí, hi ha hagut coses que no
hem pogut fer. El comerç, per
exemple, és un sector que es mou
molt per projectes concrets i els
costa trobar finançament, i la
Cambra tenia possibilitat de tro-
bar-ne. El 2010 es va prohibir a les
cambres de fer aportacions a al-
tres entitats i tots els plans per al
comerç es van haver d’abandonar.
A Manresa això ha ocasionat certa
dispersió de l’activitat de les asso-
ciacions de comerciants, que tre-
ballen pel seu compte. Sense di-
ners pel mig és molt difícil inter-
venir. En turisme ens hauria fet
falta algun tècnic especialitzat,

perquè els tècnics de la Cambra,
quan teníem el finançament ga-
rantit, treballaven per a les comis-
sions, ara es dediquen bàsica-
ment a gestionar els diners fina-
listes que ens arriben de la Cam-
bra d’Espanya i de la Generalitat.
No hem pogut ampliar la plantilla
i part de la feina que feia la que te-
nia bona part del temps l’han de-
dicat als encàrrecs de les adminis-
tracions.

L’antic sistema de finança-
ment, el recurs cameral, era cri-
ticat com un impost revolucio-
nari.

És la imatge que se’n va donar,
potser perquè no es va explicar
què se’n feia, dels diners, i això va
passar factura. Molta gent es va
alegrar quan vam perdre un re-
curs cameral, tot i que era un petit
apèndix d’impostos que ja es pa-
gaven i que recaptaven les cam-
bres. 

Sílvia Gratacós es perfila com
la nova presidenta de la Cam-
bra.

És l’única que ho ha manifestat
públicament i sé que s’ha mogut
molt i a mi m’ha fet moltes pre-
guntes. La conec de quan va ser
regidora i em semblar una perso-
na competent. S’ho ha agafat amb
molt interès i això és un bon aval. 

Lamenta deixar l’esfera pú-
blica?

No. Quan em van demanar de
ser president era conscient que
seria transitori. He après moltes
coses de la gent, he fet bons amics,
els empleats són molt competents
i els agraeixo molt la feina feta.
Però sabia que algun dia arribaria
el final. M’he posat a disposició de
tohtom i ho continuaré fent, però
només si em necessiten. Ara po-
dré dedicar-me més a la feina, on
hem engegat nous projectes, i po-
dré viatjar més per feina, perquè
la Cambra és molt absorbent.

La família li agraeix que deixi
el càrrec?

Mai m’havien demanat oberta-
ment que ho deixés, però hi havia
una demanda latent. Ara podré
ser més d’hora a casa. 
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 12-06-2019 a les 18:01 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,178

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 98.917,700 -42,30

CAC 40 5.374,920 -33,53

DAX 12.115,680 -40,13

Dow Jones 25.977,780 -70,73

Eurostoxx 50 3.386,630 -14,47

FTSE 100 7.367,620 -30,83

FTSE MIB 20.463,250 -146,45

Ibex 35 9.238,500 -43,60

IGBC (Col mbia) 12.203,070 -119,16

Preu Var.

IGPA ( ile) 25.772,560 8,68

Latibex 5.258,500 59,70

Merval (Argentina) 40.650,900 2.305,90

Mexbol (M xic) 43.801,540 87,88

Nasdaq 100 7.467,433 -46,42

Nasdaq Comp. 7.780,673 -41,89

Nikkei 225 21.129,720 -74,56

S&P 500 2.876,920 -8,80

Stoxx 50 3.137,410 -7,34

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 102,300 101,00 102,40 0,80 0,79 38,43

