
PROJECTES DE FUTUR AL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓ Caprabo té un total de 36 súpers franquiciats
entre Catalunya i Andorra, un dels quals, el de Sant Martí de Tous, a l’Anoia, que va obrir portes el 2012. De propis,
Caprabo té catorze establiments a les comarques interiors, que sumen prop d’11.000 metres quadrats. 

La cadena de supermercats d’o-
rigen barceloní Caprabo preveu
que «en els propers  o  anys» hagi
obert fins a vuit noves franquícies
a la Catalunya Central, segons ex-
plica el cap de franquícies de l’em-
presa, Claudio Estévez.

La cadena assegura que el pro-
jecte d’expansió en aquest territori
«està en fase inicial», però també
que «ara es donen les condicions
per potenciar les franquícies aquí,
perquè el mercat s’està obrint molt
a aquest model de negoci». Clau-
dio Estévez creu que «fins ara
érem poc coneguts, però ara ja te-
nim representació en el sector de
les franquícies i ens arriben sol·li-
cituds».

Caprabo té un total de  súpers
franquiciats entre Catalunya i An-
dorra, un dels quals, el de Sant
Martí de Tous, a l’Anoia, que va ob-
rir portes el . De propis, Ca-
prabo té catorze establiments a les
comarques interiors, que sumen
prop d’. metres quadrats.
Totes aquests botigues van obrir
portes entre els anys  i .

Caprabo va iniciar el seu nego-
ci de franquícies a finals del .
«Estem fent una aposta total per les
franquícies», assegura Estévez,
que aclareix que Caprabo «no
franquicia una segona ensenya,
sinó la pròpia marca, i això ens fa
ser molt curosos perquè el client
no noti la diferència». En total,
Caprabo té  establiments, el

 dels quals ubicats entre Ca-
talunya i Navarra. La cadena as-
segura que el seu projecte d’ex-
pansió passa per arribar a les 
franquícies en tres o quatre anys,
i «fins al  podrien ser en aques-
tes comarques», avança Estévez.

El cap de franquícies de la mar-
ca explica que, en el seu cas, «la
franquícia és integral: fem la dis-
posició del supermercat i servim
les mercaderies». El franquiciat

ha de trobar el finançament per
posar en marxa un negoci que
requereix uns  euros per metre
quadrat, explica Estévez. El fran-
quiciat aconseguirà d’ingressos el
 del total de vendes. Estévez
apunta que ara és un bon moment
per a les franquícies: «el ,
aquest model de negoci va incre-
mentar l’ les seves vendes, en
el cas de Caprabo».

Caprabo va ser fundada a Bar-

celona per Pere Carbó, Jaume Prat
i Josep Botet, el . L' juliol d’a-
quell any, Caprabo va obrir la seva
primera botiga al número  de
la llavors avinguda Sant Antoni
Maria Claret de la ciutat de Bar-
celona, que és considerat el primer
supermercat obert al conjunt de
l’estat. El , Eroski va adquirir
el  de l’empresa i cinc anys des-
prés, la cooperativa d’Elorrio n’ad-
quiria el .

CARLES BLAYA | MANRESA

Caprabo té catorze establiments propis a la Catalunya Central, que ocupen prop d’11.000 metres quadrats

ISAAC DOMÈNECH/ARXIU

Caprabo vol obrir vuit franquícies a
la Catalunya Central en quatre anys

La cadena de supermercats espera arribar al centenar de negocis franquiciats el 2019

El sector del turisme a la co-
marca del Bages tindrà un pes
important per primera vegada en
l’ExpoBages de Manresa, que en-
guany se celebra del  al  d’a-
quest mes. Segons avancen els
organitzadors, els visitants del cer-
tamen tindran l’oportunitat de co-
nèixer a la Plana de l’Om un total
de setze propostes diferents, des de
les que tenen un caràcter estric-
tament gastronòmic fins les rela-
cionades amb patrimoni històric,
passant per les rutes ambientals.
Així, hi haurà activitats i punts
d’atracció de poblacions com ara 
Mura, Manresa, Sallent, Cardo-
na, Montserrat, Marganell, Tala-
manca i Sant Mateu de Bages, en-
tre d’altres.

La posada en escena de les set-
ze propostes va a càrrec de Bages
Impuls, que compta amb el suport
d’administracions públiques i em-
preses privades. Aquesta entitat
que es va constituir fa més d’un
any, i que es va presentar públi-
cament fa uns mesos, té l’objectiu
de fomentar l’autoestima de la co-
marca i projectar els principals
actius turístics per tal de convertir
el Bages en una destinació im-
portant. Fa unes setmanes, l’enti-
tat va aplegar al Museu de la Tèc-
nica i a Món Sant Benet un nodrit
grup de persones que representa-
ven municipis o empreses per
prioritzar els punts d’atractiu tu-
rístic i començar a definir pro-
postes interessants de cara a visi-
tants nacionals i internacionals.
Així, durant tot dissabte i di-
umenge, Bages Impuls crearà un
espai expositius amb la suma de 
petits estands.

REDACCIÓ | MANRESA

La Plana de l’Om
acollirà per
l’ExpoBages una
mostra del
turisme bagenc
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ECONOMIA

Banc Sabadell ha adquirit el
81,23 % de les accions de TSB
Bankin Group, segons va
informar ahir l'entitat que
presideix Josep Olius a la
Comissió Nacional del Mercat de
Valors (CNMV).

Banc
Sabadell

EL PERSONATGELA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
ADQUIREIX EL 81%
DE LES ACCIONS DE

TSB BANKIN GROUP

L'estalvi financer de les
famílies espanyoles (actius
financers) va arribar el 2014 als
1,99 bilions d'euros, fet que
suposa una alça del 6%
respecte a un any abans i se
situa en màxims històrics.

L’ESTALVI FINANCER
DE LES FAMÍLIES, EN
MÀXIMS HISTÒRICS

L'economista belga
Alexandre Lamfalussy,
considerat com un dels pares de
l'euro, va morir ahir als 86 anys.
Lamfalussy va ser president
entre el 1994 i el 1997 de
l'anomenat «Comitè Delors»

Alexandre
Lamfalussy

MOR ALS 86 ANYS
UN DELS PARES DE

L’EURO

Una cinquantena de treballadors
de les empreses Sutecset, Auto-
matismos Pujol i Gear Solutions
van tallar ahir la C-, a l’alçada del
polígon industrial de la Serreta
de Sant Fruitós de Bages, en pro-
testa per les obres de construcció
d’una rotonda al sector. 

Els manifestants consideren
que «les obres, un cop finalitzades,

posaran en risc la nostra seguretat
viària i personal», afirmaven ahir
fonts dels convocants.

«Actualment s’està agafant una
part del camí, que és el que utilit-
zem per dirigir-nos a les nostres
instal·lacions, per fer-lo carretera
general. Això farà que un cop aca-
bades les obres, deixin un accés de
 metres per accedir a treballar, fet
que invalidarà l’accés en doble

sentit, i no passaran un camió i un
cotxe a la vegada», expliquen. 

Segons els convocants, «dife-
rents persones a través de diversos
procediments s’han dirigit nom-
broses vegades a l’Ajuntament
oferint propostes d’accés viables
que no han obtingut resposta i les
obres avancen en el sentit de difi-
cultar l’accés i augmentar la peri-
llositat en la carretera».

REDACCIÓ | MANRESA

Treballadors de la Serreta tallen la C-16
en protesta per les obres de la rotonda

Un moment de la protesta d’ahir al matí
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EL BARÇA CELEBRA EL TÍTOL  32 I 33

Les tombes de Camps
eren de dos adults 

TROBALLA ARQUEOLÒGICA 8

UNA DE LES SEPULTURES ESTAVA BUIDA

Xavi, el blaugrana «més feliç del món»,
s’acomiada entre llàgrimes

EL GRAN CAPITÀ AIXECA EL SEU ÚLTIM TÍTOL COM A BARCELONISTA

SALVADOR REDÓ

ALEJANDRO GARCÍA/EFE

Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya 
Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord
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La reordenació dels espais de fira al barri vell amplia el radi d’influència
del certamen El públic torna a fer costat a l’Expo en la seva 35a edició 7

L’ExpoBages guanya la
Plana de l’Om amb la seva
aposta pel turisme local

Un dels estands turístics de la Plana de l’Om, englobats amb la marca «Camins del Bages», ahir 

MIREIA ARSO

EL GRUP ENTUSIASMA AMB
ELS SEUS CLÀSSICS 41

Els Pets omplen
la sala Stroika
en la celebració
dels seus trenta
anys d’escenaris

ELECCIONS MUNICIPALS 24-M

Un agent, ahir a l’ajuntament

REGIÓ7

L’ALCALDE PENJA DUES
BANDERES NEGRES 6

Els Mossos
retiren a Navàs
l’última estelada
‘rebel’ del Bages

5,3 MILIONS DE CATALANS
TRIEN AVUI REGIDORS 2 I 3

El Moianès
s’estrena als
comicis amb
9.891 electors
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Els agents turístics del Bages
estan fent un desplegament sense
precedents a l’ExpoBages –que
per tercer any envaeix el centre de
Manresa– amb la finalitat de po-
tenciar els negocis del sector i es-
timular un àmbit que està agafant
embranzida. A part de vendre i
promocionar els seus paquets tu-
rístics, la seva presència també
està ajudant a dinamitzar la ma-
teixa ExpoBages, ja que al llarg del
cap de setmana aquests agents i
l’Ajuntament han programat tot
d’activitats per mostrar la cultura
popular de Manresa. Una aposta
que ahir va atraure especialment
el públic familiar. 

Els agents d’aquest àmbit han
arribat al certamen per quedar-s’hi
i volen que l’ExpoBages sigui un
dels grans aparadors per promo-
cionar-se. Totes les activitats i els
negocis turístics van ocupar la
Plana de l’Om, el punt de la ciutat
on aquest any acaba la fira si el vi-
sitant comença el recorregut al
passeig de Pere III. La ubicació és
estratègica perquè és un empla-
çament on els mateixos agents
turístics volien ser-hi per diferen-
ciar-se d’altres àmbits econòmics
i, a més, dóna continuïtat a les pa-
rades dels artesans, que estan ubi-
cades al Born, i a la plaça de Sant
Domènec. L’any passat els artesans
eren situats en indrets menys con-
correguts i quedaven aïllats de la
resta de les zones on es concen-
trava el bullici. Una llarga catifa ver-
da situada al carrer del Born con-
vidava els visitants a arribar fins a
la Plana de l’Om. 

Els visitants recorrien ahir, d’a-
questa manera, tots els indrets on
es desenvolupa l’ExpoBages i la
Fira de l’Ascensió. «Estem veient
que la idea funciona i que molta
gent arriba a la Plana de l’Om», ex-
plicava ahir la regidora de Turisme, 
Sílvia Gratacós. Destacava, a més,
la importància d’aglutinar el sec-
tor turístic, que «està creant mol-
tes expectatives a la comarca». 

Per la seva banda, Ignasi Sala,
una de les ànimes de l’associació
Bages Impuls –que aixopluga els

negocis turístics de la comarca–, es
mostrava satisfet perquè la pro-
moció conjunta estava creant no-
ves sinergies entre els empresaris
del sector. «Fundació Alícia, Gre-
mi d’Hoteleria i Fogons Gastro-
nòmics del Bages, per exemple,
comparteixen estand», explicava.
La voluntat és clarament ser pre-
sent a partir d’ara a l’ExpoBages. Al
llarg d’aquest cap de setmana s’hi 
poden veure mostres de la cultu-
ra popular manresana. Al matí es
va fer una cercavila gegantera i al

migdia el bestiari va dansar a la
mateixa plaça. Una aposta que va
atraure un públic familiar i que va
satisfer els més petits. «Hem co-
mençat per Manresa, però ens
agradaria portar-hi altres mostres
de la cultura popular de la co-
marca, com ara les caramelles de
Súria», afegia Sala. 

El gerent de Fira Manresa es
mostrava satisfet ahir, segon dia
d’ExpoBages, per la quantitat de
gent que hi passejava. «És el tercer
any que la fira es fa a l’aire lliure.

Podem afirmar que aquest format
està consolidat. A més, es va mi-
llorant perquè molta gent se’n va
cap a la Plana de l’Om i la plaça de
Sant Domènec. 

«En tots els espais de la fira es
veu molta gent. Més o menys la
mateixa quantitat que l’any pas-
sat», afegia el gerent de Fira de
Manresa. En el seu è aniversa-
ri, l’ExpoBages s’ha revitalitzat
tres anys després d’abandonar el
Palau Firal i de superar el declivi
que patia.

ABEL GALLARDO SOTO | MANRESA
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L’empresari Pep Vila explicava
que rebre un reconeixement és
més emocionant si es rep a la ma-
teixa ciutat d’on es té les arrels. El
responsable de Les Comes i Pro-
motor va rebre ahir el premi Pollet
d’Or, un guardó que atorga la co-
missió organitzadora de l’Expo-
Bages des de l’any  i que té
com a finalitat reconèixer la tra-
jectòria d’empreses del territori
que han fet una aposta clara per la
innovació. 

«Aquest premi és especial per-
què és d’aquí, de la ciutat», deia.
Afirmava que estava «content» de
rebre el premi i va tenir un record
especial per la seva família i l’equip
de persones que ha tingut al seu
costat. «Gràcies a tots ells, que
han estat amb mi, puc rebre aquest

guardó». El premi es va lliurar ahir
en la inauguració de l’ExpoBages.
L’empresari manresà afegia que, a
més, el premi s’afegeix a un any es-

pecial per a la seva família, ja que
aquest  s’està duent a terme
diversos homenatges al seu pare,
el reconegut pintor Josep Vila Clo-
ses, que va morir fa deu anys. 

