4 DILLUNS, 22 DE JULIOL DEL 2013

Regió7

MANRESA/FET DIVERS

SOCIETAT

Estudien 3.000 botigues i conclouen que
Manresa té molta més atracció que Vic

Un conductor es
fa escàpol després
de xocar amb una
moto a Manresa

 La capital del Bages té el comerç més atractiu de la Catalunya Central, segons una anàlisi
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Manresa és la ciutat amb més
zzzencant comercial de la Catalunya Central. Així ho assenyala el
darrer estudi de l’observatori
econòmic urbà Eixos.cat, que
posa l’oferta de la capital del Bages davant de la d’Igualada, Berga, Vic i Solsona.
Com a mesura per poder
comptabilitzar l’atractiu comercial,
el treball pren com a referència el
percentatge d’establiments per a
la llar i per a la persona respecte
del total. I és que aquesta tipologia de negoci, a diferència del comerç quotidià, justifica el desplaçament de persones des d’altres
municipis buscant varietat i permet dinamitzar altres sectors com
ara l’oci. D’aquesta maenera, Manresa tindria el , de comerços
d’aquest tipus, Igualada el ,,
Berga el ,, Vic el , i Solsona
el ,.
El mateix treball d’Eixos.cat
posa de manifest uns fets no tan
positius per a la capital del Bages:
que és la segona ciutat de la Catalunya Central amb un percentatge més elevat d’establiments comercials tancats, només superada per Igualada. Segons el document, el , dels locals comercials manresans estan tancats.
Malgrat que en les mateixes conclusions de l’estudi asseguren que
no són xifres encara alar-



L’ATRACCIÓ COMERCIAL A LA REGIÓ CENTRAL
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L’anuari estadístic de La Caixa
de l’any 2011 ja posava al
capdavant la capital del Bages
en atracció comercial

mants –situen el llindar del que
pot generar risc de desertificació
comercial en el –, és prou
cert que en algunes zones de la
ciutat, seguint aquestes mateixes
premisses, sí que ho serien. Cal recordar que, segons dades de l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel
i voltant del passat mes de juny, al

93,4
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Barri Antic la taxa de botigues
buides arriba al .
L’estudi d’Eixos.cat, impulsat
per l’empresa Planol.info, va ser realitzat per encàrrec de la divisió
cartogràfica de Nokia simultàniament a les principals ciutats catalanes. No es van comptabilitzar
tots els establiments comercials
sinó que es va fer un cens que va
cobrir les principals àrees residencials de densitat mitjana i alta
i només es van excloure les de
densitat baixa. En concret, es van
censar . comerços a Manresa i Vic,  a Igualada,  a Berga i  a Solsona.
BOMBERS

Cinquena de Catalunya
No és la primera vegada que el comerç de la capital del Bages se situa al capdavant. L’Anuari Econòmic d’Espanya de La Caixa de
 identificava un total de vuit
àrees de gravitació comercial a
Catalunya, és a dir, l’atracció d’una determinada ciutat respecte a
les del seu entorn. Manresa ocupava el è lloc en potencial comercial total, darrere de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i davant deVic, Figueres i Olot. El potencial de l'àrea de Manresa abastava Solsonès, Berguedà, Cerdanya
i Vallès Occidental.

obligar a activar el pla per
emergències pel transport
de mercaderies perilloses
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APUNTA'T A LA "CADENA HUMANA" DE L'ONZE
DE SETEMBRE AMB LA GENT DEL BAGES
Guarda't un lloc per a la història
Inscriu-te a la pàgina web:
http://www.viacatalanabages.org (amb o sense autobús)
o bé personalment al local d'Òmnium (c/ Bruc, 99, 1r),
cada dia de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre.

RESCAT

Un excursionista
ferit al Pedraforca
Els Bombers van rescatar ahir, a
primera hora del matí, un excursionista havia caigut per un pendent d'uns  metres al massís
del Pedraforca. Amb lesions menys
greus, va haver de ser evacuat per
l’helicòpter del SEM fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

Un camió amb inflamables
bolca a Esparreguera i causa
18 quilòmetres de cues
 L’accident, sense ferits, va

El camió bolcat ahir a la tarda al pas de l’autovia A-2 pel terme municipal d’Esparreguera

Un conductor es va fer escàpol
després de xocar amb una moto i
causar ferides lleus a la motorista,
la nit de dissabte a diumenge, a
Manresa. Segons la Policia Local,
els fets van tenir lloc a la cruïlla entre els carrers Sant Joan d’en Coll
i Gaudí, als volts de / d’. El cotxe no s’hauria aturat davant el senyal d’estop del carrer Sant Joan
d’en Coll i hauria impactat amb la
moto, que circulava per carrer
Gaudí. De retruc, el vehicle de
dues rodes hauria xocat també
amb un turisme estacionat.
La motorista, C.G.A., de  anys
i veïna de Sant Fruitós de Bages, va
ser atesa in situ i posteriorment se
li va donar l’alta. Poc després la policia va localitzar un cotxe -que coincidia amb la descripció dels testimonis de l’accident –aparcat a la
plaça Cots. En tancar edició el
conductor encara no havia estat
identificat.

Un camió carregat amb bidons
inflamables va bolcar ahir a la
tarda a la A-, al terme d’Esparreguera. La pèrdua de la càrrega va
obligar a tallar la carretera, activar
la fase d’Alerta del pla especial
d’emergències per accidents en el
transport de mercaderies perilloses per carretera a Catalunya
(TRANSCAT) i mobilitzar  dotacions dels Bombers -entre aquestes el Furgó de risc Químic. També s’hi van desplaçar l’Agència de
Residus de Catalunya i set dotacions dels Mossos.
L’avís de l’accident va tenir lloc
als volts de / de  de la tarda al
quilòmetre  de la A-, en sentit Barcelona. Segons Protecció

Civil, en bolcar, probablement
perquè se li va rebentar una roda,
la càrrega va quedar escampada
pels tres carrils en sentit Barcelona i per un dels carrils en sentit
Lleida. Eren entre deu i quinze bidons de  quilos que contenien
material inflamable i corrosiu,
com ara pintura i dissolvent. El
conductor en va sortir il·lès.
Per tal de dur a terme la neteja
de la via, la carretera es va tallar en
els dos sentits de la marxa i els vehicles van ser desviats pels laterals
de l’autovia i per rutes alternatives.
Segons el Servei Català de Trànsit,
les retencions van arribar als 
quilòmetres en sentit Barcelona i
als tres en sentit Lleida. No era previst que la carretera s’obrís abans
de la mitjanit.
Pràcticament a la mateixa hora
hi va haver un altre accident a la A, al terme del Bruc. En aquesta
ocasió va ser un únic cotxe que es
va sortir de la carretera. Una persona va resultar ferida lleu.