ACERINOX 8,664 8,59 8,81 -0,12 -1,39 3,70

ACS CONST. 37,700 37,70 38,16 -0,64 -1,67 11,44

AENA 174,900 172,65 175,00 1,40 0,81 28,84

AMADEUS IT 69,340 68,76 71,12 -1,96 -2,75 13,97

ARCEL.MITTAL 14,600 14,50 15,17 -0,39 -2,63 -19,69

B. SABADELL 0,933 0,92 0,94 -0,02 -1,77 -6,77

BANKIA 2,191 2,19 2,22 -0,03 -1,17 -14,41

BANKINTER 6,300 6,27 6,42 -0,13 -2,05 -10,23

BBVA 4,938 4,88 4,96 -0,06 -1,23 6,54

CAIXABANK 2,586 2,58 2,62 -0,04 -1,67 -18,27

CELLNEX TELECOM 32,370 31,54 32,60 0,73 2,31 53,52

CIE AUTOMOT. 23,900 23,36 23,90 0,32 1,36 11,47

ENAGAS 25,050 24,87 25,29 0,11 0,44 6,10

ENCE 3,732 3,68 3,88 -0,13 -3,32 -31,96

ENDESA 23,600 23,25 23,68 0,23 0,98 17,24

FERROVIAL 21,920 21,80 22,04 0,02 0,09 23,88

GRIFOLS 24,350 24,28 24,54 -0,15 -0,61 6,33

IBERDROLA 8,890 8,77 8,89 0,09 1,05 26,67

INDITEX 25,020 24,66 25,70 -0,26 -1,03 11,95

INDRA A 9,890 9,86 10,07 -0,21 -2,08 20,10

INM.COLONIAL 10,060 9,97 10,16 0,03 0,30 23,66

INT.AIRL.GRP 5,162 5,13 5,27 -0,08 -1,60 -25,40

MAPFRE 2,668 2,66 2,68 -0,02 -0,63 15,00

MEDIASET ESP 6,596 6,45 6,65 0,06 0,86 20,15

MELIA HOTELS 8,465 8,46 8,67 -0,12 -1,46 3,11

MERLIN PROP. 12,190 12,12 12,25 0,00 0,00 13,95

NATURGY 25,660 25,40 25,71 0,16 0,63 15,27

RED ELE.CORP 19,505 19,20 19,56 0,26 1,35 0,05

REPSOL 14,370 14,37 14,59 -0,30 -2,04 2,06

SANTANDER 3,972 3,96 4,01 -0,04 -0,89 -0,01

SIEMENS GAMESA 14,675 14,52 14,75 0,06 0,41 37,92

TEC.REUNIDAS 23,300 23,24 24,22 -1,14 -4,66 9,18

TELEFONICA 7,591 7,50 7,59 0,06 0,85 3,43

VISCOFAN 45,540 45,32 45,68 0,02 0,04 -5,36

Divises
Preu Var.% 

$ 1,131 -0,13

en 122,650 0,21

L i ra 0,891 -0,12

Franc 1,125 -0,06

Corona ueca 10,691 0,06

$ Canad 1,504 0,05

$ Austr lia 1,629 -0,14

Petroli

Brent 21 d s 60,84

Metalls

Or 1.335,5

CARLES BLAYA

Casals va ingressar al ple de la Cambra el 2002 i el 2009 va agafar el relleu de la presidència de Manel Rosell
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Sílvia Gratacòs és escollida
presidenta de la Cambra de Comerç
de Manresa
Aquest migdia s'ha celebrat el ple constitutiu de la nova legislatura, en el qual
també s'han escollit els membres del comitè executiu de la institució

Sílvia Gratacòs durant el seu discurs com a presidenta de la Cambra | Cambra

Sílvia Gratacòs ha estat escollida nova presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa en el Ple
constitutiu de la nova legislatura que s'ha celebrat aquest migdia. Gratacòs s'ha proclamat
presidenta per una àmplia majoria, 37 de 39 vots possibles, després de presentar un programa
enfocat a 3 grans àrees de treball: la indústria, amb la robotització i la indústria 4.0 com a eix
central; el comerç, des de la qual vol treballar l'adaptació del sector al comerç electrònic,
l'especialització i la col·laboració amb els agents del territori implicats en aquest àmbit; i el turisme,
els serveis i la salut, amb els reptes de promoure el turisme al territori i aprofitar tot el potencial
dels centres universitaris i empreses del sector de la salut.

Gratacòs ha afirmat que "la Cambra, a través del seu ple, té una representació àmplia del teixit
empresarial de la nostra comarca" i ha manifestat la seva voluntat "d'ajudar al creixement de les
empreses, formar els treballadors i treballar per millorar les infraestructures del territori".

El nou ple de la Cambra també ha escollit les persones que formaran part del comitè executiu de
la institució, i que són Elvira Garcia (Inoxforma) com a vicepresidenta primera, Ignasi Llobet
(Supermercats Llobet) com a vicepresident segon, Sílvia Cubo (Cubo Pons, Sílvia) com a
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vicepresidenta tercera i Joan Vila (Pimec), Josep Claret (La Bolsa de la Vivienda), Esteve Pintó
(Pimec), Gemma Rojas (Endepro), Sergi Macià (Mútua Manresana), Alfonso Menor (Denso) i
Joaquim Lavín (Iberpotash) com a vocals.

Perfil de Sílvia Gratacòs

Sílvia Gratacòs va néixer a Manresa l'any 1966. És llicenciada en Ciències Econòmiques i
Empresarials per la UAB, en l'especialitat d'Economia de l'empresa. La seva trajectòria
professional està estretament vinculada al món de l'empresa, primer com a directora administrativa
de l'empresa Indepol i més tard al grup internacional Proseat. Actualment és administradora de
les empreses Navingrat i Llibreria Sobrerroca. Entre els anys 2011 i 2015 va ser regidora de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Manresa.
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lavanguardia.com

2 minutos

Barcelona, 13 jun (EFE).- La empresaria Sílvia Gratacòs ha sido

elegida este jueves nueva presidenta de la Cambra de Comerç de

Manresa con el apoyo de 37 de los 39 miembros del plenario de

este organismo.

En la sesión de constitución del plenario que marca el arranque de

la nueva legislatura, Gratacòs, la única candidata que optaba a la

presidencia, ha presentado un programa que está centrado en

ayudar a las empresas a avanzar en la industria 4.0 y adaptarse al

comercio electrónico.

Además, la nueva presidenta quiere promover el turismo en el

territorio y aprovechar el potencial de los centros universitarios y

empresas del sector de la salud.

Sílvia Gratacòs ha destacado su voluntad de ayudar en el

crecimiento de las empresas, formar a los trabajadores e impulsar

la mejora de las infraestructuras del territorio, según un

comunicado de la Cambra de Comerç.

