Entrevista a Germà Bel
Catedràtic d’Economia i diputat de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya
PÀGINA 24
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Els Trullols i el Passeig,
pols de l’oferta d’oci nocturn

La instal·lació
d’alarmes creix
tot l’any
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A l’estiu hi ha molta demanda per
instal·lar sistemes d’alarmes de
seguretat als habitatges, cases
unifamiliars, negocis i empreses.
Però, segons els professionals del
sector, els darrers anys aquesta
demanda s’estén durant tot l’any
per igual.
Cada cop hi ha més preocupació
per protegir el patrimoni després
dels casos d’assalts i robatoris
que de tant en tant hi tenen
lloc. Una de les conseqüències
de les alarmes que va canviar
la tendència ja fa uns anys és la
reducció de les sortides policials
per falses alarmes. Avui dia hi ha
més filtres per detectar les que no
són reals. PÀGINES 3 i 4

No tot l’oci nocturn es concentra a les
poblacions de la costa o a les d’alta
muntanya. A l’interior de Catalunya

també existeix un oci consolidat i
adaptat als nous temps. Manresa
n’és un exemple. La diversió nocturna

a la capital del Bages va des de les
terrasses de bars i restaurants fins
a bars musicals o discoteques. Dos

dels principals promotors del sector
repassen per a Freqüència l’oferta per
a aquest estiu. PÀGINES CENTRALS
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Un informe diu
que falten grans
parcel·les als
polígons del Bages

Nou concerts
dels cors més
importants a la
Catalunya Central

PÀGINA 14

PÀGINA 20

PÀGINA 21

El dirigent veïnal
Josep Rueda rep
la Medalla de la
Ciutat al Mèrit Cívic
PÀGINA 9

Obres de millora
L’Estrep posa
en diversos punts més educadors
de la C-55 i al seu per acompanyar
pas per Castellgalí els nois tutoritzats
PÀGINA 11

NOVA OBERTURA!
botiga de roba
SECONd hANd

des de
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Al C/Gaudí, 40 baixos, MANRESA
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AGENDA

PILAR GOÑI

Restablir
l’honor

DIJOUS 20

E

l meu avi, Alfons Garriga Boneri, era una de les 66.590
persones físiques que van ser
empresonades per “crims” el
1939. Van patir un consell de
guerra i van ser defensats per
un advocat que poc defensava
i argumentava i acusats de “vés
a saber què”. La qüestió era fer
un judici sumaríssim i penes de
reclusió temporal, o perpètua o
de mort. Molts d’ells i elles executats al Camp de la Bota o en
cunetes que ara seran obertes.
El govern de la Generalitat de Catalunya ha emès la Llei 11/2017,
de 4 de juliol, per reparar de
manera jurídica les v íctimes
del franquisme. Som milers de
persones que tenim algun familiar que va patir aquest flagell en
ser denunciat per un veí, un suposat amic... gent que, amenaçada o per causes diverses, van
denunciar-los.
Les conseqüències han durat
anys i aquesta és la gran diferència amb les víctimes del bàndol nacional. Ells van ser honorats i considerats herois i els del
bàndol “de los rojos separatistes”
van patir presó i després van tenir problemes seriosos per tirar
endavant la seva vida. Sobretot
a l’hora de trobar feina i pujar
la família.
Molts van patir expropiacions i
espolis de cases, diners, terres...
A mi me’ls van restablir. Ara, els
tornen un sospir... l’honor. Sembla poca cosa, però per a aquells
que no han estat mai considerats
res és un somriure allà on siguin.
Gràcies, Govern. Ens heu tornat
un bocinet de pau familiar.

Festival de Música Clàssica
de Sant Fruitós a Sant Benet
de Bages
22 h - MARIA SOLOZOBOVA,
MEEHAE RYO, VLADISLAV
BRONEVETZKY
PROGRAMA
“Grans trios romàntics”
F. SCHUBERT Trio núm. 1 en
si b Major, D. 898 I. Allegro
moderato II. Andante, un poco
mosso III. Scherzo: Allegro IIII.
Rondo: Allegro vivace
F. MENDELSSOHN Trio núm. 1 re
menor, Op. 49 I. Molto Allegro
agitato…

DIVENDRES 21
DISSABTE 22
DIUMENGE 23
Festes del barri de la Font
dels Capellans de Manresa
Activitats per a grans i petits
Divendres, a les 23 h, pregó
de festes amb el regidor Joan
Calmet
Festa Major de Monistrol de
Montserrat
Festa Major del Pont de
Vilomara i Rocafort

DIMARTS 25
Sóc modista
Biblioteca Ateneu Les Bases
de Manresa - d’11 a 12 h
Taller de manualitats. Heu fet
mai de dissenyador de moda?
Nosaltres ho tenim tot preparat
per tal d’iniciar -vos en aquest
ofici amb una model d’excepció,
la porqueta Olívia.

