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El President de la Generalitat, Artur Mas, va fer ahir al vespre la inauguració oﬁcial d’Ala de Mercuri, l’escultura que la Cambra de Comerç de Manresa ha instal·lat a la
plaça de la Ciència, al Parc Central,
per commemorar el seu centenari, celebrat el 2006. L’acte va
aplegar prop d’un centenar de
persones, entre les quals, el president de la Cambra de Barcelona,
Miquel Valls i alguns dels expresidents de la Cambra de Manresa, a
més del seu president actual, Pere
Casals i l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, entre altres representants polítics i econòmics.
La inauguració va ser solemne
però breu. Mas, Junyent i Casals
van descobrir la placa commemorativa, que incorpora el nom de
totes les empreses que han col·laborat en la creació d’una escultura que pretén ser un homenatge a
les empreses i els emprenedors. El
seu autor, Josep Barés, també hi va
fer els honors.

FUNERALS

Mas lloa el passat industrial de Manresa en
la inauguració de l’escultura de la Cambra
 El President de la Generalitat assisteix a la posada de llarg d’«Ala de Mercuri» al Parc Central
SALVADOR REDÓ

Junyent, Mas i Casals descobreixen la placa d’«Ala de Mercuri»

Posteriorment, va arribar el torn
dels parlaments. Casals va mostrar
la seva doble satisfacció: per haver
complert, tot i que tard, un com-

promís de la comissió encarregada d’organitzar el centenari de la
Cambra; i per haver trobat ﬁnalment una ubicació «netament

empresarial» per a l’escultura. Junyent va destacar el fet que es
tracta d’un projecte netament
manresà: tant per l’autor artístic
com per l’empresa que l’ha realitzada, Oliva Torras.
Finalment, el President Mas va
posar de relleu, amb un doble
sentit que va arrancar rialles, el fet
que «gent diversa s’ha posat d’acord per a una obra col·lectiva», en
una clara al·lusió al procés sobiranista. Mas va destacar que l’escultura simbolitza la tradició industrial de Manresa, que es remunta a més de 200 anys. Mas va
aproﬁtar per afegir que tot i que el
moment actual és de «mancances,
el país té encara una base sòlida»
per afrontar el futur.

SOLIDARITAT
MADISON

L’Escola d’Idiomes Madison col·labora amb
escoles d’infantil i primària de Gàmbia

MANRESA

MANUELA ANTÚNEZ RAMAL
 Ha mort a l’edat de 83 anys. El
funeral tindrà lloc, avui a les 11 del
matí, a l’església de la Mare de Déu
del Carme.
MARÍA ENGRACIA ROCES
GUTIÉRREZ
 Ha mort a l’edat de 91 anys. El
funeral tindrà lloc, avui a les 11 del
matí, a la sala Montserrat de Fontanova.
PUIG-REIG

PERE BESA SOLÀ
 Ha mort a l’edat de 90 anys. El
funeral tindrà lloc, avui a les 4 de
la tarda, a l’església parroquial de
Puig-reig.
GIRONELLA

BONAVENTURA SERRA BOIXADER
 Ha mort a l’edat de 92 anys. El

funeral tindrà lloc, avui a les 11 del
matí, a l’església parroquial de Gironella.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

JOAN AMILLS I FARRÉ
 Ha mort a l’edat de 84 anys. El
funeral tindrà lloc, avui a les 11 del
matí, a l’església parroquial de Guardiola de Berguedà.
IGUALADA

 L’Escola d’Idiomes Madison acaba de cloure un projecte de col·laboració

DOMINA VILLALBA SORIANO
 Ha mort a l’edat de 89 anys. El
funeral tindrà lloc, avui a les 12 del
migdia, a l’oratori de la Funerària
Anoia.

solidària amb diverses escoles d’educació infantil i primària de Gàmbia, a
l’Àfrica subsahariana. L’ajut solidari ha permès, entre altres accions, reparar
la teulada de la Bakau Primary School, molt malmesa arran de les intenses
pluges de l’any passat, condicionar amb pissarres i material escolar l’escola
Beulah de la població de Brusubi o possibilitar que els nens de 4rt curs de
primària de l’orfenat de Kairaba vesteixin uniforme escolar. A la foto,
Eduard Salas, director i cap d’estudis de l’Escola d’Idiomes Madison,
juntament amb la Sra. Fatoumata Chow (esquerra), directora de l’orfenat, i
la mestra dels divuit nens i nenes de quart curs de l’orfenat en un descans
entre classes abans de fer una breu pausa per dinar.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

DIEGO VALLEJO MÉNDEZ
 Ha mort a l’edat de 75 anys. El

funeral tindrà lloc, avui a les 10 del
matí, a l’església de Sant Maure de
Santa Margarida de Montbui.

EMPRESA
GLOBAL OFFICE

El centre de negocis Global Office & Outsourcing de
Manresa compleix deu anys

EFEMÈRIDES
Tal dia com avui:
–1978: apareix a Roma el cadàver
d'Aldo Moro (que va ser primer ministre d’Itàlia), assassinat per les
Brigades Roges després de 55
dies de segrest.

 Ara fa 10 anys que va obrir les portes el centre de negocis Global Office &Outsourcing a
Manresa. Iniciativa pionera a Manresa, el centre disposa d’unes instal·lacions de 500 m2 a
Manresa. L’objectiu de Global Office és oferir serveis d’oficina a empreses, emprenedors,
associacions, organitzacions...per a que puguin desenvolupar amb total flexibilitat i centrar
els seus esforços en el creixement del seu projecte. Els serveis que disposa el Centre de
Negocis van des de disposar d’una oficina al instant totalment equipada com a sales per
formació i reunions, lloguer d’oficina virtual i servei de coworking. En aquests deu anys,
l’empresa ha donat suport als emprenedors en les primeres etapes dels seus negocis, així
com a les empreses amb necessitat de disposar d’una oficina a la Catalunya Central i als
emprenedors que volen treballar des de casa. Global Office és la seu de l’Associació de
Joves Empresaris, AIJEC, a la Catalunya Central i participem activament. L’any 2014 va
obtenir la Certificació per part de TUVRheinland acreditant els estàndards de qualitat.
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ARXIU PARTICULAR

L’Escola Paidos posa en marxa
un programa pioner de PIMEC
 La Fundació PIMEC impulsa “Educació Empresarial a
l’Escola (E3)”, un programa que pretén apropar l’empresa i
l’escola sensibilitzant les persones joves en els valors del
treball i l’emprenedoria i promovent la participació de les
empreses. L’escola Paidos ha estat pionera en posar en marxa
aquest programa gràcies al suport de la Fundació PIMEC i
PIMEC Catalunya Central. Dos empresaris de la comarca del
Bages, Venanci Pellicer de Gear Solutions (antiga Pujol
Muntalà) i Esteve Pintó del Grup Aquacenter (Catalana de
Perforacions), han exposat als joves de 3r d’ESO què significa
ser empresari amb la voluntat de sensibilitzar-los perquè
tinguin referents sòlids al llarg de la seva carrera professional.

Per a esqueles, recordatoris o aniversaris podeu
enviar-nos un correu electrònic a

esqueles@regio7.cat
amb les vostres dades personals i un telèfon perquè puguem
contactar amb vosaltres, o venint a les nostres oficines de:

MANRESA Tel. 93 877 22 33
C/ Sant Antoni M. Claret, 32

BERGA Tel. 93 822 12 19
Plaça Font del Ros, 1
(horari de recepció d’esqueles: de dilluns a divendres de 9 a 14
i de 16 a 22. Caps de setmana i festius de 18 a 22)