El pleno de esta cámara ha elegido también como otros miembros

del comité ejecutivo a Elvira Garcia (Inoxforma), Ignasi Llobet

(Supermercats Llobet) y Sílvia Cubo (Cubo Pons, Sílvia), como

vicepresidentes primero, segundo y tercera, respectivamente.

Además, forman parte de este organismo Joan Vila (Pimec), Josep

Claret (La Bolsa de la Vivienda), Esteve Pintó (Pimec), Gemma

Rojas (Endepro), Sergi Macià (Mútua Manresana), Alfonso Menor

(Denso) y Joaquim Lavín (Iberpotash) como vocales.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAB,

Gratacòs es administradora de las empresas Navingrat y Llibreria

Sobrerroca, mientras que entre 2011 y 2015 fue concejal de

Promoción Económica, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de

Manresa. EFE

Sílvia Gratacòs, elegida presidenta de Cambra de Manresa con mayorí... about:reader?url=https://www.lavanguardia.com/vida/20190613/4628...

1 de 1 14/06/2019 9:37
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MÉS DONES QUE MAI AL PLE 31

L’empresària i exregidora Gratacós és la
nova presidenta de la Cambra de Manresa
LA SEVA CANDIDATURA ERA L’ÚNICA QUE ES PRESENTAVA A L’ELECCIÓ

CARLES BLAYA

UN TÍMID INTENT
DE L’ANY PASSAT
ÉS POTENCIAT ENGUANY
AMB LA PARTICIPACIÓ DE
L’AJUNTAMENT I INCLOU SOPAR
I MÚSICA EN DIRECTE 8

L’ACORD ES PRESENTARÀ
AQUESTA TARDA AMB LA
FILOSOFIA QUE DONARÀ UN
GOVERN FORT I ESTABLE  2

Aloy i Junyent
tanquen el pacte
de dos alcaldes
i setze regidors
a Manresa

LA DIPUTADA ADRIANA
DELGADO LIDERARÀ UNA
MAJORIA ABSOLUTA  3

PSC i En Comú
governaran amb
una alcaldessa
d’ERC
a Sant Vicenç

Manresa
tornarà a tenir
una gran
revetlla
popular, ara al
parc de la Seu

El primer trimestre de l’any hi ha hagut tres agressions amb penetració i 15
atacs de diferents tipus, xifres que superen molt els increments a Catalunya 6

Les denúncies per delictes
sexuals s’han triplicat
a Manresa aquest hivern

OSCAR BAYONA

CARLOS PERICAS

REGIÓ7, ROSSIGNOL I TEKNIA REBEN EL GUARDÓ ANUAL DE L’ENTITAT. L’acte Ampans i Empresa va aplegar ahir en un dels centres de treball de
l’entitat les companyies més destacades del Bages per passar comptes de l’activitat de l’entitat i agrair les col·laboracions. 30

Ampans reconeix la sensibilitat social a les empreses

d’Entrada
Andrea Motis porta demà a Berga la
seva lectura musical de la Patum 45

Vine a assaborir 
el nostre

gaspatxo
de llamàntol

20€

SOPAR
+
BALL

Bar-Restaurant

Dissabte, 15 de juny del 2019

Reserveu la vostra taula: EL JARDINET 
Carrer Carrilet, 95 – Tel. 93 839 65 35 - BALSARENY

(A la mitja part del ball hi haurà berenar)

BALSARENY

...amb l'acordionista
MARGARITA TORNER

Avancem la
revetlla de
St. Joan 



La Borsa
El comentari
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 13-06-2019 a les 18:01 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,173

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 98.964,490 643,61

CAC 40 5.375,630 0,71

DAX 12.169,050 53,37

Dow Jones 26.059,060 54,23

Eurostoxx 50 3.390,500 3,87

FTSE 100 7.368,570 0,95

FTSE MIB 20.630,750 167,50

Ibex 35 9.247,100 8,60

IGBC (Col mbia) 12.264,510 48,66

Preu Var.

IGPA ( ile) 25.770,080 14,85

Latibex 5.255,700 -2,80

Merval (Argentina) 40.405,040 -525,65

Mexbol (M xic) 43.654,960 -145,20

Nasdaq 100 7.509,390 37,10

Nasdaq Comp. 7.832,366 39,65

Nikkei 225 21.032,000 -97,72

S&P 500 2.887,600 7,76

Stoxx 50 3.140,160 2,75

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 103,700 102,20 104,40 1,40 1,37 40,32