DIJOUS 27
Festival de Música Clàssica de
Sant Fruitós a Sant Benet de
Bages
22 h
Mireia Pintó – Arcattia
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Taronja i llimona

Amb el suport:

ÉS DE
JUSTÍCIA

del 20 de juliol al 23 d’agost

PROGRAMA “Paraules d’amor”
H. PURCELL Dido i Enees: suite
instrumental de l’òpera J. HAYDN
Arianna a Naxos R. WAGNER Idil·li
de Siegfried R. SCHUMANN Amor
i vida d’una dona (arranjament
per a cordes: J. Cornudella) - Des
que el vaig veure - Ell, el millor de
tots

DISSABTE 29
Caminada nocturna guiada per
l’últim tram del Camí Ignasià:
Montserrat-Manresa
a les 18.30 h
L’itinerari Montserrat-Manresa és
molt més que una caminada de
natura per la Catalunya Central.
És un itinerari de descoberta
d’un paisatge natural i d’una
història que va marcar la vida d’un
personatge universal: sant Ignasi
de Loiola. Amb la celebració de les
festes de Sant Ignasi d’aquest any,
us convidem a seguir l’últim tram
del Camí Ignasià de nit.
L’etapa que us proposem és la
darrera del recorregut del Camí
Ignasià, des de Montserrat, un
dels principals punts turístics i
religiosos de Catalunya, fins a
Manresa, capital del Bages. Un
guia especialitzat us acompanyarà
al llarg del recorregut de quasi
24 km per explicar-vos el paisatge
i principals punts d’interès de
l’itinerari. A la part final del
recorregut podreu gaudir d’un
tast de vins a l’Oller del Mas amb
DO Pla de Bages.
Descobrireu indrets sorprenents
i us endinsareu dins un relat
fascinant.
Dades tècniques
Distància: 23,6 km

DIUMENGE 30
Especial Festes de Sant Ignasi.
Visita guiada a la Manresa
universal, la Ciutat de Sant
Ignasi

Oficina de Turisme de Manresa
d’11 a 13 h
Per les festes de Sant Ignasi,
vine a conèixer els espais on
Sant Ignasi de Loiola deixà una
empremta durant la seva estada
a Manresa!
sant Ignasi de Loiola és la
personalitat que ha donat més
projecció internacional a la
ciutat de Manresa. Va ser aquí
on va descobrir la seva vocació
religiosa i on es va inspirar per
escriure els Exercicis Espirituals
durant l’estada a la ciutat
l’any 1522.
Cada últim diumenge de mes,
podreu gaudir de la visita que
recorre un seguit d’indrets
marcats per anècdotes,
llegendes i simbolisme en record
del fundador de la Companyia
de Jesús: Antic Col·legi de Sant
Ignasi, Capella del Rapte, Capella
del Pou de la Gallina, Capella de
Sant Ignasi Malalt, el carrer del
Balç i la Cova de Sant Ignasi.
Activitat gratuïta dins les Festes
de Sant Ignasi 2017.
Lloc d’inici: Museu Comarcal de
Manresa. Via Sant Ignasi, 40.

DILLUNS 7
Exposició: “Super Women,
Super Inventors”
Biblioteca del Casino, passeig de
Pere III, 29
Organitza: Diputació de
Barcelona
Exposició de la il·lustradora
Sandra Uve. El recorregut de
la mostra permet als visitants
donar a conèixer la biografia de
vint-i-cinc dones inventores i el
canvi significatiu que va suposar
cadascun dels seus invents en la
nostra història.
Horaris: matins, els dimecres
i divendres, de 10.30 a 14 h, i
tardes, de dilluns a divendres, de
16.30 a 20.30 h

S’havia
de fer
Manresa acollirà a partir del mes d’octubre
80 refugiats, el doble dels que gestiona ara.
El Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social adjudica la gestió a la fundació
de l’orde de Sant Joan de Déu.

A PUNT

Festa Major
de Manresa,
en marxa!
“Manresa, cor de Catalunya” i l’Àliga,
protagonistes de la imatge de la Festa Major
2017. La festa, que se celebrarà entre
el 19 i el 28 d’agost, estrena la plaça
Gispert com a escenari.

VOLEM MÉS
KURSAAL

Que bé ho
esteu fent!
El Kursaal supera els 48.000 espectadors
en el primer semestre de l’any. La mitjana
d’ocupació dels espectacles és del
78% i se situa entre les tres més altes
de la història del teatre.

JA ERA
HORA!

Volem menys
accidents
Territori i Sostenibilitat licita obres de
millora de la travessera de Castellgalí a la
C-55. Els treballs, que tenen una inversió
de 520.000 euros, s’iniciaran durant
l’últim trimestre d’aquest any.

