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Un centenar de militants i simpatitzants 
assisteixen a l’assemblea de CiU a Valls

Convergència i Unió destaca la rebaixa de l’impost de béns immobles (IBI) que ha impulsat des de 
l’Ajuntament i lamenta que la resta de partits no hi hagin votat a favor en la sessió de divendres passat
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Redacció
Valls

Un centenar de mili-
tants i simpatitzants de 
Convergència i Unió de 
Valls i l’Alt Camp van 
participar en l’assemblea 
celebrada ahir dilluns 11 
de novembre a un quart 
de nou del vespre, a la 
Casa de Cultura de Valls. 
L’assemblea, convocada 
conjuntament pels caps 
comarcal de CDC, Jordi 
Garcia, i Mateu Montser-
rat d’UDC, va servir per 
escoltar els informes dels 
màxims responsables ins-
titucionals de la federació.

L’alcalde de Valls, 
Albert Batet, va presen-
tar un informe sobre la 
situació actual de la ciu-
tat i les principals línies 
de treball que s’estan 
impulsant des del con-
sistori. La intervenció de 
l’Alcalde també va servir 
per fer un repàs de les ac-
tuacions del govern mu-
nicipal de Valls, que ha fet 
una aposta per rebaixar els 
impostos amb la reducció 
de l’IBI en 3 punts per al 
2014. En el ple municipal 

celebrat el passat divendres, 
només CiU va votar a fa-
vor d’aquesta reducció de 
l’IBI impulsada pel govern, 
mentre la resta de partits va 
optar per no votar-hi favo-
rablement a la reducció de 
la pressió fiscal als vallencs 
i vallenques. CiU lamenta 
que la resta de formacions 
no s’hagi sumat a la iniciati-
va del govern i que, tot i ha-
ver-se debatut llargament 
en les últimes setmanes, 
finalment l’oposició hagi 
preferit desmarcar-se de la 
baixada de l’IBI.

La intervenció de l’alcal-

de de Valls va ser precedi-
da per les intervencions del 
cap comarcal Jordi Garcia, 
i del president del Consell 
Comarcal de l’Alt Camp, 
Joan Josep Raventós. La 
intervenció de Jordi Gar-
cia va destacar les activitats 
informatives i divulgadores 
sobre el “Dret a decidir” i 

Assemblea

Parés i Aubia

Divendres passat es va 
iniciar la primera edició 
del Programa de Gestió 
Empresarial PdeGE, or-
ganitzat per l’assessoria 
d’empreses Parés i Aubia,  
amb la participació d’una 
vintena d’empresaris i di-
rectius, provinents de pe-
tites i mitjanes empreses 
de les comarques tarrago-
nines.

Aquest programa, en 
un format molt innova-
dor i grups reduïts, pivo-
ta sobre tres eixos que fan 
que tingui un enfocament 
totalment pràctic i orien-
tat al fet que els partici-
pants en treguin un pro-
fit tangible i d’aplicació 

Parés i Aubia enceta el 
programa PdeGE
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directa a la seva realitat 
empresarial en finalitzar el 
mateix programa, tant des 
d’un punt de vista personal 
com professional. 

Els tres eixos del PdGE, 
són el “central” en el que es 
treballa sobre el seu model 
de negoci revisat a partir 
del CANVAS Business Mo-
del, i sobre el pla personal 
d’acció. L’eix de “contin-
guts”, que disposa de sis 
mòduls formatius repar-
tits en tres blocs temàtics, 
persones,clients i resultats. 
I un tercer eix de “reforç” 
consistent en sessions de 
coaching individual, una 
tutoria per fer un segui-
ment de tot el procés for-

matiu, i una sessió final de 
benchmarking amb direc-
tius consolidats d’empreses 
mitjanes – grans.

La durada total del pro-
grama és de 50 hores entre 
presencials i no presencials, 
amb les quals i amb l’aval 
acadèmic de la UOC Busi-
ness School, es convaliden 2 
crèdits ECTS del Màster en 
creació, gestió i direcció de 
microempreses o en un dels 

dos postgraus relacionats, 
ambdós de 40 crèdits que 
imparteix aquesta univer-
sitat. 

S’han celebrat les dues 
primeres sessions, la inau-
gural del dia 8 de novembre 
i la primera de continguts 
el dimarts 12 de novembre, 
mentre que avui dia 15 ja 
es porta a terme la tercera 
sessió. El programa clourà 
el proper 13 de desembre.

Els comentaris dels 
participants són, segons 
el director del curs Xavier 
Plana, molt positius valo-
rant-se de forma especial 
la practicitat i la connexió 
amb la realitat empresarial 
dels participants. El progra-
ma es desenvolupa a l’Hotel 
Mas Passamaner a la Selva 
del Camp, i compta amb el 
patrocini del Banc de Saba-
dell, Unipresalud, Tallers 

Domènech – Cat,  i el diari 
econòmic Indicador.

L’organització ja es 
planteja fer una tercera 
edició del programa, ja que 
la segona edició, prevista 
pels mesos de febrer i març 
del 2014, pràcticament, està 
coberta pel que fa a les seves 
inscripcions. 

Per a més informació, 
consulteu www.paresiaubia.
com.
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la viabilitat de l’Estat pro-
pi organitzades durant els 
darrers mesos, així com els 
objectius de la federació 
per al 2014. El president 
del Consell Comarcal va 
informar sobre els pla de vi-
abilitat posat en marxa per 
adaptar aquesta institució 
a les noves necessitats del 

moment.
Tots els informes sobre 

les activitats de la federació 
van destacar els moments 
decisius que està vivint el 
nostre país i com els propers 
esdeveniments polítics in-
fluiran decisivament en la 
definició del futur de Cata-
lunya i dels catalans.

l’assemblea va servir 
per escoltar els in-
formes dels màxims 
responsables instituci-
onals de la federació

l’apunt


