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La reunió de la càtedra ESADE, l’any passat a l’església de Sant Benet

INSTITUCIONS

ESADE estrena dilluns les convencions
a Món Sant Benet, amb Pujol i González
�� CARLES BLAYA
�� Manresa

La càtedra Lideratges i Gover-
nança Democràtica de l’escola
de negocis ESADE es reunirà di-
lluns i dimarts, a porta tancada, a
Món Sant Benet,que acollirà així
la primera convenció d’alt nivell
des de la seva inauguració aques-
ta setmana. La doble jornada
aplegarà una seixantena de peso-
nalitats del món de l’empresa, les
organitzacions sindicals, les
ONG, les administracions públi-
ques i la política, entre les quals
els expresidents Jordi Pujol, titu-
lar de la càtedra, i Felipe Gonzá-
lez, membre del consell assessor.
Els participants a la trobada es-
trenaran, a més, les instal·lacions
de l’hotel Món del complex lúdi-
co-cultural Món Sant Benet.

La seixantena de personalitats
debatran al rehabilitat monestir

sobre lideratges clau en les socie-
tats avançades, amb especial
atenció a l’àmbit científic i des de
la perspectiva de gènere. L’esta-
da s’iniciarà dilluns a les 7 de la
tarda amb una benvinguda als
participants a càrrec de Carlos
Losada, director general d’ESA-
DE, i Valentí Roqueta, president
de Caixa Manresa. El mateix dia
intervindran Pujol; González;
Fernando Vallespín, president
del Centro de Investigaciones
Sociológicas, i Francisco Longo,
director de l’Institut de Direcció i
Gestió Pública d’ESADE i mem-
bre de l’equip acadèmic de la cà-
tedra. Després d’una visita per
les renovades instal·lacions de
Món Sant Benet, tindrà lloc un
sopar-col·loqui. Dimarts es po-
dran escoltar les ponències més
específiques sobre l’àmbit de tre-
ball d’enguany.

La càtedra sobre lideratge es va
presentar públicament el març
de l’any passat, i tres mesos des-
prés organitzava la seva activitat
central, la reunió dels membres

del consell assessor, a l’església
de Sant Benet, llavors ja restau-
rada.L’experiència va ser un èxit.
El resultat: una nova convocatò-
ria, la setmana vinent.

ENTITATS

El Consorci
Forestal inaugura
la seva nova
delegació a Berga

�� REDACCIÓ/Manresa

El Consorci Forestal de Cata-
lunya celebra la inauguració
de la seva nova delegació a
Berga avui les 11 del matí.
Amb aquesta nova delegació
del Consorci Forestal, entitat
que aplega els propietaris fo-
restals de Catalunya,es donarà
servei als silvicultors del Ber-
guedà i de comarques veïnes.
L’acte tindrà lloc a les oficines
de la seva nou seu, al Passatge
Arquitecte Porta, al centre de
Berga, i és previst que hi assis-
teixi l’alcalde de Berga, Juli
Gendrau;el president de la co-
operativa Serveis Forestals,Jo-
an Garolera; el secretari gene-
ral del Consorci Forestal de
Catalunya,Joan Rovira; i alcal-
des de diferents municipis de
la comarca.

L’empresa creada pels dos collbatonins organitza activitats a Montserrat

EMPRESES

Neix a Collbató la primera empresa
d’esports de muntanya al Baix Nord
�� L. GUEVARA/Collbató

La Sargantana és la primera
empresa que ha posat en marxa
un negoci dedicat als esports de
muntanya al Baix Nord, i que
ofereix cursos i activitats guiades
a la comarca.Els collbatonins Al-
bert Crusat i Albert Orgué, tèc-
nics d’esports de muntanya i es-
calada,són els impulsors de la ini-
ciativa,que opera a Collbató.

Escalada, senderisme, vies fer-
rades o descens de barrancs són
algunes de les propostes de con-
tacte amb la natura que oferei-
xen i que es poden realitzat tant a
Montserrat com a altres punts de
Catalunya.L’empresa es caracte-

ritza, a més, per personalitzar i
adequar la formació al perfil i ni-
vell de cada usuari.«No volem ser
una fàbrica d’activitats, per això,
ens adaptem molt al client i oferim
un servei personalitzat», afirma
Crusat. La Sargantana programa
també cursos d’escalada i orien-
tació, propostes adaptades per
grups i famílies i activitats orien-
tades a empreses.

Tot i que les propostes es duen a
terme a tot el país, des del Mont-
sec fins al Pedraforca passant pel
Cadí o els Pirineus, els collbato-
nins tenen una àmplia oferta a
Montserrat: vies ferrades, sende-
risme, escalada al Cavall Bernat,

Sant Jeroni, les Agulles ... «Hi ha
llocs molt desconeguts, ermites,
baumes, coves i camins que la gent
queda encantada de descobrir»,
explica Orgué,que apunta que el
guiatge es fa «no només amb l’ob-
jectiu d’arribar al cim, sinó sobre-
tot d’aprendre coses». «La gent
descobreix sensacions: por, satis-
facció, superació, intriga ...», ex-
plica Crusat, que assegura que
«només fan falta ganes i motiva-
ció, perquè qualsevol pot fer el que
vulgui si ho desitja».

De cara a l’hivern La Sarganta-
na ofereix també esports de neu,
com excursions amb raquetes i
esquí de muntanya.
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