FUTURS METGES
DE CASA

Una universitat
vital
El nou grau de Medicina de la UVic-UCC, un
projecte “per al territori i per al país”. La
sala d’actes de la FUB2 ha acollit l’acte
de presentació de la carrera que ja
és una realitat.
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EL TEMA DEL DIA
Hi ha la percepció que a l’estiu augmenta la demanda d’instal·lacions d’alarmes, però hi ha companyies que asseguren que segueixen el ritme de tot l’any

Creix la demanda per protegir l’habitatge
amb sistemes d’alarmes durant tot l’any
Francesc Serrat
Manresa

L

es alarmes dissuadeixen
els lladres d’intentar perpetrar robatoris? Segons
coneixedors del sector,
els professionals d’allò aliè saben
que algunes alertes d’alarma s’hi
ha posat per atemorir, però que ja
no hi ha l’alarma o a vegades no
funciona. Per la seva banda, les
companyies instal·ladores asseguren que quan retiren un dispositiu s’enduen també tots els
cartells.
Sempre hi ha el dubte, però aquell
que vol robar se les empesca per
trobar descuits o oportunitats.
Per això, no s’ha d’afluixar mai
en la vigilància i en les mesures
que es prenguin.
La policia sempre alerta que és bo,
preventivament, no posar les coses fàcils als lladres. Ja prou que
se les saben totes; si els facilitem
l’operació, encara ho tindran més
fàcil.

plana fàbrega

Josep Salada, gerent de l’empresa
Plana Fàbrega, explica que si durant els mesos d’estiu augmenta
la instal·lació d’alarmes “normalment és perquè la gent que marxa
de vacances vol deixar protegit el
negoci o casa seva, sigui perquè
no els robin o perquè no se’ls fiquin ocupes”.
Hi ha més sol·licituds per instal·
lar alarmes des de zones urbanes o rurals?
Potser en zones rurals la necessitat d’estar protegit és una mica
més alta, però a les zones urbanes també hi ha peticions d’instal·
lacions a botigues, naus industrials, pisos, cases unifamiliars, etc.

Més alarmes a l’estiu?

Hi ha més demandes procedents de pobles petits o de ciutats grans o mitjanes?
No hi ha massa diferència, en pobles petits, zones industrials, ciutats, urbanitzacions hi ha peticions de tots tipus, però potser sí
que en pobles petits, com que hi
ha més cases aïllades, hi ha més
peticions.

Durant els mesos d’estiu fa l’efecte que augmenta la tendència a
instal·lar alarmes, per allò d’assegurar el nostre patrimoni, més
encara quan se sap que hi ha autèntics especialistes a vetllar per
immobles que queden buits per
tal d’intentar accedir-hi furtivament. De fet, un dels dos instal·
ladors consultats assenteix davant aquesta percepció, mentre
que l’altre diu que ho tenim interioritzat que així és, però que,
en realitat, n’instal·len la mateixa
quantitat durant tot l’any.

Hi ha sensació d’inseguretat o,
pel que saben, augmenten els robatoris i assalts?
No creiem que hi hagi més sensació d’inseguretat, però sí que
la gent cada cop és més previsora i inverteix en seguretat, no solament per quan marxen fora de
casa, sinó que també per protegir les persones quan són a dins
de casa i els seus béns. Això fa
que cada cop s’instal·lin més sistemes perimetrals que ens avisen
abans que hi entrin els intrusos,
cosa que ens dóna temps per re-

Hi ha demandes del món rural i urbà, però creixen les peticions de propietaris de cases aïllades

accionar i protegir-nos, i això és
especialment important de nit,
quan estem dormint.
Q u i n s s i s te me s d ’a l a r me s
s’instal·len més i quin n’és el
funcionament?
El sistema bàsic d’alarma que
s’instal·la és el que està compost
d’una central d’alarma connectada a una central receptora
d’alarmes, amb un teclat per accionar-la, uns detectors de doble
tecnologia (infraroig i microones)
i una sirena exterior, tot aquest
sistema ha d’estar interconnectat
amb cable, ja que els sistemes via
ràdio són més senzills d’inhibir.
També ara se solen muntar unes
càmeres de CCTV addicionals,
de les quals podem rebre imatges tant al nostres dispositius mò-

bils (telèfon mòbil, tauleta...) com
a la central receptora d’alarmes.
A partir de quin preu es pot
aconseguir un servei de vigilància?
Un sistema bàsic amb compliment de grau 2, que és el que
exigeix la normativa per poder
connectar amb la central receptora d’alarmes, pot sortir a partir
d’uns 900 € (l’equip que s’instal·
la queda de propietat del client,
si es trasllada de casa se’l pot tornar a instal·lar en un altre lloc) i
una quota de connexió a la nostra
central d’uns 45 € al mes.
Avui en dia hi ha força oferta al
mercat. El servei és pràcticament el mateix?
No totes les empreses donen el

mateix servei. Si volem connectar l’alarma amb una central
receptora d’alarmes, hi ha una
normativa que ha de complir
tant el material que s’instal·la com
l’instal·lador que dóna el servei.
Dins d’aquesta normativa s’han
de fer unes revisions anuals o
trimestrals dels sistemes i hi ha
empreses de seguretat que no les
compleixen. Per tant, és molt important triar bé l’empresa de seguretat que volem que ens protegeixi. També s’ha de fer un estudi
a mida de les necessitats del client, ja que no tots els sistemes valen per a tot tipus d’instal·lacions;
per exemple, un sistema bàsic de
tres detectors no és suficientment
adequat per a una casa de dues
plantes de 200 m 2 amb jardí i amb
finestres a peu pla. n

