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I TAMBÉ...
ARXIU/J. ESCUDÉ

Aigües a la depuradora

El tribunal
impedeix a
l’escorxador
de Navès
abocar a
l’Aigua d’Ora
 La Generalitat va
donar el permís sense
haver fet tots els tràmits legals. yPàg. 15

L’escola de Castellbell
porta tres setmanes amb
32 alumnes en una aula
 El centre ha aconseguit que li prometin un mestre més amenaçant de no
obrir portes dilluns, però la Generalitat encara no l’ha nomenat yPàg. 8
ANDREU OLIVÉ

Microsoft
obrirà el
novembre
a Manresa
amb cinc
especialistes

El manresà
Aloy surt del
Govern
Deixa l’Agència Catalana de Consum per
preparar les eleccions.
yPàg. 29

El Barça
perd Eto’o
cinc mesos
ARXIU/S.REDÓ

Eto’o, al dic sec

La solució mèdica
que s’ha donat a la
delicada lesió de menisc del jugador blaugrana allarga el temps
de baixa previst inicialment. yPàg. 36

Visita als terrenys del futur parc tecnològic; per l’esquerra, Josep Ribas (PTB), Rosa García (cap de Microsoft a Espanya),
Josep Camprubí (alcalde), Jordi Valls (conseller d’Indústria), Manel Rossell (Cambra) i Valentí Roqueta (Caixa Manresa)

L’ampliació farà de la
plaça Catalunya la més
singular de Manresa
Una sala del centre cívic
Selves i Carner plena, amb
un centenar de persones,
va aplaudir ahir el projecte
del nou pulmó verd de la

plaça Catalunya,ampliació
de la plaça actual. El nou
espai serà el més singular
de la ciutat, amb tres ambients diferents. yPàg. 5

Detall simulat del projecte del nou espai verd

El centre de recerca que
Microsoft obrirà a Manresa s’afegirà el novembre a
les instal.lacions del Centre Tecnològic de Manresa
(CTM) a les Bases de Manresa, per traslladar-se en el
futur, juntament amb el
CTM, al parc tecnològic de
l’Agulla. D’entrada hi treballaran cinc tècnics, un
equip que es confia que
creixerà en el futur. El centre es concentrarà en la recerca en productivitat, especialitat que serà única a
l’estat entre els equips de
Microsoft. La iniciativa va
ser presentada ahir al
CTM amb tota solemnitat
davant d’un centenar de
persones. yPàg. 2 i 3
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D’esquerra a dreta, Josep Maria Ribas, Manel Rosell, Rosa María García, Jordi Valls, Josep Camprubí, Josep Rafart, Valentí Roqueta i Venanci Pellicer, als terrenys del futur parc tecnològic

El centre de Microsoft començarà a
funcionar el novembre vinent al CTM
Més de cent persones van assistir ahir a la presentació del
centre d’innovació de Microsoft a Manresa,que tindrà un
pressupost de 3 milions aportats per l’empresa, la Generalitat,el CTM,l’Ajuntament,Caixa Manresa i la Cambra
R R. HERNÁNDEZ/A. RODRÍGUEZ
R Manresa

El centre d’innovació que Microsoft instal·larà a Manresa començarà a funcionar a principi de
novembre a les instal·lacions del
centre tecnològic CTM i un
equip inicial de cinc persones. La
presentació pública del centre,
celebrada ahir al mateix CTM, es
va convertir en un bany d’autoestima pels encesos elogis que la
màxima responsable de Microsoft Ibérica, Rosa María García,
va dedicar a la capacitat que ha
mostrat Manresa per haver-se fet
seu el projecte.
Més d’un centenar de persones
van assistir a l’acte, que va reunir
destacats representants del món
institucional i econòmic del Bages. En la seva primera etapa de
funcionament, el centre d’innovació de Microsoft ocuparà un
espai d’uns 100 metres quadrats
al CTM. La seva ubicació defini-

tiva serà l’edifici central del futur
parc tecnològic promogut per
l’empresa mixta Projectes Territorials del Bages (PTB) a la zona
de l’Agulla i al qual també es

traslladarà el CTM, tal com va
avançar Regió7 dissabte passat.
El centre d’innovació estarà especialitzat a promoure l’ús de les
tecnologies de la informació per
millorar la productivitat de les
empreses i de les administracions
públiques. Segons els seus promotors, el projecte neix amb una
«vocació internacional» i l’objectiu de reunir un equip d’especialistes de molt alta qualificació per
convertir-se en un referent en
l’àmbit català i espanyol.

