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EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL
Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès,
Anoia, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord
RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%
ACN

RESPOSTA ALS ARGUMENTS DE L’ESTAT  19

El Govern elabora un memoràndum
alternatiu per a les ambaixades
ARGUMENTA QUE LA GENERALITAT ÉS ANTERIOR A LA CONSTITUCIÓ

ENTREVISTA IMMA CLOP
PRESIDENTA D’UDC AL SOLSONÈS

«Muntada tenia 15 anys d’experiència i
el seu estil, jo tindré el meu»  13

Una funerària entrega per
error un cadàver equivocat
a una família de Sallent
 Els fills troben a la sala de vetlla un difunt que no és el seu pare, però vestit

amb la seva roba  Anuncien que demandaran l’empresa per danys morals  4

El Suprem
ordena a
Navàs pagar
un milió
pel solar
de la piscina
TERCERA CLATELLADA
JUDICIAL PER A L’AJUNTAMENT:
EL COST ACUMULAT PER
PLETS INICIATS PER GOVERNS
ANTERIORS JA ÉS DE 4,5
MILIONS D’EUROS  9
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FC Barcelona
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Una protesta
a la Renfe
de Manresa
acaba amb
intervenció
policial

El Barça signa
la primera
ﬁnal amb
el Madrid
UN GOL DE MESSI AL
CONTRAATAC TALLA LES
POSSIBILITATS D’UNA
REMUNTADA BASCA 27

UN CENTENAR DE PERSONES
VAN PARTICIPAR EN LA
TERCERA ACCIÓ DEL
COL·LECTIU ANTICAPITALISTA
QUE S’OPOSA A L’INCREMENT
DEL PREU DEL TREN

JUAN HERRERO/EFE

Messi celebra el gol que
sentenciava l’eliminatòria

Mossos desallotjant manifestants a l’estació de la Renfe de Manresa, ahir al vespre

La UBIC de Manresa creu
que el nou horari comercial
pot ser útil en dies especials
EL PRESIDENT OPINA QUE TINDRIA SENTIT OBRIR EN FIRES COM
L’AIXADA O LA MEDITERRÀNIA  A BERGA HI HA ESCEPTICISME
CiU, PSC, ERC i ICV van aprovar
ahir la nova Llei d’horaris comercials redactada per ajustar-se als
canvis imposats pel govern central.
Les organitzacions comercials de
la Catalunya Central, com les de la

majoria del país, eren contràries a
ampliar els dies d’obertura en festiu, però un cop acceptat l’inevitable, l’entitat manresana creu que
obrir durant l’Aixada o la Mediterrània pot ser adient.  2-3
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C. Verge de Joncadella, 1
Tel. i fax 93 832 16 25
08251 Santpedor

Menú dies
laborables
19,40 €
tot inclòs

ELS MOSSOS ELS VAN
DESALLOTJAR AMB
CONTUNDÈNCIA QUAN VAN
PRECINTAR LES PORTES
D’ACCÉS A LES ANDANES  6

Tasta la nostra cuina amb
les noves propostes i els millors
productes de temporada,
com la carxofa, els calçots
i la tòfona!

Pàrquing privat
per als nostres clients.
Disposem de menús per a grups
des de 25 € de dilluns a dijous
i de 30 € el cap de setmana.

C/ Lepant, 13 - Manresa
Tel. 93 874 09 59
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El comerç manresà
veu l’oportunitat
d’obrir per l’Aixada
i per la Mediterrània

El president de la Unió de
Botiguers opina que només té
sentit obrir en festius quan hi
ha actes i previsió de visitants

Dels 10 dies festius anuals
que podran obrir els
comerços, 4 els hauran de
decidir els ajuntaments
Actualment les botigues del
centre de la ciutat de Manresa
ja obren per la Fira de Sant
Andreu i la de l’Ascensió

 La UBIC creu que la nova normativa pot

ajudar el sector comercial en dies assenyalats
JORDI MORROS | MANRESA

La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) creu
que la nova Llei catalana d'horaris comercials que ahir va aprovar
el Parlament pot anar bé al sector
a la ciutat en dates assenyalades,
com per exemple la Fira Mediterrània o la de l'Aixada. Llavors el comerç de Manresa ho podria aproﬁtar per obrir tal com ja fa ara per
les ﬁres de Sant Andreu i de l'Ascensió.
Més enllà d'això, el president
dels comerciants de Manresa, Jaume Pont, creu que la nova regulació, que entre altres coses fa passar de 8 a 10 els dies festius que podran obrir, no fa ni fred ni calor.
Dels 10 dies festius anuals que
podran obrir, 4 els decidiran els
ajuntaments, que els poden fer coincidir amb festes o esdeveni-

