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Els historiadors al plató realitzant el programa

El programa de televisió es va enregistrar a la Sala de la Plana de l’Om

100 anys de la història de la  
Mancomunitat a Manresa
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VIDA POLíTICA. El programa va explicar com es va viure l’inici del projecte fet 
realitat de Prat de la Riba a les comarques de la Catalunya Central

nnn El Dr. Pere Pasqual, Catedràtic 
de la Universitat de la Facultat de 
Ciències econòmics i empresari-
als de Barcelona; Lluís Virós, doc-
tor en Història Econòmica per la 
UAB i Gemma Rubí, Gemma Ru-
bí i Casals del Grup d’Història del 
parlamentarisme de la Universitat 
Autònoma de Barcelona van expli-
car la importància que va tenir la 
Mancomunitat de Catalunya en el 
context del nostre país just fa 100 
anys. Va ser en l’enregistrament del 
programa dedicat al Centenari de 
la Mancomunitat que es va enre-
gistrar aquest dimecres al vespre a 
la Sala de la Plana de l’Om de Man-
resa.
Els inicis de la constitució el 6 
d’abril de 1914 amb Prat de la Ri-
ba al front lluitant contra la deca-
dència de la política espanyola. 

Amb aquesta idea de fer una po-
lítica propera però amb esperit 
català unint les 4 diputacions ca-
talanes es volia mantenir un pols 
sobre els impostos i sobre la indús-
tria així com amb les infraestruc-
tures. La creació d’una gramàtica 
catalana a càrrec de Pompeu Fa-
bra permetia tenir uns documents 
que presentessin validesa en català 

amb un idioma acurat. La creació 
d’escoles de formació professional 
com les escoles de treball agrícola, 
d’arts i oficis que especialitzaven in 
complementaven els estudis dels 
joves. Un moment de creixement 
amb la generació de primers de se-
gle que va ser l’inici d’un camí que 
no s’aparta massa del que ara s’ha 
encetat. n

n n n Connexió CTM cal al futur, el 
programa que es realitza a Canal 
Taronja TV va tenir com a convidats 
a Xavier López, Director General 
d’Economia social, cooperativa i 
treball autònom de la Generali-
tat de Catalunya; la Dra. M. Do-
lors Riera, directora de l’Àrea de 
Simulació i Disseny Innovador de 
la Fundació CTM Centre Tecno-
lògic; Ricardo Hernández del De-
partament de l’Àrea de Simulació 
i Disseny Innovador de la Funda-
ció CTM Centre Tecnològic; Pere 

Casals, Director General de Tec-
nium-Casals Cardona Industrial, 
SA; Alessandro Andreotti, de l’em-
presa DAYCO Automotive Sucursal 
Espanya i a Máximo Villafranca i 
Francisco fernández de l’empresa 
Mol-Matric. 
El programa és conduït pel Dr. José 
Manuel Prado, Director General de 
la Fundació CTM Centre Tecnolò-
gic i s’emet mensualment a través 
de  les televisions de Canal Taronja 
TV al Bages, Berguedà, Solsonès, 
Anoia i Osona. n

Els protagonistes del programa televisiu al plató

El Director General, Xavier López, convidat

Canal Taronja mira cap 
el futur amb el CTM

L’ajuntament de Manresa 
activa la primera àrea 
verda d’estacionament

Es posarà en funcionament a partir del 22 d’abril
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nnn A partir del dia 22 , l’ajunta-
ment de Manresa posarà en mar-
xa la primera àrea verda d’estacio-
nament per a residents de la ciutat. 
Seran  23 places exclussives ubica-
des entre la Plaça de la Reforma i la 
Plana de l’Om, i entre la plaça d’en 
Creus, carrer de les Piques i a la Bai-
xada Na Bastardas. Aquestes places 
podran ser utilitzades únicament 

per les persones residents de l’àm-
bit del sector A del centre Històric.
L’exclussivitat a l’estacionament de 
vehicles de persones residents de la 
zona serà de 24 hores i els 365 dies 
de l’any. No hi podran estacionar 
mai forans que no siguin residents. 
Les persones interessades a reco-
llir la tarjeta que els acrediti per 
aparcar en aquests punts hauran 
de tramitar-ho a l’Oficina d’Aten-
ció  Ciutadana de l’ajuntament de 
Manresa i servirà per un any .n

Els senyals són de color verd i delimiten els espais reservats pels veïns
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