El centre manresà tindrà un
pressupost de 3 milions d’euros
(500 milions de pessetes) per als
seus primers quatre anys de funcionament, que seran aportats
per Microsoft (1 milió), la Generalitat (1 milió), el CTM (500.000
euros), l’Ajuntament de Manresa (250.000 euros), Caixa Manresa (125.000 euros) i la Cambra de
Manresa (125.000 euros).La presència de la Generalitat s’articula
a través del Centre d’Innovació i
Desenvolupament Empresarial

La informàtica, una eina per reduir
els costos i millorar la productivitat
La consellera delegada de Microsoft Ibérica va explicar ahir
que el centre de Manresa estarà especialitzat a desenvolupar
sistemes de millora de la productivitat del treball personal,
en xarxa i en condicions de mobilitat.Segons Rosa María García, l’ús adient i intensiu de les
tecnologies de la informació redueix costos i genera millores
de la productivitat que poden
arribar fins al 10 %.

Com a exemples, el grup informàtic es refereix a les possibilitats de la missatgeria instantània i les bones pràctiques en
l’ús de filtres de correu i buscadors avançats com dos dels aspectes amb més possibilitats, i
en els quals treballarà el centre.
També es dedicarà a fer estudis i a desenvolupar aplicacions
per millorar la productivitat de
les empreses i de l’administració. García va assegurar que el

centre manresà no es proposa
fer la competència a les empreses del sector, sinó convertir-se
en «un punt de trobada».
Les obres del futur parc tecnològic començaran el segon
trimestre del 2007, i la seva inauguració és prevista per al
2008. La fase de planejament
urbanístic està a punt de finalitzar, després d’haver-se presentar el projecte a l’Ajuntament
de Manresa, el juliol passat.

(Cidem), un organisme públic de
l’administració catalana.
El grup informàtic confia que el
centre d’innovació s’autofinanci
a partir del tercer any, amb un
equip que en aquell moment es
podria situar al voltant de les deu
persones. Segons Rosa María
García, el nou centre manresà és
«el repte més important de Microsoft a Catalunya pel que fa a competitivitat». A més, també serà
l’únic centre de Microsoft especialitzat en la millora de la productivitat a tot l’estat espanyol.
Microsoft, líder absolut del sector informàtic a escala mundial,
és una de les marques globals
més conegudes i amb més capacitat per atreure empreses i professionals qualificats, amb indubtables efectes dinamitzadors als
parcs tecnològics de l’Estat on té
altres centres d’innovació i desenvolupament (Lleida, Osca,Valladolid, Santander i Navarra).
En aquest sentit, ahir es va
anunciar que la multinacional
Fujitsu Siemens col·laborarà
com a proveïdor de tecnologia
d’última generació per al centre
manresà, que també treballarà
estretament amb companyies
com Telefónica i Applus, i amb el
consorci català Localret.
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L’enginyer barceloní
Albert Esplugas,
primer director
del centre manresà
ANDREU OLIVÉ

Albert Esplugas, ahir al CTM
R R. H.-A. R./Manresa

El barceloní Albert Esplugas,
de 39 anys,serà el primer director
del centre d’innovació de Microsoft a Manresa. Des de l’any
2003, Esplugas treballava a Barcelona com a gerent de solucions
al departament de grans comptes
de Microsoft Ibérica.
El grup informàtic va explicar
ahir que, des del càrrec que ha
ocupat fins ara, el nou director
del centre manresà «ha acumulat
un ampli coneixement sobre tot
allò relacionat amb les eines de
productivitat i els beneficis que
aquestes reporten, fonamentalment per a la petita i mitjana empresa».
Albert Esplugas és enginyer
tècnic de telecomunicacions per
La Salle Bonanova (Barcelona).
Es va especialitzar en enginyeria
de programari amb un màster a
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).Segons Esplugas,
el centre d’innovació de Manresa
neix per aportar «experiència i
coneixement a les empreses tecnològiques, l’administració i les empreses privades».
Curiosament,la seva trajectòria
professional va començar a la filial espanyola d’Apple Computer,
que durant molts anys va ser la
companyia rival de Microsoft.
Posteriorment, Albert Esplugas
va ser director de les empreses
Method Software, Ibernet Telemática i KLN Partners.