Manresa, sinó el de tota la ciutat.
«La UBIC ho podria anunciar i els
comerços podrien fer les seves
promocions».

ments locals. És aquí on Pont veu
el principal avantatge de la nova
normativa. Segons la seva opinió
«pot anar bé per poder obrir amb
tranquil·litat quan a Manresa hi
hagi molts visitants», com en el cas
de l’esmentada Mediterrània, que
aquest any es farà a l’octubre, o l’Aixada, que se celebra els dies 22 i 23
d’aquest mes de febrer.
Obrir per obrir, no
«Obrir per obrir no serveix de res»,
explica Pont, que assegura que a la
passada campanya de Nadal hi va
haver comerços que van obrir el
dia 8 de desembre «i va quedar clar
que no va servir per res. No per
obrir més es ven més. Les botigues que tenen treballadors ho van
patir, i a les que no, van esmerçar
hores per res». Va ser una decepció perquè la gent va esperar als úl-

El comerç rumiarà obrir per les fires de l’Aixada i la Mediterrània

tims dies per fer la seva compra, en
opinió de Pont.
En canvi pensa que pot ajudar,
i molt, que els comerços puguin alçar persianes i obrir portes quan hi
hagi la previsió que molta gent visiti i passegi per Manresa. «Llavors
sí que serveix, perquè saps que vénen molts visitants i convé poder

obrir amb tranquil·litat»
Pont recorda que els comerços
del centre de la ciutat ja obren
quan hi ha la Fira de Sant Andreu
i la de l’Ascensió. «S’obre perquè
s’entén que ve gent de la comarca.
Les ﬁres criden gent de lluny».
Pensa, però, que no tan sols hauria d’obrir el comerç del centre de

Pensar en la ciutat
Segons Pont, la Unió de Botiguers
treballa en la direcció de fer ciutat.
«Hem de pensar en el nom de
Manresa i a partir d’aquí la gent
que s’escampi i que cadascú tiri per
la seva banda». Per a Pont, però, «la
ciutat l’hem de fer entre tots».
El Parlament va aprovar la nova
Llei catalana d’horaris comercials,
una proposta conjunta de CiU i Esquerra que va ser aprovada, també, amb els vots a favor del PSC,
ICV-EUiA i la CUP. El Partit Popular hi va votar en contra i Ciutadans
es va abstenir. Ahir al vespre la junta de la UBIC s’havia de reunir per
parlar, entre altres coses, de la
nova normativa.
FOTOS I ENTREVISTES DE PEP CORRAL VILELLA

Enquesta: Creu que és necessari que les botigues obrin més dies festius?

Els compradors posen en dubte la utilitat de la mesura
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MANRESA, 34 ANYS

EL PONT DE VILOMARA, 22 ANYS

MANRESA, 47 ANYS

MANRESA, 56 ANYS

MANRESA, 18 ANYS

Regular els horaris
«No crec que sigui necessari.
Segons el meu punt de vista,
seria més útil que controlessin
que tots els botiguers compleixin els horaris que tenen marcats i que ningú es passi».

Passeigs i compres
«Està molt bé per a la gent que
vulgui comprar. Els dies festius
és quan la gent sol passejar més
i ho aprofita per anar de botigues, però és veritat que per als
botiguers és una mala passada».

Útil en zones turístiques
«És una mesura útil per a zones
molt turístiques, i Manresa no ho
és, excepte per algunes fires
puntuals. Si els botiguers obren,
és per vendre; fer-ho perquè sí
no té cap mena de sentit».

Hi ha temps per a tot
«He sigut botiguera i, si fos per
mi, no obriria cap festiu. De tota
la vida, la gent que treballa s’organitzava per comprar entre setmana i no veig per què ara ha de
ser diferent».

Més clients potencials
«Crec que pot ser una idea molt
positiva. Com més dies estiguin
obertes les botigues, més clients
potencials tindran, i això sempre
s’agraeix, sobretot en temps
com els actuals».