ACERINOX 8,730 8,60 8,76 0,07 0,76 4,49

ACS CONST. 37,860 37,45 37,99 0,16 0,42 11,91

AENA 174,500 173,90 176,05 -0,40 -0,23 28,55

AMADEUS IT 69,680 69,24 70,12 0,34 0,49 14,53

ARCEL.MITTAL 14,916 14,25 14,96 0,32 2,16 -17,95

B. SABADELL 0,932 0,92 0,94 -0,00 -0,09 -6,85

BANKIA 2,171 2,14 2,20 -0,02 -0,91 -15,20

BANKINTER 6,248 6,23 6,33 -0,05 -0,83 -10,97

BBVA 4,914 4,89 4,97 -0,02 -0,49 6,02

CAIXABANK 2,587 2,55 2,61 0,00 0,04 -18,24

CELLNEX TELECOM 32,220 32,07 32,81 -0,15 -0,46 52,81

CIE AUTOMOT. 24,060 23,64 24,18 0,16 0,67 12,22

ENAGAS 25,060 25,06 25,39 0,01 0,04 6,14

ENCE 3,910 3,69 3,95 0,18 4,77 -28,71

ENDESA 23,880 23,58 24,12 0,28 1,19 18,63

FERROVIAL 22,050 21,91 22,13 0,13 0,59 24,61

GRIFOLS 24,210 24,15 24,45 -0,14 -0,57 5,72

IBERDROLA 8,900 8,87 8,95 0,01 0,11 26,82

INDITEX 25,110 24,96 25,39 0,09 0,36 12,35

INDRA A 10,010 9,86 10,04 0,12 1,21 21,55

INM.COLONIAL 10,150 10,04 10,22 0,09 0,89 24,77

INT.AIRL.GRP 5,264 5,13 5,29 0,10 1,98 -23,93

MAPFRE 2,662 2,66 2,68 -0,01 -0,22 14,74

MEDIASET ESP 6,838 6,56 6,88 0,24 3,67 24,55

MELIA HOTELS 8,565 8,45 8,58 0,10 1,18 4,32

MERLIN PROP. 12,280 12,19 12,39 0,09 0,74 14,79

NATURGY 25,480 25,48 25,75 -0,18 -0,70 14,47

RED ELE.CORP 19,470 19,46 19,70 -0,04 -0,18 -0,13

REPSOL 14,395 14,36 14,52 0,02 0,17 2,24

SANTANDER 3,980 3,94 4,00 0,01 0,20 0,19

SIEMENS GAMESA 14,930 14,61 14,96 0,26 1,74 40,32

TEC.REUNIDAS 23,320 22,94 23,50 0,02 0,09 9,28

TELEFONICA 7,489 7,48 7,59 -0,10 -1,34 2,04

VISCOFAN 45,320 45,26 45,70 -0,22 -0,48 -5,82

Divises
Preu Var.% 

$ 1,128 -0,10

en 122,260 0,18

L i ra 0,889 0,03

Franc 1,121 0,21

Corona ueca 10,698 -0,03

$ Canad 1,503 0,20

$ Austr lia 1,632 -0,17

Petroli

Brent 21 d s 61,46

Metalls

Or 1.339,4

L’empresària i exregidora de
l’Ajuntament de Manresa Sílvia
Gratacós (Manresa, 1966) va ser
escollida ahir nova presidenta de
la Cambra de Comerç de Manre-
sa, per 37 dels 39 vots possibles a
favor (els altres dos van ser en
blanc) en la votació celebrada ahir
pel ple cameral acabat de consti-
tuir.  A la votació no es va presentar
cap altra candidatura.

Gratacós, que pren el relleu de
Pere Casals després de deu anys
al càrrec, esdevé la primera dona
presidenta de la Cambra de Man-
resa i dirigirà l’organisme amb
més presència femenina de la
seva història, amb 12 dones dels
39 integrants del ple. Al comitè
executiu hi haurà tres dones, a
més de Gratacós, dues de les
quals, Elvira Garcia (en represen-
tació d’Inoxforma) i Sílvia Cubo
(de l’assessoria Cubo Pons), ocu-
paran, repectivament, les vicepre-
sidències primera i tercera. Ignasi
Llobet (Supermercats Llobet)
exercirà de vicepresident segon.
Joan Vila (Pimec), Josep Claret (La
Bolsa de la Vivienda), Esteve Pintó
(Pimec), Gemma Rojas (Ende-
pro), Sergi Macià (Mútua Manre-
sana), Alfonso Menor (Denso) i
Joaquim Lavín (Iberpotash) hi se-
ran com a vocals. En el ple ante-
rior només figuraven dues dones,
cap de les quals integrava el comi-
tè executiu.

En les seves primeres paraules
com a presidenta, Sílvia Gratacós
va agrair la tasca de Pere Casals al
capdavant de l’entitat, de qui va
destacar «haver donat molt al ter-
ritori», haver estat «en totes les
causes on s’havia de ser», i a qui
va definir com a «treballador in-
cansable». Gratacós va aprofitar
la presència al ple constitutiu de
la secretària general del departa-
ment d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat, Marta Felip, per

assegurar que «continuarem de-
manant» a l’administració catala-
na més beneficis per al Bages, i va
desitjar que la llei de cambres,
pendent de fa anys, «sigui aviat
una realitat». Felip va assegurar
que la consellera Àngels Chacón
«vol posar-ho a la taula el proper
mes de juliol».

En presentar la seva candida-
tura, Gratacós va explicar que ha-
via estat Pere Casals qui li havia
demanat que es proposés com a
candidata el mes de novembre
passat, i va explicar que redueix
les àrees del comitè a tres: indús-
tria, comerç, i turisme, serveis i sa-
lut. En aquest sentit, va dir voler
treballar en aspectes com la robo-
tització i la indústria 4.0, l’adapta-
ció del sector comercial als serveis
on-line, la promoció del turisme
al territori i l’aprofitament del po-
tencial dels centres universitaris i
empreses del sector de la salut.
Gratacós va proposar-se per «aju-

dar al creixement de les empreses,
formar els treballadors i treballar
per millorar les infraestructures
del territori».

