
Els empresaris i els comerciants
de Manresa creuen que la priori-
tat del nou alcalde de Manresa,
Marc Aloy, és trobar consensos
entre els agents econòmics i so-
cials per sortir de la crisi que ha
deixat la pandèmia a escala local.
Davant la previsions que indi-
quen una tornada al nivell de pro-
ductivitat d’abans de la crisi més
llarg del que es vaticinava al prin-
cipi, creuen que Aloy ha de buscar
grans acords en tots els àmbits per
tal que tots els sectors de la ciutat
remin en la mateixa direcció. És la
resposta que han donat a la pre-
gunta d’aquest diari sobre en
quins aspectes s’ha de fixar el nou
alcalde en el seu mandat.

«La pandèmia ens ha abocat,
encara més, a un canvi de model
productiu, amb més energies ne-
tes i tecnologia. I això a Manresa
ha coincidit amb un canvi d’alcal-
de. Esperem que trobem solu-
cions entre tots», explica el presi-
dent de la PIMEC Catalunya Cen-
tral, Esteve Pintó. Per la seva ban-
da, la presidenta de la Cambra de
Comerç de Manresa, Sílvia Grata-
còs, apel·la a l’esperit conciliador
d’Aloy perquè sàpiga buscar els
consensos, però a la vegada diu

que ha tenir present les demandes
dels sectors econòmics. 

Gratacòs té peticions concretes
sobre com s’hauria d’establir
aquesta recuperació a escala mu-
nicipal i opina que passa per dos
punts: «Disminuir al càrrega im-
positiva a les empreses i fer canvis
a l’administració per tal de donar
facilitats als que vulguin muntar

un negoci». Els comerciants, a tra-
vés de la presidenta de la UBIC,
Tània Infante, creuen que el nou
alcalde ha de tenir present el pes
del sector a la ciutat i, per tant, ha
de «donar suport als canvis que
s’han d’aplicar en el comerç de
proximitat». Tots creuen que Aloy
aconseguirà els consensos neces-
saris per planificar la recuperació

a nivell de ciutat perquè els con-
sultats destaquen, precisament, el
seu tarannà conciliador i la seva
disposició a trobar acords. 

Al marge de la crisi, els empre-
saris creuen que cal enfortir el sec-
tor industrial i el comerç de Man-
resa i el Bages i per aquest motiu
esperen que el nou alcalde també
prioritzi les polítiques en aquest
àmbit per crear riquesa al territori. 

Segons la Cambra de Comerç
de Manresa, urgeix «buscar sòl in-
dustrial» perquè les empreses que
s’hi vulguin instal·lar ho facin sen-
se problemes.  «Sense sòl indus-
trial, la ciutat perd atractiu per a
futures implantacions d’empreses
i per aquest motiu  s’hauria de de-
sencallar la urbanització del polí-
gon del Pont Nou», afirma la re-
presentant de la Cambra. De fet,
l’any passat van començar les tas-
ques de la primera fase d'urbanit-
zació del Pla parcial de la Plana del
Pont Nou de Manresa. Gratacòs, a
més, diu que l’ampliació de sòl in-
dustrial ha d’anar acompanyada
d’una aposta clara de l’Ajunta-
ment per exigir millores impor-
tants en infraestructures, que pas-
sen pel desdoblament de la carre-
tera C-55 i un servei ferroviari més
eficaç. 
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Empresaris i comerciants conviden Aloy a
buscar acords de ciutat per combatre la crisi
Els representants empresarials consideren prioritari que el nou alcalde doni musculatura a la indústria i al sector comercial
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La situació
impulsa a un canvi

de model productiu, i
esperem trobar
solucions entre tots»

ESTEVE PINTÓ
President de PIMEC Catalunya Central
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Ha de disminuir la
càrrega impositiva

a les empreses i donar
facilitats als qui vulguin
obrir un negoci»