Pep Vila s’afegeix a la llista de
noms destacats del teixit empre-
sarial que ha rebut el premi Pollet
d’Or. La dissenyadora de moda Mí-
riam Ponsa el va recollir en el pri-
mer any que es va lliurar. Poste-
riorment aquest mateix premi
l’han rebut Josep Tragant, empre-
sari responsable de Constructora
Aro i Compact Habit; Natàlia Pe-
rarnau, fundadora de la cadena de
centres d’ensenyament d’anglès
Kids&Us, els responsables de la
sastreria Señor, amb més de mig
segle de trajectòria; i l’any passat
Sebastià Catllà, empresari del me-
tall i del sector vinícola.  

A. G. S. | MANRESA

Pep Vila recull el Pollet d’Or amb l’emoció
de rebre un reconeixement de Manresa 

MIREIA ARSO

Les concessionàries del sector de l’automoció presents a l’ExpoBages
esperen que augmentin les vendes en aquesta edició. Els responsables de
vendes que atenien els visitants asseguraven que un major nombre de
persones s’interessaven pels preus dels vehicles exposats. Esperen que
aquest interès es tradueixi avui en un major nombre d’operacions.

Bones expectatives del sector de l’automoció

Els negocis turístics del Bages converteixen 
l’Expo en el seu gran aparador promocional

La nova distribució de l’espai firal va permetre que els visitants arribessin de manera natural a la Plana de l’Om

MIREIA ARSO

Visitants del certamen ahir al carrer de Guimerà

MIREIA ARSO

El bestiari manresà va dansar per promocionar la cultura popular

L’empresari Pep Vila, ahir

MIREIA ARSO
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L’EXPO DEL TURISME
a segona jornada de l’ExpoBages, la primera a ple
rendiment de la fira manresana, va descobrir en
l’espai de la Plana de l’Om un dels nous atractius del
certamen, que enguany celebra la a edició i la ter-

cera consecutiva al carrer. La Plana acull enguany una mostra
de les potencialitats i realitats turístiques del Bages, en un des-
plegament públic inusual de tot allò que té la comarca de ven-
dible entre el públic local i forà. Ha estat un encert de l’Expo-
Bages donar visualitat als encants que té el Bages des del punt
de vista del turisme, ja que destaca un element mai prou ben
explotat de capitalitat i de centralitat econòmica de la comarca
i alhora aporta aire nou als continguts habituals del certamen.
Avui la fira continuarà apostant per aquest nou reclam.

L

LA TALAIA

L’ADREÇADOR  PER GALDRIC SALA 
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Vilaseca i  Brugueras, Aitor Moll i Sarasola, Ainhoa Moll i Sarasola, Marc Marcè i Casaponsa.
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FUNDACIÓ AMPANS
Rebrà la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic per una decisió
unànime del ple de l’Ajuntament de Manresa. El consistori
reconeix a Ampans els seus 50 anys de trajectòria en favor de la
integració de les persones amb discapacitat intel·lectual

ESTRELLA

ADIF
Una fallada informàtica en el Control de Trànsit Centralitzat
d’Adif, que controla el servei de Rodalies, va deixar dijous sense
servei uns 200 trens i a l’estacada uns 80.000 passatgers. El
servei és una ruïna i no es veu voluntat de solucionar-ho

ESTRELLAT

SARA FRANCH
Jove model d’arrels manresanes. Nord-
americana, però amb sang manresana,
Franch competirà el juny per guanyar un
concurs de bellesa nacional als EUA

ESTRELLA

iumenge d’eleccions i d’Expo-
Bages. Com que puc resistir-
ho tot menys la temptació (Os-
car Wilde), i la millor manera

de lliurar-se de la temptació és caure-hi
(Wilde, novament), cauré en la temptació
de dir que les eleccions són com una fira
en la qual cada candidatura ven el seu
producte amb desigual traça i fortuna,
igual que els paradistes de l’altra fira, la
que es vessa de cap a cap del Passeig. 

En totes dues fires hi ha productes sò-
lids, alta tecnologia que soluciona proble-
mes amb R+D+i al darrere, i productes in-
substancials, salsitxes de greix barat, aigua

i química de colors que d’entrada atrauen
però de seguida desenganyen. I a totes
dues fires hi ha venedors que conviden a
la xerrada tranquil·la i deixen la targeta
per a noves converses, i n’hi ha que criden
com esperitats amb un micròfon enganxat
al llavi de sota, «que alegría, que alboroto,
otro perrito piloto». 

Avui manresans i comarcans tenim l’o-
casió de passejar per la fira, des dels jocs
de tir al blanc fins als «camins de la tradi-
ció» a la Plana, passant pels cotxes, les cer-
veses i les artesanies més diverses. I
abans, durant o després, tenim també l’o-
portunitat de passejar per la fira electoral i

triar i remenar entre les diferents papere-
tes. N’hi ha que juguen a disparar i ens
ofereixen blancs diversos per descarregar
l’adrenalina votant en contra del que ens
faci més ràbia. N’hi ha que ens proposen
seguir els camins de la tradició. N’hi ha
que tenen bon cos i n’hi ha que només
ofereixen bromera. N’hi ha per estrenar i
de tercera mà. N’hi ha d’artesanals i n’hi

ha de fabricació en cadena, amb una «cos-
tumització» escassa. I n’hi ha que emba-
fen sense alimentar i acaben reclamant
bicarbonat amb la cullera grossa. Això sí: a
totes dues fires la compra és absoluta-
ment opcional. Miri, compari, i si no li
agrada res, vagi al cine.

Manresa celebra juntes l’Expo i la Fira
de l’Ascensió. Però la festa catòlica de l’As-
censió va ser dijous de la setmana passa-
da, i les parròquies la van celebrar diu-
menge. De fet, avui és Pasqua Granada. La
fira va tard i desfasada respecte de la seva
denominació, com molts dels candidats
que es presenten, que van darrere dels es-
deveniments sense atrapar-los i se sepa-
ren del nom que els anuncia. Però la fira
sempre és una festa, i les eleccions, també.
I la política, en general, que oscil·la entre
els cavallets que donen voltes sense anar
enlloc, els autos de xoc que no corren però
sempre topen, i les muntanyes més o
menys russes que ens acaben marejant.

D

L’Ascensió va ser la setmana passada.
La fira va tard i desfasada respecte de la
seva denominació, com molts dels
candidats que es presenten

VINE A LA FIRA I VOTA, SI VOLS
La política, com la fira, ens ofereix cavallets que donen voltes sense anar enlloc, autos de xoc que amb prou
feines corren però topen constantment, i les muntanyes més o menys russes que ens acaben marejant

ESTRELLES I ESTRELLATS
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VVINE A LA FIRA I VOTA, SI VOLSOL
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UNA NOVA EXPOBAGES
emà comença la a edició de l’ExpoBages, que tor-
na a ocupar el centre de Manresa amb un aparador
de les ofertes comercials, industrials i turístiques
del territori. La fira ja ha consolidat el nou model,

implementat fa dues edicions, quan l’eclosió de les noves tec-
nologies i l’increment de l’oferta de lleure van esgotar-ne la fór-
mula, i van empènyer l’organització a traslladar la fira al mig
de la ciutat, en un retorn als seus orígens. L’aliança de l’Expo
amb la Fira de l’Ascensió està donant un nou impuls al certa-
men, que defuig dels estands estàtics per buscar una dinamit-
zació global del carrer en fira. Per això, aquesta tercera edició
de la renovada Expo arriba amb bones perspectives, animada,
a més, per la creixent represa del consum. 

D

LA TALAIA

L’ADREÇADOR  PER GALDRIC SALA 

CONSELL ASSESSOR: Gonçal Mazcuñán i Boix, Valentí Martínez i Espinosa,
Jaume Torras i Rodergas, Pere Fons i Vilardell, Àngels Freixanet i Picañol, Antoni Dalmau i
Ribalta, Josep Maria Descals i Vilarmau, Albert Rumbo i Soler, Ramon Segués i Coromines, Jordi
Vilaseca i  Brugueras, Aitor Moll i Sarasola, Ainhoa Moll i Sarasola, Marc Marcè i Casaponsa.
EDITA: EDICIONS INTERCOMARCALS (EISA)
Gerent: Fèlix Noguera i Carrillo

KEVIN TRAID
Gimnasta manresà de l’Egiba. La seva
perseverança l’ha portat a poder debutar
a la Copa del Món de gimnàstica artística
en la categoria sènior amb l’equip estatal.

ESTRELLA

CONSERVATORI DE MÚSICA
Concert de Joves Talents. El centre manresà promou per quarta
vegada un concurs intern que dóna com a fruit un recital amb els
seus millors intèrprets. De tots els instruments i de totes les
edats. Un concert, dissabte, per gaudir d’una bona collita.

ESTRELLA

IDEES JOVES
El concurs organitzat pel CEDEM de l’Ajuntament de Manresa
premia els millors projectes empresarials dels alumnes de cicles
formatius i batxillerats per fomentar l’emprenedoria i la creació
de teixit empresarial.

ESTRELLA

es roses grogues simbolitzen
amistat. Hi havia roses grogu-
es al míting central d’ERC a
Manresa, perquè els actes

electorals són trobades d’amics que ja es-
tan convençuts. Serveixen per mantenir
viu el sentiment familiar (l’absència de la
trobada crearia problemes de confiança i
autoestima) i per aparèixer als mitjans de
comunicació. I amb una mica de sort, els
assistents aprendran un parell d’idees no-
ves per intentar convèncer els seus amics:
els vots omplen les urnes d’un en un. 

Trobades d’amics. Esquerra va triar el
teatre Conservatori per escoltar Pere Cu-

lell. Es veien llocs buits. CiU va triar la Sala
Petita del Kursaal, de menor capacitat, per
escoltar Valentí Junyent. No costava tant
d’omplir, però les imatges també mostren
cadires buides. Poca gent a l’acte central
de qualsevol partit és poca gent a rebre les
idees noves i escampar-les, i no reforça
gaire l’autoestima. 

Aquesta campanya electoral està sent
molt apagada. Només l’animarien els ca-
pitans generals de cada formació, però no
han inclòs Manresa en el seu itinerari.
Rull i Rovira no són Mas i Junqueras. No
parlo de vàlua sinó de popularitat, de for-
ça atractiva. De politic-appeal. Temps era

temps, si no venia en Pujol venia en Roca i
omplia igualment el Conservatori fins als
pisos superiors. Són temps passats.

Mentrestant els socialistes han rejove-
nit el seu candidat. No costava gaire: n’hi
havia prou que Felip González es tragués
la barba canosa. Els cartells només diuen:
«Som com tu». Passen un home baix, una
dona alta, una persona prima, una de

grassa, una de rica, una de pobra, una
d’enfeinada, una d’aturada, una d’espor-
tista, una d’artrítica. I a totes el cartell els
diu: «Som com tu», i punt.

Quina campanya més estranya. M’hi
jugaria un pèsol negre de Gósol que, si es
fa una enquesta, la majoria dels manre-
sans seria incapaç de recordar el nom de
les deu candidatures que es presenten.
Segurament ni tan sols no sabrien que
se’n presenten deu. 

A tot el país els percentatges d’indeci-
sos són escandalosos, i això pot voler dir
qualsevol cosa, si bé les campanyes flui-
xes afavoreixen la continuïtat dels que
manen. Llavors va Pere Culell i diu a
aquest diari que Junyent en traurà deu i
ell quedarà en segon lloc a força distància.
Moral de derrota, maniobra psicològica o
pànic a ser alcalde? Potser, simplement,
aquest noi és així, amb poca tendència als
estats d’eufòria, que són els que després
porten a les grans decepcions.

L

M’hi jugaria un pèsol negre de Gósol que
si es fa una enquesta, la majoria dels
manresans no podria recordar el nom de
les deu candidatures que es presenten

ROSES GROGUES I GENT COM TU
Els actes electorals són trobades d’amics als quals no cal convèncer de res. Serveixen per mantenir la flama del
sentiment de grup. Una campanya sense aquesta trobada crearia problemes de confiança i autoestima

ESTRELLES I ESTRELLATS
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El grup paperer Miquel y
Costas va obtenir un benefici de
8,07 milions d'euros en el
primer trimestre de l'any, el
36,9 % més que en el mateix
període de l'any anterior,
segons informa avui l’empresa.

Miquel
y Costas

EL PERSONATGELA DATA L’EMPRESA

Marcadors
EL GRUP OBTÉ UN
BENEFICI DE 8,07

MILIONS D’EUROS, EL
36,9% MÉS

CaixaBank ha convocat els
sindicats a una reunió dilluns
per negociar un ajust de
personal que, segons els
representants de la plantilla,
podria afectar entre 400 i 500
empleats. 

18/5
CAIXABANK

NEGOCIARÀ AMB ELS
SINDICATS UN AJUST

DE PLANTILLA

L'exjutge Elpidio José Silva
creu que no hi ha «més
motius» per investigar
l'expresident de Caja Madrid
Rodrigo Rato que els que hi
havia per investigar Miguel
Blesa.

Elpidio
J. Silva

DIU QUE NO HI HA
MÉS MOTIUS PER

INVESTIGAR RATO
QUE BLESA

35 ANYS DE LA FIRA MANRESANA L’ExpoBages 2015 se celebrarà el cap de setmana que ve a l’eix que tracen
el passeig de Pere III, Guimerà, Sant Domènec, Born i Plana de l’Om. Més de 200 expositors donaran color
al centre de Manresa en una edició que tindrà en el turisme bagenc un dels seus motius especials

El Centre de Formació Pràctica
amplia el seu ventall formatiu per
portar a les empreses industrials
del Bages tècniques per a la millora
de la competitivitat gràcies a un
acord amb Aurea Productiva de
Vic, especialitzada en formació i
assessorament enfocat a l’àrea
d’operacions de la indústria. Així,
el Bages disposarà per primera
vegada d’una oferta formativa es-
pecialitzada en tècniques i meto-
dologies de gestió d’operacions
exclusivament adreçada a la in-
dústria. Els cursos es programaran
després de l’estiu però el  de juny
es farà el taller «Els  pilars de la
competitivitat de la teva empresa»,
en què s’explicaran els passos per
a la professionalització d’una plan-
ta productiva i es donaran a co-
nèixer metodologies de gestió. La
inscripció a la jornada és gratuïta.