Sistemes de Seguretat

Alarma

La màxima
seguretat
a les seves mans

DGP 3183

a mida de cada necessitat
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EL TEMA DEL DIA
Els Mossos asseguren que el percentatge de falses alarmes està estabilitzat des que l’any 2010 les companyies filtren els casos

La policia recomana no informar de la
nostra absència per les xarxes socials
rodri seguretat

Francesc Serrat

Filtres per detectar falses alarmes

Manresa

E

nric Rodríguez és director de seguretat de Rodri
Seguretat, SL, i, respecte
a la pregunta de per què a
l’estiu sembla que hi ha un repunt
de vendes d’alarmes, afirma: “Jo
crec que tenim tots molt interioritzat que els robatoris són a l’estiu;
de fet, és quan fem períodes fora de
casa més llargs, però la realitat és
que durant tot l’any hi ha robatoris”.
Quin és el sistema d’alarma més
habitual?
El més habitual són els sistemes
d’alarma per protegir interiors de
pisos i comerços, i, en el cas de cases aïllades o residencials, cada cop
és més freqüent la instal·lació de
sistemes de detecció perimetral per
protegir l’exterior de la casa i anticipar l’avís de l’intrús abans no sigui
dins de casa. I en indústries se sol
combinar l’alarma amb sistemes
de videovigilància.
Quin cost té?
Doncs, aquí hi ha un gran ventall de
preus, però personalment sóc dels
que penso que tot té un preu. Per
mi, a partir d’uns 1.200 € ja es pot
tenir un sistema de seguretat ben
instal·lat i amb una bona qualitat
de producte i a partir d’aquí fins on
un vulgui. L’alta tecnologia és tan
àmplia que un es pot gastar avui
dia el que vulgui.
Tot depèn del nivell de seguretat
que un vulgui i del tipus de lloc que
calgui protegir, perquè un sistema
de seguretat no pot ser mai un kit
tancat, sinó un sistema fet a mida
i que s’ajusti a les necessitats del
que el client necessiti.

Tradicionalment, moltes de les alarmes que es disparaven resultaven
ser falses. S’havien activat per una
mala manipulació del dispositiu o
per imprecisions de l’aparell. Això
cada cop passa menys.
D’una banda, perquè la tecnologia
s’ha perfeccionat i, de l’altra, des
de l’any 2010 les companyies asseguradores disposen de requisits
que fan que hagin de fer comprovacions abans d’alertar la policia. Segons fonts dels Mossos d’Esquadra
de la regió central, “el percentatge
Un dels sistemes més freqüents és el de la videovigilància

Quines altres varietats de sistemes de protecció s’ofereixen?
Depèn del tipus de client, però
un dels més freqüents és el de la
videovigilància. I per als més exigents i per a proteccions d’alt nivell,
ja podríem anar a sistemes de videoanàlisi amb càmeres tèrmiques,
etc. en què els sistemes analitzen
les imatges i donen l’avís a la central receptora d’alarma.
Quina és la principal causa que es
disparin falses alarmes?
Avui dia els sistemes són molt segurs i robustos i les falses alarmes
solen ser o per un mal ús del client, o
bé per una mala instal·lació del sistema, ja que no totes les empreses
posen la mateixa cura en la instal·
lació dels sistemes de seguretat, sobretot les d’exterior. És important
no deixar-se enlluernar per les ofertes i pels preus suposadament econòmics i buscar sempre empreses
que es mirin la instal·lació com si
fos per a ells mateixos.

Quin procediment se segueix en
aquests casos?
Bé, amb la normativa vigent de seguretat privada que es va modificar
el 2011 ja s’han filtrat molt les falses
alarmes, ja que la central d’alarmes
no pot fer un avís als cossos de seguretat si no hi ha dos o més detectors diferents disparats en menys
de 30 minuts, o bé una alarma amb
verificació d’imatge.
Tot i així, si un client té falses alarmes i no sap per què és important
posar-se en contacte amb la seva
empresa i mirar d’analitzar el perquè de l’alarma i mirar d’ajustar el
sistema per corregir la situació.
Hi ha alguna novetat en el mercat
de les alarmes?
Molt destacada no, tot i que en videovigilància cada cop hi ha més
temes de càmeres tèrmiques, sistemes de videoanàlisi, els sistemes de
seguretat cada cop tenen les comunicacions més ràpides i segures. Però, en general, res gaire destacable.

