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Treure’s el carnet de conduir
s’ha convertit en tota una odissea.
Si els examinadors no desconvo-
quen la vaga, a Manresa no hi
haurà proves pràctiques fins al 10
de novembre, i hauran passat set
setmanes des de l’última vegada
que alumnes de les autoescoles
de la Catalunya Central van poder
fer l’examen. El darrer cop que els
examinadors es van desplaçar a la
capital del Bages va ser el 21 de se-
tembre. La protesta deixa a l’esta-
cada les autoescoles, perquè des
del juny hi ha pocs alumnes que
facin pràctiques preparatòries da-
vant la incertesa de quan es po-
dran presentar a examen. 

Demà, dilluns, és una data clau
per saber si el conflicte se solucio-
na o, per contra, la protesta dels
examinadors ofega més les au-
toescoles. Els examinadors han
presentat noves propostes a la Di-
recció General de Trànsit (DGT)
per desconvocar la vaga de mane-
ra immediata. La possible des-
convocatòria de les aturades -que
van començar el 2 de juny i s’han
anat desenvolupant tots els di-
lluns, dimarts i dimecres des del
19 de juny (a excepció de l’agost)-
serà demà si la DGT accepta la
proposta. A l’octubre, tots els dies
que hi havia programats exàmens
s’ha escaigut en jornada de vaga.
Si no hi ha acord, la protesta
s’allargarà dos mesos més. 

Les autoescoles petites, com les
que hi ha Manresa, són les que
més han notat les conseqüències
de la vaga i les que corren més risc
de tancar el negoci, a diferència
de grans autoescoles que hi ha en
ciutats com Barcelona. Però mol-
tes de les autoescoles de la capital
del Bages són de caire familiar i es
resisteixen a abaixar la persiana.
Alguns responsables diuen que
serà l’última opció, i que només
ho faran si no hi ha alternatives.

Malgrat la determinació de
mantenir el negoci obert, hi ha
responsables d’autoescoles man-

resanes que no amaguen la preo-
cupació davant la davallada de
matriculacions i, tot i que les xifres
són desiguals i hi ha autoescoles
que resisteixen més bé que d’al-
tres, hi ha entre el 20% i el 40%
menys d’inscripcions. La situació
és molt delicada i tots resen per-
què la protesta acabi tan aviat com
sigui possible.  

La qüestió de fons del proble-
ma és la falta d’examinadors, una
reivindicació que s’arrossega de fa
anys i que també han denunciat
les autoescoles. La pressió dels
examinadors a l’estiu va fer cedir

la DGT, que va anunciar que crea-
ria 500 noves places d’examina-
dors arreu de l’Estat abans que
s’acabés el 2017. Una decisió que
no els ha satisfet del tot, perquè
també reclamen millores sala-
rials. Responsables d’autoescoles
de Manresa consideren que les
demandes dels examinadors són
com una carta als Reis Mags, i és
improbable que els responsables
de la DGT les acceptin.

En cas que la protesta continuï,
els examinadors s’han compro-
mès a modificar el calendari
d’exàmens per afavorir les zones
que, com Manresa, han estat mol-
tes setmanes sense que s’hi hagin
fet proves pràctiques. Al setem-
bre, cada professor va poder pre-
sentar-hi dos alumnes, tot i que de
vegades en deixen presentar tres
i en ocasions puntuals fins a qua-
tre. Els responsables de les au-
toescoles manresanes asseguren
que, un cop es posi punt final a la
vaga, pagaran cares les conse-
qüències de la protesta i caldran
molts mesos per reduir l’espera
per treure’s el carnet de conduir. 

«Tenim sort que els alumnes,
de moment, estan tenint més pa-
ciència que un sant, tot i que hi ha
cops que hem de fer molta peda-
gogia perquè n’hi ha que, amb
raó, estan crispats per no poder fer
l’examen properament», explica
el responsable de l’autoescola Lo-
gos, Francesc Gallego.  
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La vaga d’examinadors de la DGT deixa
Manresa sense pràctiques set setmanes
Les autoescoles temen pel seu futur perquè molts alumnes han decidit ajornar la seva formació
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Cotxes d’autoescola en el moment d’un examen de conduir

Els examinadors amenacen
d’allargar la vaga els mesos de no-
vembre i desembre si la DGT no
accepta la proposta d’augment sa-
larial. La protesta va començar el
juny i està passant factura a les au-
toescoles, i temen que la situació
sigui insostenible si no cessen les
aturades. «Si la protesta s’allarga
fins al desembre, serà molt alar-
mant», avisa el representant al Ba-
ges de la Federació d’Autoescoles
de Barcelona, José Antonio Pérez. 