REDACCIÓ | MANRESA

El CFP formarà
la indústria en
tècniques per a
la millora de la
competitivitat

L’ExpoBages , que se cele-
brarà el proper cap de setmana al
centre de Manresa, ja té signats uns
 expositors, una quinzena més
que l’any anterior, que suposen
una plena ocupació de l’espai dis-
ponible per al certamen. També ho
farà amb nous sectors comercials
i de serveis, com el de la instal·la-
ció i manteniment d’ascensors, i re-
cupera el SupermercArt, amb una
dotzena d’artistes al pati del Casi-
no, segons van explicar ahir els
seus organitzadors. La fira man-
resana, que per tercer any se ce-
lebra al centre de la capital del Ba-
ges, potenciarà les activitats a la
Plana de l’Om, on l’associació Ba-
ges Impuls promourà la marca
Camins del Bages per donar a co-
nèixer les potencialitats turísti-
ques de la comarca.

Tot plegat, en l’edició del è
aniversari d’un certamen que tor-
na a sumar esforços amb l’UBIC i
la Fira de l’Ascensió, fet que per-
metrà el comerç obrir portes di-
umenge. Per commemorar la fita,
el pati del Casino acollirà una ac-
tuació de la veterana formació
manresana de rock K-Melot, que
es farà dissabte a les  de la nit. El
mateix pati del Casino acollirà
una mostra de tribikes i diversos
productors artesans de cervesa.

L’ExpoBages  guardonarà
amb el Premi Pollet d’Or l’empre-
sari Pep Vila, responsable de Pro-
motor i Les Comes. El premi vol ser

un reconeixement a la projecció i
la innovació empresarial.

L’ExpoBages Ascensió ocuparà
des de la Ben Plantada fins a la Pla-
na de l’Om, travessarà el Passeig,
el carrer Guimerà, la plaça Sant
Domènec i el Born. Des de plaça
Espanya fins a la Ben Plantada
s’ubicaran els paradistes de la fira
de l’Ascensió. El Guimerà serà el
territori del sector de l’automoció,
que enguany presenta  conces-
sionaris, un més que l’any passat,
i fins a  marques. Un registre que
els organitzadors de la mostra

destaquen que és «superior al del
Saló de l’Automòbil de Barcelona»,
explicava ahir el president de la co-
missió organitzadora de la fira,
Llorenç Juanola. També hi haurà
una petita representació de motos,
un sector que sembla resistir-se a
apostar per la fira manresana. 

El primer tram del passeig Pere
III serà el dels estands pròpia-
ment de l’Expo, mentre que Sant
Domènec, Fius i Palà i Jaume I se-
ran territori de la quarantena d’ar-
tesans que hi convoca la UBIC. A
la Plana de l’Om s’hi podran trobar
 petits estands d’actius turístics
del Bages i una mostra d’imatge-
ria popular manresana, a més d’u-
na mostra de vins de la DO Pla de
Bages i tallers infantils. Tot un tas-
tet de turisme local amb més in-
terès per a la promoció que per al

negoci durant el cap de setmana
de fira, va explicar Nasi Sala, de Ba-
ges Impuls. La Plana tancarà en-
guany l’Expo, que descarta per-
llongar-se, com en les anteriors
edicions, fins al carrer Alfons XII,
que s’ha mostrat inhòspit per als
visitants de la fira. Altres sectors
amb representació significativa
seran el de les companyies asse-
guradores, tot i que Juanola aler-
ta que l’ExpoBages no vol tornar a
caure en el disseny d’una fira «de
taules i cadires», un format ja es-
gotat que va acabar abocant l’or-
ganització a abandonar el Palau Fi-
ral ara fa tres anys per revitalitzar
el certamen.

Llorenç Juanola explicava ahir
que enguany la fira nota l’arriba-
da de certa bonança econòmica.
«Nous expositors han trucat per ex-
posar, no ha calgut anar-los a bus-
car», diu el president de l’organit-
zació. En aquest sentit destaca la
participació de les empreses d’as-
censors, per a les quals suposa un
esforç considerable el muntatge
dels seus estands. 

L’oferta de la fira, que té un
pressupost de . euros (xifra
similar a la de l’anterior edició), es
completarà amb una mostra de ve-
hicles fabricats per l’empresa man-
resana Ausa i una exposició de
tractors i eines del camp. La UBIC
anima els comerços a sumar-se a
la fira amb atractius ad hoc per al
cap de setmana, va explicar el
president de l’entitat, Jaume Pont. 

CARLES BLAYA | MANRESA

L’ExpoBages incrementa expositors
i sectors i potencia la Plana de l’Om

La fira tindrà en l’automoció, el comerç, l’artesania i el turisme els seus principals al·licients

D’esquerra a dreta, Sala, Pont, la regidora Sílvia Gratacós i Juanola

C. B.

L’empresari Pep Vila,
responsable de Pro-motor
i de Les Comes, rebrà
enguany el premi Pollet d’Or Rectificació

En l’article publicat en l’edició
d’ahir sobre el conflicte entre
empreses de la Serreta i
l’Ajuntament de Sant Fruitós
s’atribuïen per un error a l’alcalde
Joan Carles Batanés unes
declaracions del gerent de Gear
Solutions, Venanci Pellicer. El
text correcte havia de ser: «’això
no és un problema polític: jo no
sóc cap de llista. Ho és de
seguretat, i gravíssim’», diu
Pellicer, que assegura que
‘l’Ajuntament encara no ens ha
dit res’. ‘És ofensiu que l’alcalde
banalitzi la qüestió’, conclou».

comunicacio@catpress.cat - 17/05/2015 18:41 - 37.15.215.96
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La Plana de l’Om serà avui i
demà el centre neuràlgic en el
qual es promocionarà l’oferta tu-
rística del Bages, en el marc de la
fira multisectorial. Aquest mono-
gràfic en el qual es mostraran els
atractius de la comarca és la prin-
cipal novetat d’aquesta edició de
l’ExpoBages, i ha estat empesa
per l’entitat Bages Impuls, sota
l’epígraf Camins del Bages/Un
territori per descobrir.

En total, la mostra turística re-
unirà  propostes per gaudir de
la comarca del Bages, entre les
quals destaquen la Manresa Ig-
nasiana, Montserrat, Cardona, el

Parc de la Sèquia, les propostes de
Fundació Alícia-Fogons del Bages,
vols en globus, l’oferta gastronò-
mica que agrupa el Gremi d’Ho-
teleria i Turisme del Bages i tam-
bé hi haurà la presència de vins de
la Denominació d’Origen Pla de
Bages, dels quals es faran tastos
tant avui com demà, entre les  i
les  del migdia i les  de la tarda
i les  del vespre.

Al llarg de tot el dia es faran di-
ferents tastets de la cultura popu-
lar a la mateixa Plana de l’Om, que
és el punt on es tancarà la fira d’en-
guany, ja que aquesta vegada no
s’instal·laran parades d’artesans al
carrer d’Alfons XII. Entre les acti-

vitats que hi ha programades cal
destacar les ballades del bestiari
del correfoc (avui a la  del migdia
i demà a les  de la tarda) i també
les dels nans (avui a les  de la tar-
da), de la pubilla i l’hereu dels ge-
gantons (demà a les ), la del lleó
(demà a la ) i la dels cavallets de
Manresa (demà a les ). 

Aquests tastets, a més a més, s’o-
briran i es tancaran amb una cer-
cavila del conjunt geganter. La
primera tindrà lloc avui, a partir de
les  del matí, entre el local dels
geganters (Casa Caritat) i la Plana
i el de cloenda serà demà, a par-
tir de les  del vespre entre la Pla-
na de l’Om i Casa Caritat.

Premi Pollet d’Or
D’altra banda, avui a les  del matí
al voltant de la biblioteca del Ca-
sino, coincidint amb la inaugura-
ció d’aquesta edició de l’ExpoBa-
ges, també es farà el lliurament del

Premi Pollet d’Or. En aquesta edi-
ció, el guardonat és l’empresari Pep
Vila, que és al capdavant d’em-
preses amb una important pro-
jecció com Les Comes i ProMotor,
entre d’altres.

REDACCIÓ | MANRESA

La Plana de l’Om serà el punt
neuràlgic de l’oferta turística

Les propostes per gaudir del Bages i la imatgeria popular de
Manresa seran protagonistes en l’espai de promoció comarcal

La Plana de l’Om, ahir. Avui la promoció comarcal ocuparà l’espai

MIREIA ARSO

«Amb l’Expo arribem a clients
del Bages, no només del barri»

Entrevista Senén Viladrosa
MOBLES DECOR

La manresana Mobles
Decor repeteix presència
a l’ExpoBages. Ja hi va
participar en l’edició de
l’any passat, al centre de
Manresa, i també ho
havia fet abans, quan
encara se celebrava al
Palau Firal.

Què esperen d’aquesta
edició de l’ExpoBages?

Venim perquè esperem
captar nous clients i obrir
més mercat. L’empresa té
una llarga trajectòria i mol-
ta gent ja ens coneix però
hem de recordar que hi
som.

Tenen l’establiment al

carrer Barcelona, com és
que vénen, tot i aquesta
proximitat?

Nosaltres tenim un client
que és molt de la zona on

som, del carrer Barcelona i
les Bases de Manresa, i ara
ens toca venir aquí. Amb
l’ExpoBages podem arribar
a nous clients perquè hi ve
gent de tot Manresa i de la
comarca, i no només d’una
part.

Quines diferències ve-
uen entre aquí i quan l’Ex-
po es feia al Palau Firal?

Aquí ve molta més gent a
mirar i passejar, i per a nos-
altres és molt millor que no
pas al Palau Firal, on la gent
hi havia d’anar expressa-
ment.

Fan ofertes especials per
aquests dies?

Sí, aprofitem per promo-
cionar-nos i fem el  de
descompte.

R
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Viladrosa a l’estand

MIREIA ARSO

«Volem que se sàpiga que som
una empresa de Manresa»

Entrevista Josep Besora
PROINSFRED

Proinsfred participa,
enguany, per primer cop,
a l’ExpoBages. L’empresa
manresana es dedica al
disseny i fabricació de
cuines per al sector de la
restauració.

Aquest és el primer cop
que vénen a l’ExpoBages.
Què els ha fet decidir par-
ticipar-hi?

Volem tenir més presèn-
cia a la comarca. Sempre
hem treballat molt a fora i
aquesta zona la teníem una
mica descuidada. De fet,
molta gent del sector no
sap que som de Manresa,
que tenim una botiga  a l’a-

vinguda dels Dolors, i l’Ex-
poBages és una bona opor-
tunitat per donar-nos a co-
nèixer i fer contactes en el
sector de l’hostaleria. Tam-

bé ho aprofitem per fer una
promoció per a qui compri
durant la fira.

Per a una empresa es-
pecialitzada com la seva,
quina ubicació creu que
és millor. Aquesta o el Pa-
lau Firal?

Aquí al centre és molt mi-
llor. Hi ha més afluència de
gent que no pas al Palau Fi-
ral, i com que  som a prop del
comerç, tot és més senzill.

Quin balanç fa de la pri-
mera tarda de la fira?

Fins ara ha passat força
gent. No venim aquí espe-
rant fer unes grans vendes,
sinó a donar-nos a conèixer
i que la gent del sector sà-
piga què fem i que som una
empresa de Manresa.
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Josep Besora

MIREIA ARSO
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|| L’ExpoBages celebra aquest cap
de setmana la seva tercera edició
al centre de Manresa i en orga-
nització conjunta amb Fira de
l’Ascensió, i també la seva trenta-
cinquena cita amb el públic ba-
genc. L’èxit de les dues edicions
precedents de la mostra al carrer
ha dut els organitzadors (Fira de
Manresa, UBIC, Ajuntament i
Cambra) a validar els emplaça-
ments de fira que han demostrat
funcionar i han potenciat un es-
pai, la Plana de l’Om, que en-
guany (a diferència d’altres anys,
quan la fira s’allargava fins a Al-
fons XII i la Reforma) es vol con-
vertir en el punt final del recor-
regut de l’Expo.

L’ExpoBages començarà a
obrir portes avui, però no serà fins
demà al matí, a les , que se’n
farà la inauguració oficial. Tam-
bé serà demà quan es tallarà el

trànsit al carrer Guimerà, la Mu-
ralla, el carrer Jaume I i el passeig
Pere III per facilitar la circulació
de persones.

Com en anteriors edicions,
l’ExpoBages girarà entorn de dos
grans blocs temàtics: el comerç i
els serveis i l’automoció. El primer,
amb un recorregut concentrat
entre el passeig Pere III, d’una

banda, i els carrers Born, Fius i
Palà i Muralla del Carme, on
s’ubicaran els artesans. El segon
tindrà al carrer Guimerà i a la Mu-
ralla el seu epicentre.

L’aposta pel turisme
Enguany, però, l’organització vol
dotar de protagonisme un gran
tercer bloc temàtic: el turisme i les
tradicions culturals. Així, la Plana
de l’Om serà l’emplaçament de la
mostra Camins del Bages, un
projecte col·laboratiu que pre-
tén promoure la comarca des de
diversos punts de vista (paisat-
gístic, cultural, patrimonial i eno-
gastronòmic). Així, hi tindran
presència Montserrat, la DO Pla
de Bages, Cardona, el Parc de la
Sèquia i el carrer del Balç de
Manresa, entre d’altres.