Els lladres habituals tenen en
compte les cases amb dispositius d’alarma?
En seguretat no podem dir mai que
la protecció és del 100 %, ja que la
seguretat total no existeix i qui digui el contrari menteix. Però sí que
és veritat que la seguretat puja el nivell del lladre i, per a alguns tipus
de cases, el perfil de lladre baix o
mitjà ja no intenta robatoris si hi
ha alarma i va a un objectiu més
fàcil i senzill.
Es pot dir que si les alarmes estan
anunciades dissuadeixen els autors dels robatoris?
El que li deia abans, depenent del
perfil del lladre; els professionals
potser poden intentar-ho, però,
com a norma general, sí que dissuadeix.
És millor que es vegi que hi ha
alarma o que salti per sorpresa?
Aquí ja va a gustos. Jo sóc del parer
que es vegi que no pas que agafi per
sorpresa. Ja que tota alarma com-

de falses alarmes detectades en els
darrers sis anys ha estat molt estable, no es pot considerar que hi
hagi hagut creixement ni que els
percentatges d’avisos que no acaben en res hagin descendit, senzillament està estable”.
La diferència entre abans i aquesta
darrera època està en els filtres que
ja activen les mateixes companyies
dels serveis d’alarmes que no alerten els cossos policials sense tenir
prou indicis que s’està cometent alguna irregularitat. n
porta una actuació al darrere i no
sempre es pot ser igual de ràpid i eficaç. Per tant, si aconseguim que el
lladre marxi sense haver complert
el seu objectiu, millor.
Quines recomanacions faríeu per
evitar ensurts quan anem de vacances?
Algunes recomanacions senzilles
i ja conegudes per molts però que
són fàcils de fer i poden servir per
ajudar a tenir la llar més segura
de cara a les vacances: que algú et
buidi la bústia, perquè no es vegi
plena; que algú et posi l’estora bé
al replà; tancar sempre amb dues
voltes; connectar el sistema d’alarma sempre, encara que sigui per
poca estona, i una de molt important avui dia, anar molt en compte
amb les xarxes socials, ja que cada vegada estem més acostumats a
exposar el nostre dia a dia i és molt
fàcil saber si som o no de vacances
o fora de casa: no penjar coses a les
xarxes que puguin ajudar el lladre
és important. n
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FESTES DE SANT IGNASI 2017 / FIESTAS DE SAN IGNACIO 2017 / 2017KO SAN IGNAZIO JAIAK / FESTIVAL OF SANT IGNATIUS 2017

SONS DEL CAMÍ

SONIDOS DEL CAMINO
IBILBIDEAREN SOINUAK

IV Cicle de músiques contemplatives

SOUNDS OF THE WAY

Manresa, del 19 al 28 de juliol de 2017

Programa
dimecres 19 de juliol a les 22 h

dijous 20 de juliol a les 22 h

divendres 21 de juliol a les 21 h

Parc de la Seu de Manresa

Parc de la Seu de Manresa

Jardins de la Casa d’Espiritualitat de
Sant Ignasi (C/ Sant Bartomeu, 56)

Ancestres

Llull: mística i faula

Les cançons tel·lúriques

L’Incantari

Joan Massotkleiner / Toti Soler

Roger Mas

Proposen un homenatge al llegat musical i humà
dels nostres avantpassats gràcies a la recreació de
cançons de tradició oral. Un repertori per reconciliar el passat i el present.

La paraula de Joan Massotkleiner i la guitarra de
Toti Soler s’endinsen en l’obra lul·liana a través
d’una acurada selecció d’aforismes místics del
Llibre d’Amic i Amat i de faules prosaiques del
Llibre de les Bèsties.

Cançons, històries i reflexions que ens obren les
portes a l’univers del cantautor i al seu vessant
més espiritual.

dimecres 26 de juliol a les 22 h

dijous 27 de juliol a les 22 h

divendres 28 de juliol a les 22 h

Parc de la Seu de Manresa

Parc de la Seu de Manresa

Parc de la Seu de Manresa

Alba

On Project

Imatges Trobades

Nim

Pello Ramírez / Xabier Zeberio

Amb aromes i influències d’Orient Mitjà i Extrem
Orient, de Turquia a l’Índia, Nim ofereix una visió
contemporània de les cançons medievals i tradicionals catalanes.

Sonoritats vingudes del País Basc en un projecte
musical que uneix dos virtuosos de la viola de
tecles medieval i de l’acordió cromàtic.

Carles Cases / Alberto Reguera /
Miquel Còrdoba / Mariona Tuset /
Jordi Gaspar / Jordi Farrés

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Concerts amb taquilla inversa.
La recaptació anirà destinada al projecte DRET A LA PAU I A LA SEGURETAT de l’Associació Catalana per la Pau.
També hi haurà servei de bar.

“Buscant per tots els racons on poder trobar les
meves partitures amb un caire més místic, he
optat per l’apartat cinematogràfic.” També són
inclosos alguns temes de l’obra-oratori Araguaia,
basada en poemes i diàlegs amb el bisbe Pere
Casaldàliga.
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Enquesta per conèixer la
percepció sobre la salut
aj manresa