En declaracions a Regió7, Gra-
tacós va assegurar que la seva in-
tenció és promoure ja de manera
immediata noves accions en ma-
tèria de comerç, sector del qual
ella prové, ja que és la gerent de
l’empresa familiar Llibreria So-
brerroca. També va incidir en la
voluntat de treballar pel turisme,
i va destacar el fet d’haver creat
una vicepresidència específica
per a aquesta matèria.

Gratacós es va felicitar de tre-
ballar amb un ple i un comitè exe-
cutiu amb més presència de do-
nes. «Me n’hauria agradat encara
més, i també de més gent jove»,
apuntava. 

Sílvia Gratacós és llicenciada
en Ciències Econòmiques i Em-
presarials per la UAB, en l’especia-
litat d’Economia de l’empresa. La
seva trajectòria professional està
vinculada a les empreses familiars
Indepol (ara al grup Proseat) i a
Navingrat i Llibreria Sobrerroca.
Entre els anys 2011 i 2015 va ser re-
gidora de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme de Manresa.

CARLES BLAYA MANRESA

Sílvia Gratacós presidirà la
Cambra de Manresa amb
més presència de dones
L’empresària i exregidora de l’Ajuntament de Manresa assumeix el càrrec
per 37 vots a favor dels 39 de possibles en el primer ple del nou mandat

CARLES BLAYA

Pere Casals i Sílvia Gratacós, ahir després de l’elecció

La nova Cambra tindrà tres
grans àrees de treball:
indústria, comerç, i turisme,
serveis i salut

CARLES BLAYA

El nou ple de la Cambra de Comerç. Asseguts, els membres del nou comitè executiu

ECONOMIA
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Opinió
LA TALAIA

INFERMERIA A L’ANOIA

Els alumnes de la primera promoció d’Infermeria de la
Universitat de Lleida a Igualada ahir van passar l’últim
escull acadèmic: defensar el Treball Final de Grau, el po-
pular TFG. Haver completat els quatre cursos atorga a la

Universitat la maduresa de saber que han fet la feina per poder
oferir aquests estudis, i la satisfacció de la bona valoració que fan
els alumnes de la part acadèmica. A la ciutat, a Igualada, li falten
encara algunes passes per fer en el seu anhel de ser una seu uni-
versitària. Tenir alumnes és una part d’aquest puzle, però aquesta
peça ha d’encaixar perfectament amb la ciutat. Els estudiants de-
manen, fonamentalment, trobar una Igualada més ben comunica-
da amb transport públic (no només amb Barcelona, perquè alguns
dels estudiants venen de la part de Lleida o passant per Lleida),
una residència d’estudiants, una millor oferta d’habitatge, i més
possibilitats per tenir una vida extrauniversitària més activa. Però
una de les claus és continuar creixent per tenir més massa crítica, i
la UdL i Igualada van juntes per aconseguir-ho.

ESTRELLES I ESTRELLATS

Director: Marc Marcè i Casaponsa. 
Director adjunt: Xavier Domènech i Sala.
Caps d’àrea: Enric Badia (Societat), Carles Blaya (Economia i Arreu) i Francesc  Galindo (Manresa). 
Caps de secció:David Bricollé (Bages), Xavier Prunés (Esports), Susana Paz (Cultures).
Cap d’àrea d’administració i distribució: Sandra Espinal.
Cap de publicitat: Joan Pedreira. Cap de secció: Teresa Boladeras (Administració i finances).

CONSELL ASSESSOR: Gonçal Mazcuñán, Valentí Martínez, Antoni Dalmau, Albert Rumbo, Ramon
Segués, Jordi Vilaseca, Àngels Freixanet, Josep M. Descals, Xavier Obradors, Jordi Singla, Delfina
Corzán, Albert Cots, Assumpta Pla, Enric Martí, Anna Solsona, Alba Baltiérrez, Valentí Oviedo, Aitor
Moll, Ainhoa Moll, Joan Serra, Fèlix Noguera, i Marc Marcè
EDITA: EDICIONS INTERCOMARCALS (EISA)
Gerent: Fèlix Noguera i Carrillo

BERGA:Font del Ros, 1. 08600. Telèfon: 93 822 12 19 . Fax: 93 822 03 99. 
SOLSONA: Pujada del Seminari s/n - Edifici Seminari, despatx 8 . 25280. 
Telèfon:973 48 30 08.  Fax: 973 48 24 93.
http://www.regio7.cat

L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

REDACCIÓ, ADMINISTRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I PUBLICITAT
carrer Sant Antoni Maria Claret, 32. 08243. Manresa

TELÈFON

93 877 22 33
FAX

93 874 03 52
ADREÇA ELECTRÒNICA

regio7@regio7.cat

PROHIBIDA TOTA REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DE
L’ARTICLE 32.1, PARÀGRAF SEGON DE LA LPI.
© Edicions Intercomarcals, S.A. Manresa. 2018.
Tots els drets reservats. Aquesta publicació no
pot ser reproduïda ni totalment ni parcialment,
ni transmesa per cap tipus de mitjà, sense el
permís per escrit de la direcció.

Imprimeix:
Impressions Intercomarcals SA
Dipòsits legals:
Edició Manresa, B-44983-78.
ISSN: 1137-5655.