L’objectiu, diu Ignasi Sala, de
l’associació Bages Impuls, és «po-
sar en valor allò que no valorem

CARLES BLAYA | MANRESA 

L’ExpoBages de la plena
ocupació s’obre al turisme

DIVENDRES, 22 DE MAIG DEL 20154

PRESENTACIÓ

La 35a edició de la fira manté els seus dos grans eixos en el
comerç i els serveis i l’automoció, i aporta nous al·licients

5

El carrer Guimerà serà un any més un dels epicentres de la fira

La Plana de l’Om tancarà
enguany el recorregut de

fira amb una mostra de
turisme bagenc i de tradició

L’Expo obre avui però no
serà fins demà que es

faran els talls de trànsit al
centre i la inauguració oficial

Els organitzadors
preveuen una fira d’alt

rendiment econòmic atès
l’increment de la demanda

PASSEIG PERE III Núm. 49 – LOCAL 16
(GALERIES MANRESA CENTRE)

08242 – MANRESA

TEL. (93) 011.08.30
MÒBIL 685.931.862

*Vàlid un descompte per compra.
*Promoció vàlida fins al 31/05/2015

Presentant aquest val, obtindràs 
el 10% de descompte 

en compres superiors a 20 €!!!

http://www.facebook.com/infoaquatregrapes
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sovint per desconeixement». La
mostra vol donar a conèixer, diu
Sala, «el potencial turístic de
Manresa i de la comarca del Ba-
ges. No tant amb un objectiu co-
mercial com de promoció del
territori».

Cent per cent d’ocupació
La fira del  vol posar de ma-
nifest que la recuperació econò-
mica tan publicitada pels go-
verns comença a tenir un reflex
també en l’economia a petita es-
cala. Així, l’organització avança
que enguany han calgut menys
esforços per trobar expositors, ja
que hi ha hagut molta demanda
d’espai. Sectors com el dels as-
censors i les assegurances han re-
forçat la seva presència a la fira.
Això fa que l’ExpoBages arranqui
amb més de  expositors (una
quinzena més que l’any passat),
i bones perspectives d’activitat
comercial.

Hi haurà espai per a una mos-
tra de l’activitat cooperativista
del Bages, a càrrec de Treba-
llemBé, que tindrà estand da-
vant dels antics multicinemes
Atlàntida. A més, la fira recupera
activitats que han deixat petjada,
com el SupermercArt, que re-
unirà una dotzena d’artistes al pati
del Casino, un espai que també
inclourà una mostra de tribikes i

una degustació de cervesa arte-
sanal bagenca. 

Altres activitats afegides al pro-
grama comercial seran les mos-
tres de vehicles amb història.
Una, a càrrec de l’empresa man-
resana Ausa, que celebra així els
seus  anys. L’altra, a càrrec d’A-
mics dels Tractors d’Època del Ba-
ges. També s’hi podran trobar
motocultors antics i cotxes de
bombers amb història. 

Una marató de donació de
sang, una invitació a l’esport a càr-
rec de Cube i una oferta de bere-
nars solidaris amb Comerç Just
seran altres activitats possibles
durant el cap de setmana de fira.

A més, enguany es lliura la
cinquena edició del premi em-
presarial Pollet d’Or, que en
aquesta ocasió recau en les em-

preses Promotor i Les Comes,
del pilot manresà Pep Vila.

Comerç obert
En coincidir de nou amb la fira de
l’Ascensió, l’ExpoBages presenta
un al·licient afegit per a tots els vi-
sitants, com és el fet que el comerç
romandrà obert durant tot el cap
de setmana. El fet que el punt fi-
nal de la fira sigui enguany la
Plana de l’Om pretén potenciar el
recorregut intern pels espais de
fira, que, destaquen els organit-
zadors, estarà ocupat al cent per
cent per expositors i artesans.
Des de la UBIC es recomana al co-
merç tradicional que aprofiti el
cap de setmana per sumar-se a
l’ambient firal tot fent ofertes «in-
novadores» al seus clients po-
tencials, insisteix el president de
la unió de botiguers, Jaume Pont.
«Tot el que es faci de més serà bo
tant per als negocis com per a
l’ambient de fira», suggereix Pont.
Perquè l’objectiu és el mateix,
explica: «donar una bona imatge
de Manresa». Una ciutat que en-
guany aspira tant a promocionar
el seu potencial comercial com
també les seves característiques
turístiques entre uns visitants
que, diuen els organitzadors,
cada cop procedeixen d’un en-
torn més ampli: de l’Anoia al Ber-
guedà, del Vallès al Solsonès.
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ARXIU/MIREIA ARSO

Camins del Bages té
l’objectiu de posar en

valor un potencial turístic
que sovint es desconeix

Cooperativisme, art i
producció artesanal

tindran els seus espais
en la fira dels 35 anys

Ausa i Amics dels
Tractors d’Època del

Bages oferiran sengles
mostres de vehicles antics
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|| Aquest any el turisme és una
proposta i, alhora, una aposta
potent de l’organització de la fira.
A la Plana de l’Om es concentra-
ran diversos projectes relacio-
nats amb aquesta activitat com-
binats amb actuacions anome-
nades «tastets» de cultura popu-
lar.

Carles Jódar, activista cultural,
i membre de Bages Impuls i de la

comissió organitzadora de l’Ex-
poBages, comenta que «creiem
que la cultura és un patrimoni tu-
rístic de la ciutat i pensem que la
fira és un bon aparador per mos-
trar moltes de les coses que es re-
alitzen en aquest apartat».

Així, segons Jódar, «d’una ban-
da s’oferiran les músiques del
correfoc de Manresa que han es-
tat elaborades per un grup de
gent, i de l’altra, per exemple, hi
haurà una exposició de figures de
la imatgeria de Manresa».

Aquests tastets de cultura po-
pular, que estan inclosos com a
Camins de la Tradició dins el
que s’anomena Camins del Bages
(i dels quals parlem extensament
a les pàgines  i  d’aquest su-
plement), començaran dissabte
 de maig, a les  del matí,
amb una cercavila del conjunt ge-
ganter. Així, hi participaran la
Pubilla i l’Hereu, gegantons, nans
i el lleó. El recorregut és previst
que vagi des del local dels Ge-
ganters de Manresa, a la casa de
la Caritat, fins a la Plana de l’Om.

A les  es durà a terme una
classe magistral de les músiques
del correfoc de Manresa, a càrrec
de Quants Band i escoles de mú-
sica de manresa i comarca.  A  la
 del migdia tindrà lloc la ballada
del bestiari del correfoc, amb la ví-
bria, el drac, l’Asmodeu, la gàrgola
i la tremenda.

Les actuacions de dissabte a la
tarda començaran a les  amb la
tabalada, de la qual s’encarrega-
ran els Tabalers de Xàldiga.

A les  de la tarda, i organitza-
da pels Geganters de Manresa,
s’efectuarà la ballada dels nans.

L’activitat cultural popular es re-
prendrà diumenge  de maig, a
les  del matí, amb la ballada de
la Pubilla i l’Hereu, i els gegantons
. A la  del migdia li tocarà el torn
de ballar al lleó.

A les  de la tarda tornarà a ha-
ver-hi la tabalada, a càrrec dels Ta-
balers de Xàldiga, i a les  la ba-
llada dels Cavallets de Sant Jordi,
amb els Cavallets de l’Agrupació
Cultural del Bages.

A  les  serà el torn de la balla-
da del bestiari del correfoc, amb
la víbria, el drac, l’Asmodeu, la
gàrgola i la tremenda.

Posarà punt final a aquestes ac-
tuacions la cercavila del conjunt
geganter, a les  del vespre, amb
la Pubilla i l’Hereu, gegantons,
nans i el lleó, i el mateix recorre-
gut del dia anterior.

Exposició de la imatgeria
A la Plana de l’Om s’exposaran, al
matí d’ a , i a la tarda de  a ,
els dies  i , les figures de la
imatgeria de Manresa. Per tant, els
visitants les podran veure actuant,
però també exposades. Hi haurà
totes les figures dels geganters de
Manresa (amb la Pubilla i l’He-
reu), els cavallets, els tabalers i tot
el bestiari del correfoc. Carles
Jódar assenyala que «aquest any
tindrem exposades totes les fi-
gures de Manresa, però si això va
bé, com esperem des de  l’orga-
nització, ens podríem plantejar fer
en properes edicions una expo-
sició de la imatgeria a nivell més
comarcal, no tan local».

Finalment, escampalaboira.cat
organitza uns tallers infantils, re-
partits en quatre sessions, al matí
de / de  a  i a la tarda de  a
/ de , el  i el . 

ISIDRE FONT | MANRESA 
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TURISME CULTURAL I TRADICIÓ

La Pubilla i l’Hereu encapçalen la cercavila del conjunt geganter

*La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages actua com a Auxiliar  de la  Mediació de  
Cambrassegur,  corredoria d'assegurances inscrita a la  DGPFA amb el número J300GC. 

ASSESSORIA JURIDICA • ASSESSORAMENT TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS • ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

GESTIÓ ADMINISTRATIVA • ASSEGURANCES*

ASSESSOREM I GESTIONEM LA VOSTRA PROPIETAT IMMOBILIARIA

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13
Passeig de Pere III, 30 – 08241 Manresa Tel. 93 872 13 77 - www.cambrapropietatmanresa.cat
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La cultura popular proposa
un tastet a la Plana de l’Om

Sota el nom de Camins
de la Tradició es duran 

a terme diversos «tastets» de
cultura popular manresana

La cercavila del conjunt
geganter obrirà dissabte

les actuacions i les tancarà
diumenge a les 8 del vespre  

Totes les figures de la
imatgeria de Manresa

estaran exposades a la Plana
de l’Om el 23 i 24 de maig

La tradició i la imatgeria de Manresa
tindran el seu espai al costat d’una mostra
de les ofertes turístiques del Bages
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ARXIU/CARDONA HISTÒRICA

La Sèquia de Manresa és una part de la història de la capital bagenca

Una família a l’interior de la Muntanya de la Sal de Cardona

ARXIU/PARC DE LA SÈQUIA
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|| Un dels sectors pels quals l’orga-
nització de l’ExpoBages ha apostat
d’una manera molt clara i forta en l’e-
dició d’enguany és el del turisme, de
tot tipus, que estarà present a la Pla-
na de l’Om, tal com s’explica a la pà-
gina  d’aquest especial en l’apartat
dedicat al turisme, que enguany es re-
laciona amb la tradició i la cultura po-
pular.

David-Joan Torra, que pertany a
l’empresa Co-Experience i que és
membre de Bages Impuls, associa-
ció que va ser creada l’any , as-
senyala que la iniciativa que pre-
senten aquest any a la fira «està in-
tegrada per  propostes turístiques
representades en un espai comú
denominat Camins del Bages». Tot i
això afegeix que «hi havia més pro-
postes, però portem un petit tast
molt diversificat de l’oferta turística
de la comarca en apartats que són di-
ferents uns dels altres».

Torra comenta que Camins del Ba-
ges es divideix en sis categories dife-
rents: Camins de Vi, Camins de Ter-
ra, Camins de Tradició, Camins de
Llum, Camins d’Aigua i , en darrer ter-
me, Camins de Sal. 

Plafons explicatius
Així mateix, hi haurà un espai d’ex-
posició amb diversos plafons ex-
plicatius perquè el visitant al cer-
tamen pugui visualitzar clarament
quin és el discurs i, a la vegada, el
potencial turístic de Manresa i de la
comarca del Bages.

David-Joan Torra indica que les 
propostes turístiques que hi haurà a
la Plana de l’Om són la Manresa Ig-
nasiana; el carrer del Balç i Manresa
Turisme; Montserrat; Cardona;
Mura; Castellbell i el Vilar; Tala-
manca; Parc de la Sèquia; el paquet
turístic Viu el Bages; el Gremi d’Ho-
teleria-Fundació Alícia-Fogons del
Bages; bagesterradevins.cat con-

juntament amb la DO Pla de Bages;
escampalaboira.cat; Mas de la Sala;
Càmping Can Paradís; Cal Jaume
(que és un restaurant de  Marganell);
Kon-Tiki, i l’estand de Bages Impuls.

L’objectiu final a aconseguir, segons
explica Torra, «és una de les potes del
projecte d’innovació comunicativa de
Bages Impuls, i és que el mateix ba-
genc reconegui el valor del seu ter-
ritori a nivell turístic, fer canviar la ten-
dència existent i que sigui un pres-
criptor del territori». En aquest sen-
tit comenta que «això no està passant
amb assiduïtat i, per tant, suposa un
gran canvi de mentalitat que s’hau-
rà de treballar des de baix cap a dalt,
com estem fent des de la nostra as-
sociació».

David-Joan Torra manifesta que
«tenim clar que la comarca del Bages
té uns valors turístics que s’han d’ar-
ticular i poder comercialitzar molt
més del que es fa a l’actualitat, amb
un procés col·laboratiu que funcio-

ISIDRE FONT | MANRESA 

El turisme de Manresa i
del Bages es promociona

DIVENDRES, 22 DE MAIG DEL 201514

TURISME ACTIU

A la Plana de l’Om es presenten enguany setze propostes diferents
en un espai comú sota el nom de Camins del Bages

15

hauria d’estar de moda

Perquè somriure... 

C/ Sansa, 6 Baixos
08240 Manresa (BCN)
Tel. 93 874 68 52

C/ Sant Llorenç, 54
25280 Solsona (Lleida)
Tel. 973 480 855

• Odontologia General • Odontopediatria Estètica • Pròtesi 

• Ortodòncia • Implants • Periodòncia • Cirurgia

• Atenció odontològica a nens i adults amb malalties especials

Bona Fira
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ni de manera paral·lela al procés
normal».

Torra diu que la participació a la
fira és la tercera actuació destacada
que fan des que es va fundar l’asso-
ciació per donar a conèixer i poten-
ciar l’oportunitat que ofereix el tu-
risme bagenc de crear una activitat
econòmica de qualitat a la comarca
a mitjà termini. 