Redacció

L’Ajuntament ofereix
32 llocs de treball en
plans d’ocupació
Redacció

Manresa

Manresa

nnn Els manresans i manresanes

nnn L’Ajuntament de Manresa,
amb el suport de la Diputació de
Barcelona i en el marc del Programa complementari de foment de
l’ocupació local, convoca una
oferta pública d’ocupació dirigida a contractar persones a l’atur a
través de plans d’ocupació.
L’objectiu d’aquesta acció és fomentar la contractació directa
de persones en situació d’atur
per tal de millorar-ne l’ocupabilitat, i incidir especialment en
els col·lectius més desafavorits
i vulnerables i que es troben en
risc d’exclusió social i amb dificultats d’inserció laboral. Alhora permetrà reforçar la prestació
dels serveis públics programats
per l’Ajuntament de Manresa.
Els candidats han d’estar en situació d’atur, prèviament inscrits al
Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) com a demandants d’ocupació i no han de cotitzar a cap
dels règims de la Seguretat Social.
Les places convocades són d’auxiliars administratius/ives tèc-

que ho vulguin poden respondre
telemàticament una enquesta que
es troba al web municipal des del
dijous 6 de juliol i que té l’objectiu de
conèixer la percepció de la salut a la
ciutat de Manresa. Es tracta d’una
iniciativa impulsada conjuntament
entre l’Ajuntament de Manresa i la
Fundació Universitària del Bages
(FUB), que contribuix a elaborar el
futur Pla de salut de Manresa 20172021, el document director que ha
de guiar les accions municipals que
cal desenvolupar en l’àmbit de salut
al municipi. L’any 2016 la UManresa-FUB va elaborar un document
de diagnòstic de la salut a la ciutat
que recull totes les dades objectives
rellevants i, prenent aquesta informació com a base per a l’elaboració
del Pla de salut, s’estan desenvolupant sessions de treball amb grups
d’experts . Però s’ha cregut convenient també incorporar-hi opinions
individuals. I per això es va dissenyar una enquesta seguint paràmetres de l’Organització Mundial de

L’Ajuntament de Manresa i la FUB van presentar destalls de l’enquesta

la Salut (OMS). A peu de carrer, ja
se n’han recollit 345 i se’n continuaran fent a part les que es puguin
contestar a través del web. De moment, aspectes com les oportunitats
de feina, l’estat dels rius o la manca de zones verdes a Manresa figuren entre els aspectes negatius en la
percepció de salut i, d’altra banda,
en l’apartat positiu destaca la percepció de bona salut personal dels
enquestats i de l’entorn. La regidora
de Salut ha valorat de manera molt
positiva l’arrencada d’aquesta ei-

na que “ha de contribuir a conèixer la percepció de salut que tenen
els ciutadans”.
El mètode, batejat com a “Manresa
MAPS” (mètode d’apreciació de la
percepció de salut), ha passat una
fase de validació per part de l’Àrea
de Recerca i Innovació de la UManresa-FUB i ara s’adreça a la ciutadania per tal de poder conèixer com es
valora subjectivament la salut municipal amb relació als paràmetres
que, segons l’OMS, defineixen una
ciutat saludable. n

nics/ques, 1 tècnic/a de grau mitjà d’ocupació, coordinador/a del
programa, arquitectes, tècnics/
ques de grau mitjà, 1 paleta, peons, etc.
Les funcions i els requisits establerts per a cada plaça es poden
consultar al web municipal (a
l’apartat d’Oferta pública d’ocupació, interinatges i contractes
temporals) o al BOPB del dia 5 de
juliol. Per poder participar en el
procés de selecció cal entrar una
instància (juntament amb la documentació requerida a les bases
de la convocatòria) a recursos humans de l’Ajuntament, abans del
dia 25 de juliol. n

“Cerco pis a Navàs
amb 1 habitació
des de 33.700 €*,
m’ajudes a trobar-lo?”
Passeig de Circumva·lació, 93-115

A Solvia ens importen totes
les teves preguntes. Totes.

Informa-te’n al 902 333 131 o a Solvia.cat.
* Impostos i despeses no inclosos. Consulta la certificació energètica a Solvia.cat.

MP_255x165,1_Frecuencia_CASANOCHE_Navas_cat.indd 1

17/7/17 11:41
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La festa de Sant Cristòfol
atrau més de 1.000 vehicles
canal taronja

Redacció
Manresa
nnn Més de 1.200 vehicles, si fa no

fa com l’any passat, van passar per
la benedicció de sant Cristòfol. Les
obres de la Bonavista no van suposar més cues. Hi va haver moments
en què l’espera per beneir era pràcticament zero. El Montepio de Conductors va celebrar dilluns passat
la tradicional benedicció de vehicles i va reconèixer els socis Marcel
Roqueta i Plínio Gómez, així com
la feina en pro de la seguretat viària dels Mossos d’Esquadra, en el
marc dels actes de la festa de Sant
Cristòfol.
La relació entre el Montepio i els
mossos de trànsit és fluida durant
tot l’any

Mossèn Boqueres, beneint cotxes

Al matí, es va celebrar una missa a
l’església de l’Hospital de Sant Andreu i, tot seguit, es van fer els reconeixements a la sala d’actes del