Difusió 
controlada perREGIÓ7 expressa les seves pròpies opinions únicament a l’Editorial i respecta, com a publicació oberta i plural, la dels seus articulistes i clients publicitaris.

FAX DE PUBLICITAT

93 874 16 12

REGIÓ7

Les eleccions municipals
van deixar a Manresa un
resultat (empat a vuit re-

gidors i 9.119 vots contra 9.109 )
òptim per muntar un sacramen-
tal que ens tingués a tots amb l’ai
al cor fins al minut abans del ple
de dissabte. Les perspectives de
serial es van confirmar quan,
l’endemà, ERC i JxManresa, Aloy
i Junyent, van prendre posicions
per a la negociació imminent i
van dir els uns que no pensaven
compartir l’alcaldia de cap ma-
nera, i els altres que si no es com-
partia l’alcaldia se n’anaven a
l’oposició. Era de témer un es-
pectacle públic i no era impos-
sible un descarrilament final
que deixés Manresa, si més no
durant els primers mesos, amb
un govern inviable, impotent,
incapaç de fer res més que obrir

la persiana al matí, abaixar-la a
la tarda i recollir les escombra-
ries a la matinada. En una nego-
ciació amb moltes emocions
implicades, pot passar de tot, i
sovint acaba passant el pitjor. No
ha estat així. Més de dos dies
abans del límit, Aloy i Junyent
van pactar un repartiment que
tradueix bé el capriciós mandat
de les urnes i que donarà a Man-
resa un govern estable. Ignorem
els components privats de
l’acord i donem per descomptat
que deuen estar esquitxats
d’egoismes, com sempre, però
allò visible és un comportament
generós i lúcid per les dues ban-
des que dignifica els seus prota-
gonistes i la política local en ge-
neral. Aquest cop, ho han fet bé,
i han fet bé a la ciutat. Un bon se-
nyal per començar.

Marc Marcè

Un bon senyal d’Aloy i Junyent

RAS I CRU
marcmarce@regio7.cat
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Si a una persona jove de
Manresa se li pregunta pel
cinema Olímpia, és força

probable que mostri signes clars
d’ignorància. I si li diuen que
projectar pel·lícules era la finali-
tat per a la qual en el seu dia,
llunyà, s’havia construït l’edifici
que avui ocupa la botiga Zara, es
mostrarà francament sorprès.
Això era un cine? Doncs sí i, a
més a més, al principi de la seva
vida era de primera categoria
dins l’oferta de la ciutat. Fa qua-
ranta anys, però, havia envellit
malament, i es destinava a pro-
grama doble a preus econòmics
de pel·lícules de tercera o bé es-
trenades molts anys enrere, mal

projectades per una ma-
quinària deficient. Per
això el cronista de Regió7
va escriure el 12 de juny
del 1979: «El fet que Las
truchasde José Luis Gar-
cía Sánchez, un film que
compartí l’Ós d’or amb
la resta de la participació
espanyola al Festival de
Berlín de l’any 1978,
s’estreni al cinema
Olímpia, ens fa pensar
en el penós destí que
sofriran tota una sèrie
de títols espanyols molt impor-
tants, que temps enrere ja vàrem
enumerar, i que encara resten
inèdits pel públic manresà». Si

anava a
l’Olímpia, senyal que el mono-
poli de les sales manresanes no
li atorgava cap importància. 

EL BAGUL DELS RECORDS 
Fa quatre dècades a Regió7...

ANYS

Quan tot un Ós d’or
s’estrenava a l’Olímpia

SÍLVIA GRATACÒS
Presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa. L’empresària
i exregidora de Manresa dirigirà la corporació manresana en un
moment encara de dificultats per a les cambres, que han perdut
finançament i estan pendents d’una llei que les reguli.

ESTRELLA

ADRIÀ ARNAUS
Jugador moianès de golf
En el seu debut en un dels majors, el torneig US Open,
Arnaus (24 anys) va firmar una primera jornada molt
espectacular, a l’alçada de les estrelles d’aquest esport.

SERGE IBAKA I MARC GASOL
Campions de l’NBA amb els Toronto Raptors
L’exjugador del Bàsquet Manresa i el pivot de Sant Boi han acon-
seguit el títol en batre en la final per 4-2 els fins ara campions, els
Golden State Warriors.

ESTRELLAESTRELLA

USER
Resaltado
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Dormir amb 
la consciència

tranquil·la
Busqueu l’article de Jordi Domingo,

«Les cambres de comerç i la mala
fe d’Anton Costas» , sobre les decla-
racions de l’antic president del Cer-

cle d’Economia arran dels canvis en  la
Cambra de Comerç de Barcelona. Domingo
considera perillós que Costas acusi «de no
demòcrata qualsevol que no pensi com ell».
Us sona? El tema s’afegeix a la sacsejada que
ha escaguitxat totes les costures del sistema
polític espanyol -i de retruc, l’escenari cata-
là-, i amenaça de convertir-se en terratrèmol
quan s’escenifiquin els actes sacramentals
muntats per a la presa de possessió dels eu-
roparlamentaris, les votacions perquè Pedro
Sánchez sigui president del govern, i la con-
creció dels pactes contra natura que es van
viure ahir en la formació dels nous ajunta-
ments. La intensitat sísmica tindrà l’afegitó
de les mobilitzacions que hi haurà a Estras-
burg en suport de Puigdemont, Comín i Jun-

queras, i a Catalunya per l’alliberament
dels presos polítics  mentre no hi hagi
sentència.