La Nit del Turisme
La primera actuació de Bages Im-
puls va ser organitzar la a Nit del
Turisme del Bages, el desembre
del , en la qual es va premiar el
pare jesuïta Josep Lluís Iriberri per
l’estudi i promoció del Camí Igna-
sià, quan s’acosten els  anys del
pelegrinatge de Sant Ignasi de Lo-
iola a Montserrat. El pare Iriberri va
aprofitar l’ocasió per lloar la tasca
que du a terme Bages Impuls en pro
del turisme local i comarcal, i va
destacar que és una oportunitat
per establir contactes entre les em-
preses del sector turístic per treba-
llar conjuntament en temes que les
afecten. 

La segona iniciativa va ser la jor-
nada realitzada el  de març passat
al Museu de la Tècnica de Manresa
sobre la Construcció del Mapa d’Ac-
tius Turístics del Bages, en què van
participar al voltant de  persones
de diferents empreses relacionades
amb el sector turístic, i que va estar

presidida per Alfons Cornella, fun-
dador d’Infonomia i expert en inno-
vació. Durant la jornada es van dur
a terme diferents tallers per veure qui-
nes idees o oportunitats sorgien, i es
van extreure quines eren les àrees que
oferien més oportunitats en el sector
turístic. Torra comenta que «preci-
sament de l’embranzida d’aquests
dos projectes anteriors va sortir l’op-
ció d’ocupar un espai a l’edició d’en-
guanyde l’ExpoBages, i ho vam tenir
clar de seguida, perquè era una
oportunitat d’expandir el nostre pro-
jecte i fer-lo arribar a molta més
gent. I no ens volem aturar aquí i dur
a terme més coses».

Tast de vins del Bages
A més del fet que els visitants pu-
guin conèixer en profunditat els
 projectes abans esmentats en

aquest espai comú anomenat Ca-
mins del Bages, hi ha una sèrie
d’activitats previstes a la Plana de
l’Om, algunes de culturals i altres de
més lúdiques i fins i tot enològiques
i gastronòmiques. Entre aquestes
darreres n’hi ha una d’impulsada
pel web d’enoturisme bagesterra-
devins.cat, i que consistirà en uns
tastos de vins de diferents cellers de
la DO Pla de Bages, combinats
amb degustacions de menjar que
elaborarà Fogons del Bages, i que a
l’hora de tancar aquest suplement
s’estava acabant de perfilar.

Ricard Vilalta, soci cofundador
del web bagesterradevins.cat, mani-
festa que els horaris i cellers fixats per
als tastos de vins, i també de cava en
algun cas, són dissabte  de maig de
 a  hores, Abadal i Collbaix-Ce-
ller el Molí; i de  a  hores, el ce-
ller Solergibert, Caves Gibert i Oller
del Mas. Per a diumenge , de  a
 hores quedaria el tast d’Àrtium i
Vins Grau; i de  a  hores, el de
Mas de Sant Iscle i Fargas-Fargas.

Vilalta esmenta que són una em-
presa col·laboradora oficial d’eno-
turisme de la DO Pla de Bages i que
«queda molt per fer, però a poc a poc
s’estan oferint coses més noves i
atractives per als clients que no so-
lament visitar un celler o tastar els
seus vins, sinó fer caminades i ex-
cursions, dormir entre vinyes i fer tu-
risme cultural».
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Cuidem la teva millor roba

Te la cuidem i la posem a punt
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ARXIU/DO PLA DE BAGES

Les tines a peu de vinya a Rocafort, un dia que hi havia boira

La Seu és considerat l’edifici més emblemàtic del gòtic manresà

ARXIU/MANRESA TURISME

Bages Impuls aprofita
l’oportunitat que suposa

la fira per donar a conèixer
diversos projectes turístics

Hi haurà un espai
d’exposició amb plafons

perquè el visitant visualitzi el
potencial turístic de la zona

La finalitat és intentar
canviar la tendència i que

els bagencs siguin els primers
prescriptors del seu territori
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EXPOBAGES

El centre de Manresa es vesteix de fira amb   
l’ExpoBages-Ascensió  i  200 expositors 

Per tercer any consecutiu, l’ExpoBages se celebra conjuntament amb la Fira de l’Ascensió al centre de la capital del Bages

Manresa

L’ExpoBages coincidirà amb les eleccions municipals però això no impedirà que el centre mostri la imatge d’anys anteriors

 

-

anant a l’altra.

-
-

-

El turisme i la cuina del Bages a la Plana de l’Om i 
l’exposició de vehicles antics a Sant Domènec, novetats 

de l’ExpoBages-Ascensió 2015L’ExpoBages Ascensió 2015 
tornarà a assolir el sostre 
de 200 expositors que mos-
traran els seus productes 

del divendres 22 a la tarda fins al 
diumenge 24 al vespre. Per tercer 
any consecutiu, la fira que unifica 
esforços entre l’ExpoBages, que ar-
riba als 35 anys, i la Fira de l’Ascen-
sió, se celebra al centre de la ciutat 
amb múltiples activitats paral·leles. 
Tot i que divendres comencen a 
obrir els primer estands, el fort de 
la mostra serà dissabte i diumen-
ge amb el trànsit tallat a l’alçada 
de la Muralla per tal d’aconseguir 
un gran recinte firal amable i fàcil-
ment transitable per als visitants. 
Molts dels expositors que seran a 
aquesta fira repeteixen i d’altres s’hi 
afegiran de nou, com el del turisme 
de proximitat. Aquest sector ocu-
parà la Plana de l’Om amb 16 petits 
estands d’actius turístics de la co-
marca del Bages. La proposta, sin-
gular en el fons i en la forma, ha es-
tat coordinada per l’entitat Bages 
Impuls que d’ençà que es va cons-
tituir fa poc més d’un any ha acon-
seguit mobilitzar empreses locals 
i entitats arrelades al territori que 
fomenten l’autoestima dels valors 
de la comarca. En paral·lel, hi hau-
rà una mostra d’imatgeria popular, 
tastos de vins de la DO Pla de Bages 
i tallers infantils.
Com en els darrers anys, una part 
substancial de l’activitat firal se 
centrarà al Passeig de Pere III, car-
rer Guimerà, Muralla, Plaça Sant 
Domènec, Born, Jaume I, Plana de 
l’Om, etc. Per tal de donar conti-
nuïtat a la fira en direcció al nucli 

antic hi haurà parades al carrer del 
Born. Diumenge, el comerç del cen-
tre de Manresa també estarà obert, 
la qual cosa fa créixer l’atractiu per-
què més gent es desplaci a la capi-
tal del Bages. 
L’oferta firal d’ExpoBages Ascen-
sió és possible a partir del treball 
conjunt que porten a terme Fira 
de Manresa, Ubic, Ajuntament i 
Cambra de Comerç, així com to-
tes les persones que integren la co-
missió organitzadora amb Llorenç 
Juanola al capdavant. És la tercera 
edició que es presenta a la ciutada-
nia l’oferta conjunta i a l’aire lliure 
amb una molt bona resposta de vi-
sitants. La recuperació dels carrers 
i places del centre de la ciutat es va 
decidir de forma consensuada en-
tre diferents institucions i entitats 
per tal de reviscolar ExpoBages que 
amb la crisi havia certificat una da-
vallada de visitants i d’expositors.
 

Sectors a l’alça
Deixant de banda la novetat que su-
posa donar vida a la Plana de l’Om 
amb oferta turística comarcal, en-
guany s’ha detectat una tendència 
al creixement de sectors com els 
de l’automoció, amb la presència 
de pràcticament totes les marques. 
En total seran 16 concessionaris, 
un més que l’any passat. Pel que fa 
a companyies d’assegurances han 
formalitzat la contractació d’es-
tands sis importants companyies. 
En aquesta edició hi ha confirma-
des quatre empreses especialitza-
des en ascensors, fet que demos-
tra que és un sector competitiu i 
en creixement. Per grups serà sig-
nificativa la presència de 12 joves 
artistes al SupermercArt que estarà 
ubicat al pati del Casino. Al mateix 

espai hi haurà la mostra de tribikes, 
així com sis productors artesans de 
cervesa i un elaborador d’embotits 
de Sant Fruitós.
Sense un caràcter comercial, pe-
rò sí de promoció de la història de 
l’automoció i la maquinària, hi 
haurà una mostra de vehicles fa-
bricats per la firma manresana Au-
sa i una exposició de tractors i ei-
nes del camp.
 

35 anys d’ExpoBages i 
Premi Pollet d’Or

Un dels actes paral·lels que s’ha or-

ganitzat tindrà una significació ben 
especial, els 35 anys d’ExpoBages, 
que és el gran referent de fira mul-
tisectorial de la Catalunya Central. 
Per passar un parell d’hores ani-
mades i amb bona música hi haurà 
l’actuació del grup K-Melot al pati 
del Casino, entre les 10 i les 12 de la 
nit. Música agradable, amb versi-
ons que permetran que expositors 
i ciutadania puguin celebrar con-
venientment l’aniversari.
També s’ha convertit en una tra-
dició el lliurament del Premi Po-
llet d’Or a una empresa del territo-

ri que s’hagi significat per la seva 
projecció i innovació. Enguany la 
comissió ha escollit Promotor i Les 
Comes, que lidera l’empresari i pi-
lot Pep Vila. La valoració de les em-
preses i l’empresari va generar un 
gran consens per la seva capacitat 
de crear riquesa i apostar per la co-
marca i la seva gent.
Pel que fa a activitat solidària, al 
Casino hi haurà la unitat mòbil del 
Banc de Sang i Teixits. I el progra-
ma especial de Canal Taronja TV 
serà a la Plaça Sant Domènec tot 
el dissabte. 

TERE SOLÉ
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4  FRQ l PRIMER GRATUÏT DEL BAGES

EXPOBAGES

--Hi ha més o menys expositors 
que l’any passat?
El nombre fi nal serà molt semblant 
al de l’any passat quan vàrem arri-
bar als 200 expositors. 
Aquesta quantitat és la suma dels 
estands que tradicionalment en di-
em ExpoBages, amb uns estands 
modulars ben defi nits, i les para-
des pròpies de la Fira de l’Ascensió, 
bàsicament relacionades amb l’ar-
tesania i l’alimentació. 
Estem contents d’haver assolit un 
nombre tan importants d’exposi-
tors que ens assegura que tornem 
a donar vida al centre de Manresa.

ENTREVISTA

--Hi ha sectors nous en aquesta 
edició de  l’ExpoBages Ascenció?
L’ExpoBages Ascensió 2015 és, per 
defi nició, una gran fi ra multisec-
torial i realment costa de desxifrar 
quins sectors no hi són presents. 
Hi ha una gran varietats d’empre-
ses, de totes mides i procedents bà-
sicament de la comarca, però tam-
bé de tot Catalunya.

--Quins sectors han notat un im-
puls en aquesta Fira?
El turisme de proximitat tindrà 
una presència important, remar-
cable perquè,  per primera vega-

“Malgrat les restriccions de 
trànsit hi haurà accés a tots els 
pàrquings del centre de la ciutat”

Hi haurà 

exhibicions 

d’imatgeria 

popular i 

demostracions de 

gimnàstica

da, una nova entitat, Bages Impuls, 
s’ha encarregat de coordinar em-
preses i institucions que treballen 
per a l’autoestima i la promoció de 
la comarca. 
Gràcies a aquesta feina s’ha aconse-
guit aplegar a la Plana de l’Om fi ns 
a 16 propostes turístiques diferents.

--Què destaca del programa d’ac-
tes paral·lels?
Com cada any hi ha moltes activi-
tats. Enguany hi ha des de la mostra 
i exhibicions d’imatgeria popular 
fi ns a demostracions de gimnàsti-
ca, passant per tallers, presentaci-

ons que fan diverses empreses, etc. 
Sovint diem que, a banda de ser 
una gran fi ra, l’ExpoBages Ascen-
sió és una gran festa i que demostra 
la capacitat que tenen enti-
tats i empreses del ter-
ritori.

--Hi ha canvis en 
l’organització 
de la circulació 
i nous espais per 
aparcar?
És el tercer any que 
fem la fi ra al centre de 
la ciutat i, com en les edi-
cions anteriors, dissabte i diu-
menge quedarà tallada la circu-
lació per la Muralla, la qual cosa 

obliga a circuits alternatius que 
queden senyalitzats. 
La Policia Local sempre fa una gran 
feina de regular el trànsit i infor-

mar els conductors. 
Pel que fa als pàrquings, 

hi haurà accés a tots els 
que hi ha al centre de 

Manresa.

--La coincidència 
amb jornada elec-

toral ha alterat al-
guna cosa de la fi ra?

No. Serà un dia de festa. 
Les eleccions són la gran 

festa de la democràcia i la fi ra és 
una festa de dinamisme econòmic 
i social. 

TERE SOLÉ

TERE SOLÉ



Fires i festes | Àlex Gómez Ribera | Actualitzat el 24/05/2015 a les 19:55

La bona afluència de públic
consolida l'ExpoBages Ascensió
Uns 200 expositors han participat a la fira durant tot el cap de setmana en què el
temps ha acompanyat

Fotos de l'ExpoBages Ascensió 2015

Vista del carrer Guimerà durant l'ExpoBages Ascensió. Foto: Catpress

La tercera edició d'Expobages al centre de Manresa confirma de nou que el seu trasllat des del
Palau Firal va ser un encert. Un trasllat que ha comportat, també, la permanent fusió amb la fira
de l'Ascensió. Gran quantitat de gent ha omplert els carrers per on es desenvolupava la fira. Com
sempre el sector més present i vistós de la fira continua sent el de l'Automoció. El carrer de Guimerà
i la Muralla s'han convertit en un gran concessionari que agrupava les principals marques que
tenen presencia a la ciutat. Amb la Muralla convertida en un expositor de cotxes, aquest vial ha
esdevingut, de nou, una illa de vianants. Aquest fet ha donat una continuïtat clara d'Expobages
cap al barri antic on el públic també ha respost amb una nombrosa assistència. A la plaça de
Sant Domènec i al carrer del Born s'hi trobaven diferents parades d'alimentació i artesania,
juntament amb altres concessionaris de cotxes i motos.