Montepio amb molt bona assistència d’autoritats, representants de
cossos policials i d’entitats ciutadanes.
L’acte més concorregut va ser la
benedicció de vehicles que es va
celebrar entre les 19 h i les 21 h al
carrer Mossèn Cinto Verdaguer, a
la confluència amb la plaça Sant
Jordi. Primer van beneir els sacerdots mossèn Joan Abriobni Castillo i mossèn Antoni Boqueres i, a
la segona hora, van ser substituïts
per mossèn Jaume Serra i mossèn
Xavier Estapé. Enguany els diners
recaptats es lliuraran al projecte de
centre oncològic infantil de l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues, en el marc de la campanya
#paralosvalientes que té Leo Messi com a protagonista principal. n

Nous semàfors a la
zona propera a la
plaça Bonavista
Redacció
Manresa
nnn El passat 11 de juliol es van ini-

ciar obres en dos punts propers a
la plaça Bonavista, en el marc de
l’operació d’urbanització de la plaça i canvis en la mobilitat de l’entorn. Per una banda, s’han iniciat
els treballs d’ampliació de la semaforització de la cruïlla de la carretera de Vic amb el carrer de Gaudí, consistents en la canalització
soterrada de serveis. Durant les
obres pot quedar afectat un carril de circulació de la carretera
de Vic de manera no simultània,
tant d’entrada com de sortida. És
previst que aquests treballs durin
dues setmanes. S’ha de recordar
que el carrer Gaudí canviarà properament de sentit, entre el carrer

Sant Joan d’en Coll i la carretera de
Vic (serà en sentit baixada), i per
aquest motiu es fan aquestes obres
de regulació semafòrica.
Per una altra banda, avui mateix
han començat també els treballs
d’obres per a l’ampliació de la cruïlla semaforitzada del carrer Bertrand i Serra amb la carretera del
Pont de Vilomara, a la zona també
de l’inici del carrer Sant Joan d’en
Coll. Per aquest motiu, el trànsit de
vehicles dins la intersecció es regula en pas alternatiu amb semàfors
provisionals. Es preveu que aquests
treballs durin tres setmanes.
La setmana passada ja es va fer el
canvi de sentit del carrer de Sant
Joan d’en Coll i, properament, s’aniran duent a terme més obres i canvis de mobilitat al sector, tal com es
va informar la setmana passada.n

Premis ‘Barris antics,
molt per descobrir,
molt per oferir’
aj manresa

Foto de grup dels premiats de Manresa davant de l’Oficina de Turisme
Redacció
Manresa
nnn L’Oficina de Turisme de Man-

resa va fer l’acte d’entrega dels premis a les persones guanyadores de
la campanya comercial “Barris antics, molt per descobrir, molt per
oferir”, que s’ha impulsat des de
les regidories de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Manresa i
des de les associacions de comerciants dels carrers Urgell, Nou, Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel
i voltants, així com el Centre comercial Born - La Plana de l’Om,
l’Associació de Concessionaris del
Mercat Municipal de Puigmercadal i els comerciants de la plaça Gispert i rodalies.
El premi per a comerciants que han
col·laborat en la campanya repar-

tint butlletes i amb urnes (també
per al sorteig) va ser per a Montserrat Nadal, de l’Estanc número
11 del carrer Vilanova, que visitarà
la població de Sant Martí de Tous.
Manresa és un dels 34 municipis
que es van adherir a la campanya
“Barris antics, molt per descobrir,
molt per oferir”, que té per objectiu
dinamitzar el comerç de proximitat
en els nuclis antics dels municipis.
En la iniciativa hi participen 1.845
comerços i 29 associacions de comerciants i està impulsada per la
Generalitat de Catalunya i Pimec.
Aquesta iniciativa consisteix en la
idea que el client, per cada compra
feta, rebi una butlleta que diposita
en una bústia i això l’habilita per
participar en el sorteig, el premi del
qual és una estada en un dels altres
34 municipis participants. n
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Josep Rueda s’emociona
rebent el mèrit ciutadà

Pere Moro, nou
president del Rotary
Manresa-Bages

aj manresa

Rotary club

Redacció
Manresa
nnn El nou president del Rotary
Club de Manresa-Bages és Pere
Moro, que va prendre possessió
el divendres 7 de juliol, en el marc
de la 28a Festa de Canvi de Junta.
Moro ha agafat el relleu de David
Augé, que ha encapçalat l’entitat
durant l’últim any. Els estatuts del
Rotary preveuen el relleu presidencial de manera anual.
El nou president és notari per oposició des de l’any 2007 i membre
del Rotary Club de Manresa-Bages
des del 2010. L’objectiu del mandat
que ara inicia és donar continuïtat
a les accions que ja porta a terme
l’entitat durant l’any i també impulsar-ne de noves. El Rotary Club
Manresa-Bages forma part d’una
entitat implantada a tot el món i
que promou diferents campanyes
humanitàries, entre les quals des-

David Augé amb Pere Moro

taca la de la lluita contra la poliomielitis. L’entitat té projectes i
accions consolidades i que formen part del calendari d’esdeveniments manresans, com el Concert de Reis al Teatre Kursaal, el
Premi Simeó Selga i el premi a la
joventut Protagonistes del demà.
Aquest any ha donat continuïtat al
Premi La ciència i els infants, en
col·laboració amb la FUB. n