«Veig que les autoescoles de
Manresa van treballant, però està
clar que la vaga s’ha d’acabar im-
mediatament», afirma Pérez, que
considera difícil que la DGT i els
examinadors es posin d’acord per
fixar una pujada salarial. Els exa-
minadors mai abans no havien
portat la protesta fins aquest ex-
trem, segons explica, i no havien
allargat tant una vaga. El represen-
tant bagenc de la federació afegeix
que la situació també és delicada
per als alumnes, ja que n’hi ha que
estan pendents de treure’s el car-
net per aconseguir una feina. A
part, remarca que s’ha de tenir en
compte que els alumnes es poden
treure l’examen pràctic dos anys
després, com a molt tard, des que
van aprovar la teòrica. «No conec
ningú que hagi superat aquest
temps, però si hi ha algú espero
que aquests mesos no es tinguin
en compte», explica. 
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«Si la protesta
s’allarga fins a final
d’aquest any, serà
molt alarmant 
per al sector»

Més d’una trentena de persones
nouvingudes rebran informació
sobre tot un seguit d’àmbits com
ara drets i deures fonamentals,
l’estat de dret i institucions fona-
mentals, història del país i de
Manresa, organització territorial,
llengua i literatura, convivència
ciutadana, llei d’estrangeria i re-
cursos i serveis, entre altres temes.

Demà, 16 d’octubre, comença-
rà una nova edició del curs «Mò-
dul C: coneixement de la societat
catalana i el seu marc jurídic», for-
mació inclosa dins la Llei Decret
d’Acollida de Catalunya, i que està
organitzat pel Programa d’Acolli-
da de l’Ajuntament de Manresa,
amb el suport de la Generalitat de
Catalunya i el Fons Social Euro-
peu. Aquesta és la segona edició
que es duu a terme al llarg de l’any.

El curs es desenvoluparà del 16
al 31 d’octubre al Centre Cultural
El Casino. El total de persones ins-

crites fins ara són 34, originàries
del Brasil, Colòmbia, el Marroc,
Nicaragua, Rússia, el Senegal i
Ucraïna, bona part de les quals ja
han portat a terme el curs anterior,
o mòdul B de coneixements labo-
rals, del qual s’han fet dues edi-
cions enguany.

Aquests cursos s’adrecen a per-
sones nouvingudes que poden es-
tar interessades a dur-lo a terme
per diversos motius. És un requisit
per obtenir el Certificat d’Acollida
de Catalunya, per la qual cosa es

necessita haver fet també el Mò-
dul B, de coneixements laborals, i
tenir fets cursos de català i castellà
o mostrar el seu coneixement
d’aquestes llengües. N’hi ha que
també ho fan per la necessitat
d’obtenir un certificat per interès
personal o per aportar en la tra-
mitació de la renovació de docu-
mentació d’estrangeria. Alguns
dels alumnes del curs hi van deri-
vats pel servei d’Acollida munici-
pal, pel Centre d’Iniciatives per la
Ocupació-CIO, pel CITE i Càritas.
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Trenta-quatre
immigrants faran
un curs d’acollida 
a Manresa que
començarà demà
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Classe d’una edició anterior del curs

Amb motiu de la celebració de
la fira Mediterrània, el diumenge
8 d’octubre el servei de bus urbà
va reforçar les línies 6 (Festius-
Balconada), 7 (Festius-La Parada)
i 8 (Perimetral-Estacions) amb
trajectes cada mitja hora, quan
habitualment la freqüència de
festius és d’una hora en totes les
línies del servei.

El reforç va ser ben rebut pels
usuaris. En global, es va registrar
un increment del 44% de viatgers
respecte al mateix diumenge de
l’any anterior, segons les dades fa-
cilitades per l’Ajuntament de
Manresa. L’L-8 Perimetral és la
que es va incrementar més, el
72%, mentre que l’LF-6 La Balco-
nada va pujar el 42%, i l’LF-7 La
Parada va registrar un lleuger in-
crement del 2,4%. En xifres abso-

lutes de viatgers, es va passar de
816 a 1.172.

La mesura es va prendre per tal
d’impulsar l’ús del transport pú-
blic per anar al Centre Històric, on
es concentraven la majoria dels
espais que acollien els especta-
cles, i d’aquesta manera millorar
la mobilitat a la ciutat en un dia on
hi ha molts moviments dels barris
cap a aquesta zona.
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El servei de bus augmenta el 44%
el darrer dia de la Mediterrània
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Bus del servei urbà de Manresa

L’Ajuntament fa un bon
balanç del reforç del
transport urbà de
diumenge passat
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