La plana de l'Om ha estat un espai especial dedicat al Bages. Diverses empreses i institucions
turístiques de la comarca promocionaven els actius turístics de la comarca sota el nom de 'Camins
del Bages'. A més a més a la sala d'exposicions de la mateixa plaça s'hi ha exposat durant tot el
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cap de setmana una part de la imatgeria Manresa. Aquesta exposició ha anat acompanyada de
diverses ballades a la plana de l'Om dels gegants, nans, els cavallets i les figures del Correfoc de
Manresa.

El passeig de Manresa era el lloc on s'hi reunien els estands que aixoplugaven empreses i
institucions tant de la ciutat com fora. Una oferta comercial que es combinava amb les
tradicionals terrasses, també ben plenes, dels diferents cafès i restaurants d'aquest carrer.

A partir de la meitat del segon tram del Passeig és on començava el que tradicionalment es
podria anomenar la fira de l'Ascensió amb les seves parades més habituals: xurreries, tómboles o
parades llaminadures i fruits secs, entre d'altres. Un tipus de fira i d'exposició que es barrejava i
fusionava amb l'oferta i productes d'Expobages.

L'oferta comercial de la fira s'ha completat amb diverses activitats paral·leles i mostres d'antics
cotxes de bombers, tractors d'altres èpoques o models antics de l'empresa manresana Ausa,
entre ells un model del mític turisme PTV, fabricat per la mateixa ciutat. Una amplia oferta de
productes i entreteniment que s'ha guanyat, de nou, el favor del públic.
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L'alcalde de Manresa participa en l'homenatge a la gent gran de Valldaura          Tall al trànsit al
carrer Sant Joan Baptista la Salle, demà al matí          ERC presenta la seva candidatura a Sant

Salvador de Guardiola          La Fàbrica Nova acull el treball de 20 anys com il·lustrador de Valentí
Gubianas          ICV vol crear un protocol perquè serveis socials de Manresa i el CIO treballin plegats
contra l’atur          Aquest dimarts, acte central de campanya de CiU Manresa          Els jocs de taula

manresans es promocionen a Granollers          Més de 300 professionals es troben a Sant Benet en el
Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia          Rosa M. Hernàndez:

«No podem tolerar que a la nostra ciutat hi hagi gent que passi gana»          Els Penjats del Campus
volen aixecar el seu primer 4 de 6 en la segona Diada de la colla castellera universitària          

| 19 de maig de 2015 |
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 Manresa   13/05/2015

La Plana de l’Om de Manresa acollirà 16 simbòlics actius
turístics de la comarca a l’ExpoBages Ascensió 2015
Serà una de les principals novetats de la fira que començarà el divendres 22 de maig a la
tarda i s’acabarà el diumenge, dia 24, al vespre.
De: Redacció  

Per primera vegada en la història de l’ExpoBages, el sector del turisme a la comarca del
Bages tindrà un pes específic important amb un espai propi a la Plana de l’Om. En total,
els visitants de la fira tindran l’oportunitat de conèixer 16 propostes diferents, des de
les que tenen un caràcter estrictament gastronòmic fins les relacionades amb patrimoni
històric, passant per les rutes ambientals.  Des del punt de vista geogràfic hi haurà
activitats  i  punts  d’atracció  de  poblacions  com  Mura,  Manresa,  Sallent,  Cardona,
Montserrat, Marganell, Talamanca, Sant Mateu de Bages, etc.

L’esforç aglutinador i la posada en escena de les 16 propostes va a càrrec de Bages
Impuls, que compta amb el suport d’administracions públiques i empreses privades.
Aquesta entitat que es va constituir fa més d’un any, i que es va presentar públicament
fa  uns  mesos,  té  l’objectiu  de fomentar  l’autoestima de  la  comarca  i  projectar  els
principals actius turístics per tal de convertir el Bages en una destinació important.

Fa unes setmanes, l’entitat va aplegar al Museu de la Tècnica i a Món Sant Benet un
nodrit  grup de persones que representaven municipis  o  empreses per  prioritzar els
punts d’atractiu turístic i començar a definir propostes interessants de cara a visitants
nacionals i internacionals.

A l’ExpoBages Ascensió 2015, durant tot dissabte i tot diumenge, Bages Impuls crearà
un espai expositius amb la suma de 16 petits estands que representaran cadascuna de
les propostes. En aquest punt hi haurà persones que informaran d’aquests actius que es
volen potenciar. A la mateixa Plana de l’Om hi haurà un espai escènic amb actuacions i
demostracions diverses.
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Fires i festes | Redacció | Actualitzat el 13/05/2015 a les 00:25

L'ExpoBages portarà a la plana de
l'Om el turisme del Bages
Els visitants de la fira tindran l'oportunitat de conèixer-hi 16 propostes diferents

Per primera vegada en la història de l'ExpoBages, el sector del turisme a la comarca del Bages
tindrà un pes específic important amb un espai propi a la Plana de l'Om. En total, els visitants de la
fira tindran l'oportunitat de conèixer 16 propostes diferents, des de les que tenen un caràcter
estrictament gastronòmic fins les relacionades amb patrimoni històric, passant per les rutes
ambientals. Des del punt de vista geogràfic hi haurà activitats i punts d'atracció de poblacions com
Mura, Manresa, Sallent, Cardona, Montserrat, Marganell, Talamanca, Sant Mateu de Bages, etc.

L'esforç aglutinador i la posada en escena de les 16 propostes va a càrrec de Bages Impuls, que
compta amb el suport d'administracions públiques i empreses privades. Aquesta entitat que es
va constituir fa més d'un any, i que es va presentar públicament fa uns mesos, té l'objectiu de
fomentar l'autoestima de la comarca i projectar els principals actius turístics per tal de convertir el
Bages en una destinació important.

Fa unes setmanes, l'entitat va aplegar al Museu de la Tècnica i a Món Sant Benet un nodrit grup
de persones que representaven municipis o empreses per prioritzar els punts d'atractiu turístic i
començar a definir propostes interessants de cara a visitants nacionals i internacionals.

A l'ExpoBages Ascensió 2015, durant tot dissabte i tot diumenge, Bages Impuls crearà un espai
expositius amb la suma de 16 petits estands que representaran cadascuna de les propostes. En
aquest punt hi haurà persones que informaran d'aquests actius que es volen potenciar. A la
mateixa Plana de l'Om hi haurà un espai escènic amb actuacions i demostracions diverses.
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L'alcalde de Manresa participa en l'homenatge a la gent gran de Valldaura          Tall al trànsit al
carrer Sant Joan Baptista la Salle, demà al matí          ERC presenta la seva candidatura a Sant

Salvador de Guardiola          La Fàbrica Nova acull el treball de 20 anys com il·lustrador de Valentí
Gubianas          ICV vol crear un protocol perquè serveis socials de Manresa i el CIO treballin plegats
contra l’atur          Aquest dimarts, acte central de campanya de CiU Manresa          Els jocs de taula

manresans es promocionen a Granollers          Més de 300 professionals es troben a Sant Benet en el
Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia          Rosa M. Hernàndez:

«No podem tolerar que a la nostra ciutat hi hagi gent que passi gana»          Els Penjats del Campus
volen aixecar el seu primer 4 de 6 en la segona Diada de la colla castellera universitària          

| 19 de maig de 2015 |

Portada Actualitat Manresa Comarques Cultura Esports Cercador web Google

 Manresa   15/05/2015

L’ExpoBages Ascensió 2015 incorpora amb un format
innovador l’oferta de turisme del Bages
L’ExpoBages Ascensió 2015 tornarà assolirà el sostre de 200 expositors que mostraran els
seus productes del divendres 22 a la tarda fins el diumenge 24 al vespre. Per tercer any
consecutiu la fira que unifica esforços entre l’ExpoBages, que arriba als 35 anys, i la Fira de
l’Ascensió, se celebra al centre de la ciutat amb múltiples activitats paral·leles.
De: Redacció  

Presentació de l'ExpoBages. Foto: Fira Manresa

L’ExpoBages Ascensió 2015 tornarà assolirà el sostre de 200 expositors que mostraran
els seus productes del divendres 22 a la tarda fins el diumenge 24 al vespre. Per tercer
any consecutiu la fira que unifica esforços entre l’ExpoBages, que arriba als 35 anys, i
la  Fira  de  l’Ascensió,  se  celebra  al  centre  de  la  ciutat  amb  múltiples  activitats
paral·leles.  Tot  i  que divendres  comencen a obrir  els  primer estands,  el  fort  de la
mostra serà dissabte i diumenge amb el trànsit tallat a l’alçada de la Muralla per tal
d’aconseguir un gran recinte firal amable i fàcilment transitable per als visitants.
 
Molts dels expositors que seran a aquesta fira repeteixen i d’altres s’hi afegiran de nou,
com el del turisme de proximitat. Aquest sector ocuparà la Plana de l’Om amb 16 petits
estands d’actius turístics de la comarca del Bages. La proposta, singular en en fons i en
la forma, ha estat coordinada per l’entitat Bages Impuls que d’ençà que es va constituir
fa poc més d’un any ha aconseguit mobilitzar empreses locals i entitats arrelades al
territori que fomenten l’autoestima dels valors de la comarca. En paral·lel, hi haurà una
mostra d’imatgeria popular, tastos de vins de la DO Pla de Bages i tallers infantils.
 
Com en els darrers anys, una part substancial de l’activitat firal se centrarà al Passeig
de Pere III, carrer Guimerà, Muralla, Plaça Sant Domènec, Born, Jaume I, Plana de
l’Om, etc. Per tal de donar continuïtat a la fira en direcció al nucli antic hi haurà parades
al carrer del Born. Diumenge, el comerç del centre de Manresa també estarà obert, la
qual cosa fa créixer l’atractiu perquè més gent es desplaci a la capital del Bages.
 

@vagadetotes a #Manresa. Ara 
mateix reparteixen fulletons 
informatius al mercat de la Font. 
#Bages #Moianès 
pic.twitter.com/UFDDyUEIav
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L’oferta firal d’ExpoBages Ascensió és possible a partir del treball conjunt que porten a
terme Fira  de  Manresa,  Ubic,  Ajuntament  i  Cambra de Comerç,  així  com totes  les
persones que integren la comissió organitzadora amb Llorenç Juanola al capdavant. És
la tercera edició que es presenta a la ciutadania l’oferta conjunta i a l’aire lliure amb
una molt bona resposta de visitants. La recuperació dels carrers i places del centre de
la ciutat es va decidir de forma consensuada entre diferents institucions i entitats per
tal de reviscolar ExpoBages que amb la crisi havia certificat una davallada de visitants i
d’expositors.
 
Sectors a l’alça
Deixant de banda la novetat que suposa donar vida a la Plana de l’Om amb oferta
turística comarcal, enguany s’ha detectat una tendència al creixement de sectors com
els de l’automoció, amb la presència de pràcticament totes les marques. En total seran
16 concessionaris, un més que l’any passat. Pel que fa a companyies assegurades han
formalitzat la contractació d’estands sis importants companyies.
En aquesta edició hi ha confirmades quatre empreses especialitzades ascensors, el que
demostra que és un sector competitiu i en creixement. Per grups serà significativa la
presència de 12 joves artistes al SupermercArt que estarà ubicat al patí del Casino. Al
mateix espai hi haurà la mostra de tribikes, així com sis productors artesans de cervesa
i un elaborador d’embotits de Sant Fruitós.

Sense un caràcter comercial,  però sí  de promoció de la història de l’automoció i  la
maquinària hi haurà una mostra de vehicles fabricats per la firma manresana Ausa i una
exposició de tractors i eines del camp.
 
35 anys d’ExpoBages i Premi Pollet d’Or

Un dels actes paral·lels que s’ha organitzat tindrà una significació ben especial, els 35
anys d’ExpoBages que és el gran referent de fira multisectorial de la Catalunya Central.
Per passar un parell d’hores animades i amb bona música hi haurà l’actuació del grup
K-Melot  al  patí  del  Casino,  entre les 10 i  les  12 de la  nit.  Música agradable,  amb
versions que permetran que expositors i  ciutadania puguin celebrar convenientment
l’aniversari.

També s’ha convertit en una tradició el lliurament del Premi Pollet d’Or a una empresa
del territori que s’hagi significat per la seva projecció i innovació. Enguany la comissió
ha escollit Promotor i Les Comes, que lidera l’empresari i pilot Pep Vila. La valoració de
les empreses i l’empresari va generar un gran consens per la seva capacitat de crear
riquesa i apostar per la comarca i la seva gent.

Pel que fa a activitat solidària, al Casino hi haurà la unitat mòbil del Banc de Sang i
Teixits.
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L'ExpoBages Ascensió 2015 arribarà
als 200 expositors
Enguany incorpora amb un format innovador l'oferta de turisme del Bages en un
espai expositiu a la Plana de l'Om 

Presentació de l'ExpoBages Ascensió 2015, aquest divendres a la plana de l'Om. Foto: FManresa

L'ExpoBages Ascensió 2015 tornarà a assolir el sostre de 200 expositors que mostraran els seus
productes del divendres 22 a la tarda fins el diumenge 24 al vespre. Per tercer any consecutiu la
fira que unifica esforços entre l'ExpoBages, que arriba als 35 anys, i la Fira de l'Ascensió, se
celebra al centre de la ciutat amb múltiples activitats paral·leles. Tot i que divendres comencen a
obrir els primer estands, el fort de la mostra serà dissabte i diumenge amb el trànsit tallat a l'alçada
de la Muralla per tal d'aconseguir un gran recinte firal amable i fàcilment transitable per als
visitants.