SÍLVIA GRATACÒS
Presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa
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El nou alcalde de
Manresa ha de

donar suport als canvis
que ha d’afrontar el
comerç de proximitat»

TÀNIA INFANTE
Presidenta de la UBIC Manresa
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Ha d’estar atent als
polígons, fins i tot

més enllà de Manresa, i
això implicaria un canvi
en la forma de governar»

ENRIC MASANA
Secretari del Col·legi d’Arquitectes a la regió
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Aloy hauria
d’estar alerta a la

seguretat ciutadana i a
l’incivisme, i ha
d’escoltar els barris»

TONI ERRO
President de la Federació de Barris 

«El nou alcalde de Manresa
hauria de concebre Manresa
com la principal ciutat de tot un
territori que va més enllà del ter-
me municipal i té 100.000 habi-
tants, i el nou alcalde hauria de
potenciar-ne la idea de capitali-
tat». És el que explica Enric Ma-
sana, secretari de la delegació a
la Catalunya Central del Col·legi
d’Arquitectes, sobretot pel que
fa la gestió dels polígons. «Això
implicaria una nova força de go-
vernança», afegeix. 

D’altra banda, Toni Erro, pre-
sident de la Federació de Barris
de Manresa, creu que Aloy ha de
prioritzar «la seguretat» davant
la inseguretat ciutadana arran
de robatoris als carrers,  hauria
de tenir més en compte l’opinió
de les entitats veïnals, i  espera
que lluiti contra l’incivisme. 

A.G.S. MANRESA

«El nou alcalde
hauria de potenciar
la idea de la
capitalitat de
Manresa»

QUÈ HA DE PRIORITZAR EL NOU ALCALDE?

El jutjat de guàrdia de Manresa
acorda la pròrroga de la detenció
de la dona que suposadament va

agredir mortalment la seva cosina
dijous al Pont de Vilomara. La de-
tenció es prorroga fins dilluns, i
llavors haurà de passar a disposi-
ció judicial i el magistrat haurà de
decidir els càrrecs que li imputa
per l’homicidi. Segons el jutjat de
guàrdia, la dona ha estat traslla-
dada a una unitat psiquiàtrica
hospitalària per tal que sigui esta-
bilitzada i valorada.

La víctima era una dona de 40
anys que va morir com a conse-
qüència d'una ganivetada al coll
en un habitatge del Pont de Vilo-
mara, concretament a la urbanit-
zació Marquet Paradís. En la in-
vestigació, els Mossos d'Esquadra
van atribuir el crim a una dona de
32 anys, de nacionalitat colom-
biana i cosina de la víctima, a qui
van arrestar després d'una recerca

per la zona que va incloure l'ús
d'un helicòpter. 

Els fets van passar cap a les 9 del
matí a la casa situada al número
701 del carrer 12 de la urbanitza-
ció Marquet Paradís.

Al mateix habitatge, la víctima
vivia amb el seu marit i els seus
dos fills, un dels quals menor
d'edat, segons van apuntar alguns
veïns a aquest diari. 

També segons veïns, la família
porta una vida molt discreta i no
se'ls veia gaire fora de casa, on
viuen des de fa aproximadament
un parell d'anys.

Es tracta del segon homicidi
que es produeix en una urbanit-
zació del Pont de Vilomara aquest
any. Fa poc més de dos mesos hi
va haver una mort violenta en una
altra urbanització. En aquella
ocasió, el 23 d'abril, el presumpte
homicidi es va produir a River
Park. La víctima del mes d'abril te-
nia 63 anys i hauria mort a mans
d'un home de 52 anys amb el qual
compartia habitatge.

REDACCIÓ EL PONT DE VILOMARA

El jutge ordena una avaluació psiquiàtrica de la
presumpta autora de l’homicidi del Pont de Vilomara 
Prorroguen fins dilluns 
la detenció de la dona, que
va clavar una ganivetada a
la seva cosina 