Amb la sotragada estan quedant al
descobert actituds d’ostentació des-
mesurada, dignitats aparentades, pu-

reses pecaminoses i un excés d’escarafalls
d’indignació mal dissimulada. Qui té la pae-
lla pel mànec, s’ho fa valdre; qui l’ha perdut,
diu que l’han atracat. Però cap d’ells, o molt
pocs, dormen amb tranquil·litat de cons-
ciència perquè se saben heretges. Trans-
gressors del dogma democràtic. Mentiders. 

La remoguda no para d’afegir noms a una
llista que emergeix a cada convulsió de l’ac-
tualitat. Els més recents, segons opinions
majoritàries, els dels fiscals del judici per
l’1-O. Es diu que deu ser cert que en la seva
feina són excel·lents professionals. Que el
seu coneixement de Codi Penal els habilita
per muntar l’argumentari que fa incontesta-
ble el seu relat dels fets jutjats. Però també
es diu que, contemplat des de la perspectiva
dels qui han vist, viscut o patit els fets reals,
allò que és inqüestionable és la mala fe amb
què actuen els fiscals, perquè s’inventen un
relat. I que, al costat d’aquests, s’hi podrien
posar els noms de la resta de personatges

que, es considera, també han comès i conti-
nuen cometent heretgia democràtica. És a
dir, invariablement: monarquia, govern de
l’Estat, magistrats, mitjans de comunicació,
tertulians, manaires de l’Ibex, comanda-
ments policials...

No es diu si dormen bé, o no, tots aquests
prohoms, perquè més aviat són reservats.
Tanmateix, veus autoritzades diuen que es
pot dormir malament pel neguit de la incer-
tesa en què es viu, pel malestar que provoca
sentir-se tractat injustament (com podria
ser el cas dels presos polítics, els seus fami-
liars, els dos milions llargs de seguidors,
etc.), però que també es dona el cas que hi
ha qui dorm malament perquè no té la
consciència tranquil·la amb la seva forma
d’actuar. Cadascú s’ho deu saber. 

El que ha quedat clar aquesta setmana és
que els presos catalans dormen amb la mo-
lèstia de la privació de llibertat, però que se
senten valents en els seus convenciments,
que passaran el sentiment de dignitat ina-
lienable als seus descendents, que tornarien
a fer el mateix, i que planyen aquells que els
han de condemnar, perquè no voldrien «es-
tar a la seva pell». Impressionant.

«Contemplat des de la perspectiva dels qui
han vist, viscut o patit els fets reals,
l’inqüestionable és la mala fe amb què actuen
els fiscals, perquè s’inventen un relat»

Gonçal
Mazcuñán i Boix

PERIODISTA

ugonzalmb@gmail.com

Poc soroll 
per a una 

bona dècada
Entre tant desgavell polític i judicial,

el relleu a la Cambra de Comerç i
Indústria de Manresa ha passat amb
més pena que glòria mediàtica; vist

el que estem patint no ho dic en sentit nega-
tiu, al contrari, perquè, com deia Plató: «Els
savis parlen perquè tenen alguna cosa a dir i
els ximples parlen perquè han de dir alguna
cosa». El president sortint, en Pere Casals, ha
estat deu anys al capdavant de la institució
sense fer gaire soroll, tot un mèrit tenint en
compte que li ha tocat liderar un procés per
adaptar-se a un nou règim d’ingressos amb
la indefinició legal en què encara viuen

aquests organismes, navegar en una època
de crisi profunda marcada pel tanca-
ment de Pirelli i la feble posició de la
nostra comarca, amb poca influència a
les esferes del govern i una classe políti-
ca al costat que de ben poca crossa li ha
servit per poder-s’hi recolzar. 

Malgrat el panorama, la Cambra ha

fet un esforç notable per a la internaciona-
lització, una aposta per la formació, un in-
tent meritori per unificar el comerç i les se-
ves associacions, en litigi permanent de ca-
pelletes instal·lades als altars de la medio-
critat. S’ha intentat generar una estructura
turística i de serveis malgrat la manca de
complicitats i suports; s’ha lluitat per ser
present en totes les taules de decisió o de-
bat, on ens jugàvem una millora de les in-
fraestructures o les comunicacions, ni que
fos per tocar el botet i anar recordant que
ens tenien i ens tenen oblidats. Tot això del
que potser poc se n’ha parlat, ho ha fet du-
rant deu anys un empresari prou acreditat,
director general de la manresana Casals
Cardona Industrial, model de desenvolupa-
ment tecnològic i expansió logística; i ho ha
fet renunciant a una bona part de la seva
vida personal i professional, posant la seva
capacitat al servei del progrés territorial
amb consens, diàleg i ambició. 

Ara molts direu: caram! Això no es paga!,
doncs efectivament, perquè el càrrec no té
sou assignat. Deu anys d’efectiva dedicació
és un obsequi que en una societat competi-
tiva no s’estila, que no es pot pagar si no és
mitjançant el reconeixement, però sobretot
el manteniment dels valors que han marcat
aquesta dècada de gestió, sense els quals
ens serà difícil  avançar. 