Molts dels expositors que seran a aquesta fira repeteixen i d'altres s'hi afegiran de nou, com el
del turisme de proximitat. Aquest sector ocuparà la Plana de l'Om amb 16 petits estands d'actius
turístics de la comarca del Bages. La proposta, singular en en fons i en la forma, ha estat
coordinada per l'entitat Bages Impuls que d'ençà que es va constituir fa poc més d'un any ha
aconseguit mobilitzar empreses locals i entitats arrelades al territori que fomenten l'autoestima
dels valors de la comarca. En paral·lel, hi haurà una mostra d'imatgeria popular, tastos de vins de
la DO Pla de Bages i tallers infantils.
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Com en els darrers anys, una part substancial de l'activitat firal se centrarà al Passeig de Pere III,
carrer Guimerà, Muralla, Plaça Sant Domènec, Born, Jaume I, Plana de l'Om, etc. Per tal de donar
continuïtat a la fira en direcció al nucli antic hi haurà parades al carrer del Born. Diumenge, el comerç
del centre de Manresa també estarà obert, la qual cosa fa créixer l'atractiu perquè més gent es
desplaci a la capital del Bages.

L'oferta firal d'ExpoBages Ascensió és possible a partir del treball conjunt que porten a terme Fira
de Manresa, Ubic, Ajuntament i Cambra de Comerç, així com totes les persones que integren la
comissió organitzadora amb Llorenç Juanola al capdavant. És la tercera edició que es presenta a la
ciutadania l'oferta conjunta i a l'aire lliure amb una molt bona resposta de visitants. La recuperació
dels carrers i places del centre de la ciutat es va decidir de forma consensuada entre diferents
institucions i entitats per tal de reviscolar ExpoBages que amb la crisi havia certificat una
davallada de visitants i d'expositors.

Sectors a l'alça
Deixant de banda la novetat que suposa donar vida a la Plana de l'Om amb oferta turística
comarcal, enguany s'ha detectat una tendència al creixement de sectors com els de l'automoció,
amb la presència de pràcticament totes les marques. En total seran 16 concessionaris, un més
que l'any passat. Pel que fa a companyies assegurades han formalitzat la contractació d'estands
sis importants companyies.

En aquesta edició hi ha confirmades quatre empreses especialitzades ascensors, el que demostra
que és un sector competitiu i en creixement. Per grups serà significativa la presència de 12 joves
artistes al SupermercArt que estarà ubicat al patí del Casino. Al mateix espai hi haurà la mostra de
tribikes, així com sis productors artesans de cervesa i un elaborador d'embotits de Sant Fruitós.

Sense un caràcter comercial, però sí de promoció de la història de l'automoció i la maquinària hi haurà una
mostra de vehicles fabricats per la firma manresana Ausa i una exposició de tractors i eines del
camp.

35 anys d'ExpoBages i Premi Pollet d'Or
Un dels actes paral·lels que s'ha organitzat tindrà una significació ben especial, els 35 anys
d'ExpoBages que és el gran referent de fira multisectorial de la Catalunya Central. Per passar un
parell d'hores animades i amb bona música hi haurà l'actuació del grup K-Melot al patí del Casino,
entre les 10 i les 12 de la nit. Música agradable, amb versions que permetran que expositors i
ciutadania puguin celebrar convenientment l'aniversari.

També s'ha convertit en una tradició el lliurament del Premi Pollet d'Or a una empresa del territori
que s'hagi significat per la seva projecció i innovació. Enguany la comissió ha escollit Promotor i Les
Comes, que lidera l'empresari i pilot Pep Vila. La valoració de les empreses i l'empresari va
generar un gran consens per la seva capacitat de crear riquesa i apostar per la comarca i la seva
gent.

Pel que fa a activitat solidària, al Casino hi haurà la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits.
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La Plana de l'Om acull aquest cap de setmana Tastets de
cultura popular de Manresa en el marc d'Expobages
Aquest dissabte i diumenge, a La Plana de l'Om, hi haurà una exposició i actuació de les
figures de la imatgeria de Manresa i màster class de les Músiques del Correfoc amb la Quants
Band.
De: Redacció  

Per donar a conèixer el patrimoni festiu de Manresa a tots els visitants de l'Expobages, i
en el marc de La Plana de l'Om, on tindran estand les empreses vinculades al sector
turístic de la ciutat i comarca, aquest cap de setmana s'ha programat l'exposició de les
figures de la imatgeria dins la sala La Plana així com diverses actuacions dels diferents
conjunts de les figures i una màster class amb la Quants Band sobre un parell de peces
de les Músiques del Correfoc.

Les activitats també estan pensades per donar visibilitat a les entitats que gestionen
aquest patrimoni i la tasca que fan. Aquestes entitats tindran estand propi a la mateixa
plaça per donar-se a conèixer al públic en general i per afavorir que la gent s'apunti a
aquestes propostes culturals i associatives per enfortir el teixit social de la ciutat.

La participació a l'ExpoBages ha estat possible gràcies a la iniciativa de Carles Jódar,
membre  de  Bages  Impuls,  i  per  la  col·laboració  entre  les  regidories  deCultura  i
Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Manresa i, sobretot, gràcies a la col·laboració
activa de les entitats implicades en la gestió d'aquest patrimoni festiu i cultural de la
ciutat: la Quants Band, Xàdiga Taller de festes i els Tabalers de Xàldiga, els Geganters
de Manresa i els seus grallers i els Cavallets de Manresa de l'Agrupació Cultural del
Bages.

Màster class de Les Músiques del Correfoc:

Com a activitat inicial, i per donar a conèixer les Músiques del Correfoc de Manresa, es
proposa fer una activitat pública i compartida oberta a tots els músics o estudiants de
música que vulguin participar-hi: el dissabte a les 11h del matí,  a La Plana de
l'Om, es farà una master class amb un concert final on els estudiants de música
podran ser els protagonistes. 

Els músics de la Quants Band, la formació que ha promogut la difusió de les Músiques
del  Correfoc  i  les  interpreta  ala  Mostra  durant  la  Festa  Major,  oferiran  els  seus
coneixements a tothom que vulgui participar i ensenyaran a tocar dues de les peces
més conegudes: La Marxa del Correfoc i Vacances. Al final d'aquesta classe, es farà un
concert de les dues peces amb tots els participants.

En el darrer any s'ha editat un nou CD de les Músiques del Correfoc i també se n'han
preparat les partitures i s'han penjat a la xarxa, uns recursos que contribueixen a donar
a conèixer el patrimoni festiu i musical de la ciutat. Així, les Músiques del Correfoc de
Manresa, composades pels músics Lluís Toran i Lluís Sarró, s'han fixat en la versió més
fidel a les composicions originals però actualitzades en un nou enregistrament sonor i
en un llibre de partitures adaptat als diferents instruments. Tot aquest material es troba
a: www.manresa.cat/musiquesdelcorrefoc

La tasca de registrar les Músiques del Correfoc ha estat possible gràcies a la cessió dels
drets que van fer els seus compositors i a la dedicació de la Quants Band, encapçalada
per  Miquel  Vilalta,  amb la  col·laboració  dels  Tabalers  de Xàldiga  i  de  Kay Studios.
L'adaptació de les músiques en partitures per a tots els instruments ha estat feta per
Jordi González Marquès.

L'objectiu principal de tota aquesta tasca és fixar les músiques i posar-les a l'abast de
tothom,  músics  professionals,  estudiants  o  bé  autodidactes,  per  tal  que  puguin
interpretar aquestes peces, ben conegudes per tots, sobretot els més joves, i que ja
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formen part indissociable del patrimoni festiu de Manresa.

Exposició i actuació de la imatgeria de Manresa

Dissabte  matí,  a  partir  de  les  11,  i  fins  diumenge  al  vespre,  es  podrà  visitar  ja
l'exposició de les figures del Conjunt geganter, del Correfoc i els Cavallets de Manresa
ala Sala La Plana. Els horaris de l'exposició són d'11 a 14h i de 17 a 20h els dos dies.

I al llarg del cap de setmana hi haurà diverses actuacions de la imatgeria a La Plana de
l'Om, on les figures més emblemàtiques faran els seus balls acompanyats de la seva
música pròpia interpretada per la mateixa Quants Band i pels grallers dels Geganters de
Manresa. També actuaran els Tabalers de Xàldiga.

Programa:

TASTETS DE CULTURA POPULAR A LA PLANA DE L’OM

Mostra d’entitats de cultura popular de Manresa

Dissabte, 23 i diumenge 24 de maig

 De 11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00h

Exposició de les figures de la imatgeria de Manresa

Espai La Plana de l’Om

Dissabte, dia 23 de maig

10.00 h

Cercavila del conjunt geganter: Pubilla i Hereu, Gegantons, Nans i Lleó

Recorregut: local de l’entitat Geganters de Manresa (Casa Caritat),  c. de l’Hospital, c.
de sant Andreu, c. de Sobrerroca, Plaça Major, c. de Sant Miquel i La Plana de l’Om

A càrrec de: Geganters de Manresa

11.00 h

Master class de les Músiques del Correfoc de Manresa

Lloc: La Plana de l’Om

A càrrec de: Quants Band i Escoles de música de Manresa i comarca

13.00 h

Ballada del bestiari del Correfoc: La Víbria, el Drac, la Gàrgola i la Tremenda

Lloc: La Plana de l’Om

A càrrec de: Xàldiga Taller de Festa i Quants Band

18.00 h

Tabalada

Recorregut: La Plana de l’Om, c. Nou, Plaça de Sant Domènec, c.  del Born, La Plana de
l’Om

A càrrec de Tabalers de Xàldiga Taller de Festa

19.00 h

 

Ballada dels Nans

Lloc: La Plana de l’Om

A càrrec de: Geganters de Manresa

Diumenge, dia 24 de maig

 11.00 h

Ballada de la Pubilla i l’Hereu i dels Gegantons

Lloc: La Plana de l’Om

A càrrec de: Geganters de Manresa

13.00 h

 

Ballada del Lleó

Lloc: La Plana de l’Om

A càrrec de Geganters de Manresa

17.00 h

 

Els catalans han portat 175.000
litres de llet a les oficines i centres
de "la Caixa" per a la campanya
Cap nen sense bigoti

Llegir més

ElSetmanari.cat http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=23591

2 de 3 22/05/2015 13:02



Tabalada

Recorregut: La Plana de l’Om, c. Nou, Plaça de Sant Domènec, c. del Born, La Plana de
l’Om

A càrrec de: Tabalers de Xàldiga Taller de Festa

18.00 h

 

Ballada dels Cavallets de Sant Jordi

Lloc: La Plana de l’Om

A càrrec de: Cavallets de l’Agrupació Cultural del Bages

19.00 h

 

Ballada del bestiari del Correfoc: La Víbria, el Drac, la Gàrgola i la Tremenda

Lloc: La Plana de l’Om

A càrrec de: Xàldiga Taller de Festa i Quants Band

20.00 h

 

Cercavila del conjunt geganter: Pubilla i hereu, Gegantons, Nans i Lleó

Recorregut: la Plana de l’Om, c. de Sant Miquel, Plaça Major, c. de Sobrerroca, c. de
Sant Andreu, c. de l’Hospital, local de l’entitat Geganters de Manresa (Casa Caritat)

A càrrec de: Geganters de Manresa
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Fires i festes | Redacció | Actualitzat el 21/05/2015 a les 11:29

L'ExpoBages oferirà Tastets de
cultura popular de Manresa
Aquest dissabte i diumenge, a La Plana de l'Om, hi haurà una exposició i actuació
de les figures de la imatgeria i màster class de les Músiques del Correfoc

Per donar a conèixer el patrimoni festiu de Manresa a tots els visitants de l'Expobages, i en el
marc de La Plana de l'Om, on tindran estand les empreses vinculades al sector turístic de la ciutat
i comarca, aquest cap de setmana s'ha programat l'exposició de les figures de la imatgeria dins la
sala La Plana així com diverses actuacions dels diferents conjunts de les figures i una màster class
amb la Quants Band sobre un parell de peces de les Músiques del Correfoc.

Les activitats també estan pensades per donar visibilitat a les entitats que gestionen aquest
patrimoni i la tasca que fan. Aquestes entitats tindran estand propi a la mateixa plaça per donar-se
a conèixer al públic en general i per afavorir que la gent s'apunti a aquestes propostes culturals i
associatives per enfortir el teixit social de la ciutat.

La participació a l'ExpoBages ha estat possible gràcies a la iniciativa de Carles Jódar, membre de
Bages Impuls, i per la col·laboració entre les regidories deCultura i Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Manresa i, sobretot, gràcies a la col·laboració activa de les entitats implicades en la
gestió d'aquest patrimoni festiu i cultural de la ciutat: la Quants Band, Xàdiga Taller de festes i els
Tabalers de Xàldiga, els Geganters de Manresa i els seus grallers i els Cavallets de Manresa de
l'Agrupació Cultural del Bages.

Màster class de Les Músiques del Correfoc
Com a activitat inicial, i per donar a conèixer les Músiques del Correfoc de Manresa, es proposa
fer una activitat pública i compartida oberta a tots els músics o estudiants de música que
vulguin participar-hi: el dissabte a les 11h del matí, a La Plana de l'Om, es farà una master class
amb un concert final on els estudiants de música podran ser els protagonistes. 

Els músics de la Quants Band, la formació que ha promogut la difusió de les Músiques del
Correfoc i les interpreta ala Mostra durant la Festa Major, oferiran els seus coneixements a
tothom que vulgui participar i ensenyaran a tocar dues de les peces més conegudes: La Marxa
del Correfoc i Vacances. Al final d'aquesta classe, es farà un concert de les dues peces amb tots
els participants.