Microsoft convida Manresa a somiar
La cap estatal del grup elogia la capacitat innovadora del Bages
R R. HERNÁNDEZ/A. RODRÍGUEZ
R Manresa

«Aquest és el lloc on ens havíem
de posar». La consellera delegada de Microsoft Ibérica, Rosa
María García, va llançar aquesta
afirmació a les persones que ahir
omplien la sala d’actes del CTM
en la presentació pública del
centre d’innovació de Manresa.
García va elogiar la Generalitat i
les institucions manresanes perquè «elles han fet possible aquest
projecte».
La màxima responsable de Microsoft a l’estat espanyol es va
mostrar «particularment sorpresa» de la implicació de les institucions manresanes i la ràpida
capacitat de reacció que van tenir per oferir una candidatura
conjunta per acollir el centre.
Rosa María García va parlar
del Bages com «una de les comarques més innovadores de Catalunya»,amb empreses que han
aconseguit tenir «posicions de lideratge» com Tous,Ausa i Scytl.
Després de recordar que la revolució industrial va convertir
Manresa en la segona ciutat de
Catalunya, va demanar-se «per
què no somiar que Manresa pot
tornar a ser ara aquesta ciutat,
catalana i europea, dins de la societat del coneixement?». García
va acabar la seva intervenció assegurant que «estem segurs que
aquest projecte triomfarà» gràcies a la participació de les institucions manresanes.
Després de l’acte de presentació, els responsables de l’empresa i de les institucions promotores van visitar els terrenys on
s’ubicarà el parc tecnològic, a la
zona de l’Agulla. A més de la
responsable de Microsoft, en
aquesta visita hi va participar
Jordi Valls (conseller de Treball i
Indústria), Josep Camprubí (alcalde de Manresa), Valentí Roqueta (president de Caixa Manresa), Manel Rosell (president
de la Cambra), Josep Rafart (alcalde de Sant Fruitós), Josep
Maria Ribas (president de PTB)
i Venanci Pellicer (vicepresident
del CTM).

ANDREU OLIVÉ

Els assistents a l’acte de presentació del centre, que es va celebrar ahir a la seu del CTM

Valls creu que la ciutat ha encertat
per haver fet una «aposta agosarada»
El conseller de Treball i Indústria de la Generalitat, Jordi
Valls, va destacar en la presentació que «hi ha la necessitat
que el país es doti de diferents
tecnologies i augmenti aspectes
importants com la productivitat». Valls va dir que el centre
«intenta solucionar un dels principals problemes de l’economia
catalana i espanyola, i es que treballem moltes hores però generem menys productivitat».
El conseller va remarcar que
el procés per portar Microsoft
mostra que cal «saber aprofitar
les situacions per fer apostes agosarades i arriscades» i va fer èm-

fasi en la implicació local: «l’Ajuntament ha tingut una posició
clau en aquest procés, igual que
la resta d’institucions».
Per la seva banda, l’alcalde de
Manresa, Josep Camprubí, va
recordar que «la ciutat va respondre» quan es va presentar
l’oportunitat de Microsoft.L’alcalde va destacar que, pocs dies
després de la presentació del
pla estratègic de Manresa 2015,
«ja hem començat a donar resposta als reptes que ens hem
plantejat nosaltres mateixos».
El president de Caixa Manresa, Valentí Roqueta, va remarcar que «aquest projecte té un

efecte molt importat, i és que es
compartit per tots». Per la seva
banda, el president de la Cambra de Manresa, Manel Rosell,
va comentar que «per al nostre
futur, les tecnologies de gestió del
coneixement són fonamentals».
El vicepresident del CTM,Venanci Pellicer,va explicar que el
nou centre «ens pot ajudar a utilitzar millor els mitjans que tenim a l’abast». Valls va haver de
respondre una pregunta sobre
si l’entesa amb Microsoft significava que la Generalitat deixaria de donar suport al programari lliure. «Hi ha espai per a
tots», va respondre.