L’exregidora de l’Ajuntament de Manresa
Sílvia Gratacós és qui pren el relleu en un
moment en què el paper de les Cambres es
complica, la ciutadania políticament depri-
mida cerca en les associacions culturals i
els organismes empresarials el retrobament
de la il·lusió, però sobretot la força per recu-
perar, a més de les llibertats, la confiança. El
president sortint els deixa un llegat marcat
per  l’honestedat, la capacitació i més enllà
de personalismes, l’esperit de servei al terri-
tori... un llegat amb un  llistó força amunt,
però que cal reconèixer i continuar.

SANT IGNASI ÉS
DE TORNADA,
MANRESA ESTÀ
SALVADA

per Galdric Sala
ugaldrics.blogspot.com

uTWITTER:@Joan_Barbe
GUIONISTA I AUTOR

Joan
Barbé

USER
Resaltado
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La imatge FOTOGRAFIA DE HANNAH MCKAY/REUTERS

Londres fa memòria íntima de les víctimes de la torre Grenfell
 Aquest juny es compleixen dos anys d’una tragèdia que va sacsejar Londres. L'incendi de la torre Grenfell, que va costar la vida a una vuitantena de per-
sones. El foc va començar en un apartament de les plantes més baixes i es va estendre fins a les 24 que tenia. Aquests dies en recorden les víctimes.

L’estirabot

GABRIEL RUFIÁN
PORTAVEU PARLAMENTARI D’ERC

«La pregunta no és
tant què farà ERC
amb el PSOE, sinó
què farà el PSOE
amb Catalunya». El
problema és que

sembla que al PSOE fa temps que
també s’ho pregunten.

Ja ho he explicat una altra
vegada, però com que el
missatge no arriba, hi tor-

no: la millor ajuda al suprema-
cisme consisteix a atacar la im-
mersió lingüística com ha deci-
dit fer-ho demagògicament la
Junta d’Andalusia.

La immersió garanteix que
tots els alumnes de Catalunya
surtin del sistema escolar obli-
gatori parlant i escrivint correc-
tament en català i en castellà.
Sense aquest sistema, molts
d’ells sortirien només amb una
llengua, i seria la castellana.

Aquests alumnes estarien en
desavantatge en la seva inserció
laboral i social.

Un noi o noia de llengua fa-
miliar i social catalana està en
contacte permanent amb el
castellà als mitjans, al carrer, a
les xarxes, al cinema, a la nova
manera de veure televisió. És
un contacte inevitable que el
converteix de forma natural en
bilingüe. L’escola li aporta la
gramàtica. Acaba secundària
dominant les dues llengües.

Un noi o noia de llengua fa-
miliar i social castellana en un

barri de parla castellana pot
viure tot el dia sense contacte
amb el català. Mitjans, carrer,
xarxes, cinemes i televisió li ho
posen fàcil. El seu principal
contacte amb el català és l’esco-
la. Sense immersió, el contacte
es redueix, i el bilingüisme efec-
tiu és menor. Surt del sistema
escolar amb una llengua i mitja.
O amb una llengua i quart.

Ja he escrit alguna altra vega-
da que si jo fos supremacista
advocaria per la doble línia: es-
coles en català per als meus i en
castellà per als altres. Així els

meus tindrien tots els avantat-
ges del veritable bilingüisme, i
els altres es veurien reduïts a
una posició subordinada. Com
que el supremacisme em sem-
bla repugnant, sempre i en tot
lloc, defenso la immersió per-
què és molt més útil a l’hora de
promoure la igualtat d’oportu-
nitats.

Els partits que governen An-
dalusia –PP, Cs i Vox– volen
subvencionar les entitats cultu-
rals andaluses a Catalunya per
«pal·liar els problemes» que
originen en els seus fills les po-
lítiques d’immersió. De fet, es
tracta d’activitats educatives,
culturals i folklòriques per
mantenir les «arrels culturals i
lingüístiques», però barrejar-hi
la immersió és tota una decla-
ració d’intencions.

Si volen ajudar els fills dels
catalans d’origen andalús, val-
dria més que pressionessin per-
què la immersió funcioni de ve-
ritat als barris i a les escoles on
s’aplica de forma relaxada per
evitar conflictes, i els que ho pa-
guen són els nois i noies al final
dels estudis.

A TORT I A DRET
Xavier Domènech xdomenech@regio7.cat

Immersió contra el supremacisme
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Fil per randa

El malva està de
moda a la Cambra

Nova etapa i nou color. El
malva va ser la tonalitat

escollida per donar el tret de
sortida a la nova etapa de la
Cambra de Comerç de Manresa. El
lluïen la ja nova presidenta, Sílvia
Gratacòs; la directora dels Serveis
Territorials d’Empresa i
Coneixement, Bàrbara Minoves; i,
també, la dona més jove del nou
ple, Mariona Santasusana. Si el
malva no estava de moda, ara ja sí.



«Si jo fos supremacista (ecs!)
advocaria per la doble línia:
escoles en català per als ‘meus’ i
en castellà per als ‘altres’»

ARXIU/CARLES BLAYA
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