En el darrer any s'ha editat un nou CD de les Músiques del Correfoc i també se n'han preparat
les partitures i s'han penjat a la xarxa, uns recursos que contribueixen a donar a conèixer el
patrimoni festiu i musical de la ciutat. Així, les Músiques del Correfoc de Manresa, composades
pels músics Lluís Toran i Lluís Sarró, s'han fixat en la versió més fidel a les composicions originals
però actualitzades en un nou enregistrament sonor i en un llibre de partitures adaptat als diferents
instruments. Tot aquest material es troba a: www.manresa.cat/musiquesdelcorrefoc

La tasca de registrar les Músiques del Correfoc ha estat possible gràcies a la cessió dels drets que
van fer els seus compositors i a la dedicació de la Quants Band, encapçalada per Miquel Vilalta,
amb la col·laboració dels Tabalers de Xàldiga i de Kay Studios. L'adaptació de les músiques en
partitures per a tots els instruments ha estat feta per Jordi González Marquès.

L'objectiu principal de tota aquesta tasca és fixar les músiques i posar-les a l'abast de tothom,
músics professionals, estudiants o bé autodidactes, per tal que puguin interpretar aquestes
peces, ben conegudes per tots, sobretot els més joves, i que ja formen part indissociable del
patrimoni festiu de Manresa.
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Exposició i actuació de la imatgeria de Manresa
Dissabte matí, a partir de les 11, i fins diumenge al vespre, es podrà visitar ja l'exposició de les
figures del Conjunt geganter, del Correfoc i els Cavallets de Manresa ala Sala La Plana. Els
horaris de l'exposició són d'11 a 14h i de 17 a 20h els dos dies.

I al llarg del cap de setmana hi haurà diverses actuacions de la imatgeria a La Plana de l'Om, on
les figures més emblemàtiques faran els seus balls acompanyats de la seva música pròpia
interpretada per la mateixa Quants Band i pels grallers dels Geganters de Manresa. També
actuaran els Tabalers de Xàldiga.

Programa Tastets de cultura popular a la Plana de l'Om

Mostra d'entitats de cultura popular de Manresa
Dissabte, 23 i diumenge 24 de maig
De 11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00h

Exposició de les figures de la imatgeria de Manresa
Espai La Plana de l'Om
Dissabte, dia 23 de maig
10.00 h

Cercavila del conjunt geganter: Pubilla i Hereu, Gegantons, Nans i Lleó
Recorregut: local de l'entitat Geganters de Manresa (Casa Caritat), c. de l'Hospital, c. de sant
Andreu, c. de Sobrerroca, Plaça Major, c. de Sant Miquel i La Plana de l'Om
A càrrec de: Geganters de Manresa
11.00 h

Master class de les Músiques del Correfoc de Manresa
Lloc: La Plana de l'Om
A càrrec de: Quants Band i Escoles de música de Manresa i comarca
13.00 h

Ballada del bestiari del Correfoc: La Víbria, el Drac, la Gàrgola i la Tremenda
Lloc: La Plana de l'Om
A càrrec de: Xàldiga Taller de Festa i Quants Band
18.00 h

Tabalada
Recorregut: La Plana de l'Om, c. Nou, Plaça de Sant Domènec, c. del Born, La Plana de l'Om
A càrrec de Tabalers de Xàldiga Taller de Festa
19.00 h

Ballada dels Nans
Lloc: La Plana de l'Om
A càrrec de: Geganters de Manresa
Diumenge, dia 24 de maig
11.00 h

Ballada de la Pubilla i l'Hereu i dels Gegantons
Lloc: La Plana de l'Om
A càrrec de: Geganters de Manresa
13.00 h

Ballada del Lleó
Lloc: La Plana de l'Om
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A càrrec de Geganters de Manresa
17.00 h

Tabalada
Recorregut: La Plana de l'Om, c. Nou, Plaça de Sant Domènec, c. del Born, La Plana de l'Om
A càrrec de: Tabalers de Xàldiga Taller de Festa
18.00 h

Ballada dels Cavallets de Sant Jordi
Lloc: La Plana de l'Om
A càrrec de: Cavallets de l'Agrupació Cultural del Bages
19.00 h

Ballada del bestiari del Correfoc: La Víbria, el Drac, la Gàrgola i la Tremenda
Lloc: La Plana de l'Om
A càrrec de: Xàldiga Taller de Festa i Quants Band
20.00 h

Cercavila del conjunt geganter: Pubilla i hereu, Gegantons, Nans i Lleó
Recorregut: la Plana de l'Om, c. de Sant Miquel, Plaça Major, c. de Sobrerroca, c. de Sant Andreu,
c. de l'Hospital, local de l'entitat Geganters de Manresa (Casa Caritat)
A càrrec de: Geganters de Manresa
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Fires i festes | Redacció | Actualitzat el 23/05/2015 a les 19:26

L'ExpoBages Ascensió 2015 fa
moure milers de persones
Aquest dissabte al matí, en el decurs de l'acte inaugural, s'ha lliurat el Pollet d'Or
a l'empresari Pep Vila

Pep Vila ha guanyat el Pollet d'Or enguany. Foto: Catpress

Les bones perspectives que s'havien generat al voltant d'aquesta edició d'ExpoBages Ascensió
2015 es compleixen al llarg de la jornada d'aquest dissabte amb el centre de Manresa ple
d'activitat comercial i amb milers de visitants passejant per Passeig, Guimerà, Sant Domènec,
Jaume I Plana de l'Om, Muralla i altres espais expositius com el pati del Casino, la sala de la
Plana de l'Om, etc.

L'acte inaugural s'ha celebrat aquest dissabte al matí amb parlaments de Llorenç Juanola,
president de la comissió organitzadora; Jaume Pont, president de la UBIC i Pere Casals, president
de la Cambra de Comerç de Manresa. Tots han donat molt valor amb la feina que es fa
conjuntament i la sintonia que hi ha entre les organitzacions i institucions implicades en la fira.
Abans d'acabar l'acte s'ha lliurat el premi Pollet d'Or a l'empresari Pep Vila, com a reconeixement
a la innovació i projecció del territori de firmes com Promotor, Les Comes i Silenci.

Un dels pols d'atracció és a la Plana de l'Om amb l'espai dedicat al turisme del Bages i que
permet conèixer molts dels atractiu turístics del territori gràcies a la implicació de Bages Impuls, una
entitat que aglutina i promou l'autoestima de la comarca entre empreses i institucions.
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Aquesta nit, entre les 10 i les 12, al pati del Casino, hi haurà concert per celebrar el 35è aniversari
d'ExpoBages amb el grup Zaping. I diumenge, segon dia de fira i també amb el comerç del centre
de Manresa obert.
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La CAUP es consolida com a interlocutor dels centres adscrits davant l'administració
universitària La bona afluència de públic consolida l’ExpoBages Ascensió 2015 al centre de
Manresa La Bruixa d'Or Manresa ha fet el miracle 80-90 PIMEC llança MicroGlobal, un

servei d’internacionalització per a microempreses Millor Manresa (MoVeM-RCAT-SI) agraeix el
suport dels 591 manresans i manresanes que han votat el partit Som Escola al Bages reprèn les

accions i convoca per dimarts una taula rodona a la Casa Lluvià Bona part dels candidats de
Manresa ja han votat Un 40,56% del cens de Manresa ja ha votat a les sis de la tarda, quatre

punts més que a les municipals del 2011 L'Ajuntament premia les millors idees i plans
empresarials dels joves de Manresa Lluís Cano: “La fragmentació de les forces d’esquerra li ha

tornat a regalar l’alcaldia a CiU”
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La bona afluència de públic consolida l’ExpoBages Ascensió
2015 al centre de Manresa
Uns 200 expositors han participat a la fira durant tot el cap de setmana en què el temps ha
acompanyat i l’afluència de visitants ha estat multitudinària. La Plana de l’Om esdevé
l’aparador del sector turístic del territori en una fira que multiplica els actes per a tots els
públics.
De: Redacció  

L'àmbient dels estands de l'ExpoBages, aquest diumenge al vespre. Foto: Fira de Manresa

L’ExpoBages Ascensió 2015 posa el punt i final aquest vespre al centre de Manresa
després de viure un cap de setmana multitudinari. Milers de persones han passejat per
conèixer una oferta superior als 200 expositors que ha consolidat l’encert de traslladar
la fira al centre de la capital del Bages. En aquesta tercera edició al rovell de Manresa la
climatologia ha acompanyat i les temperatures primaverals han ajudat a que la fira hagi
rebut milers de visitants. El comerç també ha obert durant tot el  dia i  ha estat un
atractiu  més  en  tot  l’eix  Passeig,  Guimerà,  Plaça  Sant  Domènec  i  Plana  de  l’Om.
L’ExpoBages Ascensió continua creixent després de 35 anys i en aquesta edició una de
les novetats que ha tingut una bona resposta ha estat l’aparador turístic del territori
ubicat a la Plana de l’Om. Bages Impuls ha donat a conèixer l’oferta dels establiments
d’hoteleria, restauració i punt d’interès de la comarca.

Expositors premiats
La comissió organitzadora de la fira va lliurar dissabte a la nit els premis als expositors
2015. El premi estand innovador va ser per a Prionsfred, mentre que la distinció en la
categoria de millor disseny va ser per a Pintures Sagrada Família. Els guardons es van
lliure en el marc de la festa al pati del Casino per celebrar els 35 anys de la fira.

El sector de l’automoció, a l’alça
El sector de l’automoció ha crescut aquest any i ha generat molt moviment a tot l’eix
del carrer Guimerà i Muralla. El públic ha pogut veure les darreres novetats dels setze
concessionaris  que han exposat  durant  tot  el  cap  de setmana.  Aquesta  oferta s’ha
completat amb l’exposició de vuit tractors a la plaça Sant Domènec, la presència dels
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primers vehicles d’AUSA amb el mític PTV i la mostra dels camions antics dels Bombers.

Activitats paral·leles
La plana de l’Om també ha estat escenari de la mostra de tota la imatgeria popular de
la ciutat, amb la col·laboració del Grup de Geganters de Manresa i de Xàldiga, tallers
infantils i tastos de vins de la DO Pla de Bages. Pel que fa a la mostra de cerveses, el
públic ha pogut descobrir les varietats artesanes de la comarca al pati del Casino durant
tot el cap de setmana. Ahir a la nit en aquest espai es va celebrar el concert del 35è
aniversari de l’ExpoBages amb el grup Zàping, que va versionar els èxits més actuals.
Els joves artistes han tingut el seu espai amb el SupermercART en què han exposat
obres de petit format i han ensenyat com treballen a temps real.

Col·laboració de tothom
L’oferta firal d’ExpoBages Ascensió és possible a partir del treball conjunt que porten a
terme Fira  de  Manresa,  Ubic,  Ajuntament  i  Cambra de Comerç,  així  com totes  les
persones que integren la comissió organitzadora amb Llorenç Juanola al capdavant.
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La CAUP es consolida com a interlocutor dels centres adscrits davant l'administració
universitària La bona afluència de públic consolida l’ExpoBages Ascensió 2015 al centre de
Manresa La Bruixa d'Or Manresa ha fet el miracle 80-90 PIMEC llança MicroGlobal, un

servei d’internacionalització per a microempreses Millor Manresa (MoVeM-RCAT-SI) agraeix el
suport dels 591 manresans i manresanes que han votat el partit Som Escola al Bages reprèn les

accions i convoca per dimarts una taula rodona a la Casa Lluvià Bona part dels candidats de
Manresa ja han votat Un 40,56% del cens de Manresa ja ha votat a les sis de la tarda, quatre

punts més que a les municipals del 2011 L'Ajuntament premia les millors idees i plans
empresarials dels joves de Manresa Lluís Cano: “La fragmentació de les forces d’esquerra li ha

tornat a regalar l’alcaldia a CiU”
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L’ExpoBages Ascensió 2015 atrau milers de persones al
centre de Manresa
Les bones perspectives que s’havien generat al voltant d’aquesta edició d’ExpoBages Ascensió
2015 es compleixen al llarg de la jornada d’aquest dissabte amb el centre de Manresa ple
d’activitat comercial i amb milers de visitants passejant per Passeig, Guimerà, Sant Domènec,
Jaume I Plana de l’Om, Muralla i altres espais expositius com el pati del Casino, la sala de la
Plana de l’Om, etc.
De: Redacció  

Pep Vila ha guanyat el Pollet d'Or enguany. Foto: Jordi Preñanosa

Les bones perspectives que s’havien generat al voltant d’aquesta edició d’ExpoBages
Ascensió 2015 es compleixen al llarg de la jornada d’aquest dissabte amb el centre de
Manresa  ple  d’activitat  comercial  i  amb  milers  de  visitants  passejant  per  Passeig,
Guimerà, Sant Domènec, Jaume I Plana de l’Om, Muralla i altres espais expositius com
el pati del Casino, la sala de la Plana de l’Om, etc.

L’acte inaugural s’ha celebrat aquest dissabte al matí a la confluència del Passeig de
Pere III amb el carrer  amb parlaments de Llorenç Juanola, president de la comissió
organitzadora; Jaume Pont, president de la UBIC i Pere Casals, president de la Cambra
de Comerç de Manresa.  Tots han donat molt valor amb la feina que es fa conjuntament
i la sintonia que hi ha entre les organitzacions i institucions implicades en la fira. Abans
d’acabar  l’acte  s’ha  lliurat  el  premi  Pollet  d’Or  a  l’empresari  Pep  Vila,  com  a
reconeixement  a  la  innovació  i  projecció  del  territori  de  firmes  com Promotor,  Les
Comes i Silenci.

Un dels pols d’atracció és a la Plana de l’Om amb l’espai dedicat al turisme del Bages i
que permet conèixer molts dels atractiu turístics del territori gràcies a la implicació de
Bages Impuls,  una entitat  que aglutina  i  promou l’autoestima de la  comarca entre
empreses i institucions.
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Aquest dissabte a la nit, entre les 10 i les 12, al pati del Casino, s'ha celebrat el concert
per celebrar el 35è aniversari d’ExpoBages amb el grup Zaping. I aquest diumenge,
segon dia de fira i també amb el comerç del centre de Manresa obert.
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