Reconeixement als
desapareguts durant
la Guerra Civil
Redacció
Manresa
nnn Manresa se suma al progra-

ma de la Generalitat que busca
el reconeixement a les persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme per tal de
dignificar el seu record com un
exercici de memòria històrica.
L’A ju nt a ment de l a c apit a l
del Bages participa en la difusió del Programa d’identificació
genètica de desapareguts en el
marc de les accions del Programa municipal de memòria històrica, i per l’educació en favor

dels drets humans i les llibertats
democràtiques. El Laboratori Genètic de l’Hospital Vall d’Hebron
és qui encreuarà les dades per
identificar les persones.
La presentació del Programa
al Centre Cultural el Casino va
comptar amb la intervenció de
la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Carme García; la regidora de Cultura, Anna Crespo, i
l’historiador i president de l’Associació Memòria i Història de
Manresa, Quim Aloy, que va oferir un context històric dels desapareguts manresans. n

Josep Rueda amb la prestigiosa Medalla de Manresa al Mèrit Cívic

aj manresa

Redacció
Manresa
nnn L’Ajuntament de Manresa ha

lliurat aquest dilluns la Medalla de
la Ciutat al Mèrit Cívic a l’activista
sindical i veïnal Josep Rueda.
Un acte molt emotiu marcat per les
paraules que l’han definit pel seu
compromís social, ple de valentia
i dignitat, com ha volgut assenyalar l’alcalde de la ciutat, Valentí Junyent. En un Saló de Sessions ple de
gom a gom, amb representants del
consistori amics. Exalcaldes com,
Juli Sancliments i Josep Camprubí;
l’exconseller Felip Puig i l’alcalde
del Pont de Vilomara, Cecilio Rodríguez; excompanys del sindicat
Comissions Obreres i exregidors de
l’Ajuntament de Manresa de diferents partits polítics, i tota la seva
família: el seu marit, Andreu, fills
i nétes.
Una llarga trajectòria de Rueda,
que ha estat destacada per Lluís
Vidal Sixto, responsable d’acció
sindical de CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central, i pel president de la Federació d’Associacions
de Veïns, Enric Martí. La directora

Pilar Goñi durant la seva intervenció al Saló de Sessions

de Grup Taelus, la periodista Pilar
Goñi, amiga personal de l’homenatjat, ha fet una repassada per la
vida de Rueda en els seus diferents
vessants.
Com a persona, com a sindicalista
i com a figura cabdal de president
de l’Associació de Veïns de la Font
dels Capellans.
Home generós, tossut i, per sobre
de tot, treballador. Després de re-

bre la medalla, visiblement emocionat, Rueda ha destacat el conjunt de persones de l’Associació,
que sempre li han fet costat.
Ha parlat del seu marit, Andreu, i
dels seus fills, que sempre han estat
al seu costat. Al final, una sorpresa musical, Mediterráneo, de Joan
Manuel Serrat, interpretada per dos
joves. músics. La cançó preferida
de Josep Rueda. n

10 l FRQ l PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l DEL 20 de juliol al 23 d’agost de 2017

BAGES

Deu propostes per redactar la Castellbell marca
itineraris amb les
rehabilitació de Cal Clarassó calories que es gasten
aj santpedor

Obertura de les pliques dels projectes per rehabilitar Cal Clarassó
Redacció
Manresa
nnn El 5 de juliol es va obrir el pri-

mer dels dos sobres que han presentat les empreses que opten per
la redacció del projecte de rehabilitació de l’edifici de Cal Clarassó
i el seu entorn, el projecte més rellevant de la legislatura. L’Ajuntament de Santpedor ha rebut fins a

10 propostes per redactar el projecte de rehabilitació de l’edifici de Cal
Clarassó i del seu entorn, el projecte urbanístic i social més rellevant
d’aquesta legislatura. Les empreses
s’han presentat sota un lema per
garantir el secret de l’autoria de cadascuna de les propostes. Aquest
primer sobre conté la documentació amb els criteris que es tindran
en compte en aquesta fase: la ido-

neïtat de la solució arquitectònica,
la funcionalitat, el tractament dels
espais lliures, el sistema d’instal·
lacions i els sistemes constructius.
Aquests cinc paràmetres els estudiarà durat els propers dies l’equip
tècnic que segueix el projecte. El dia
5 només es va validar que no hi havia als sobres ni a la documentació
presentada cap referència a la persona física o jurídica que presentava l’oferta, ni en la caràtula exterior
ni en cap document interior. Totes
10 propostes han estat acceptades
en comprovar precisament que es
garantia el secret en no haver-hi cap
referència a l’empresa que hi ha al
darrere dels lemes que s’han usat
per concórrer a la licitació del projecte i que, a més, totes les propostes tenien la informació requerida
en el format demanat.
A finals de mes se sabrà quina proposta tira endavant i redacta el projecte. n

Un nou incendi crema 62
hectàrees al terme d’Avinyó
Redacció
Manresa
nnn Els Bombers de la Generalitat

van extingir el 5 de juliol un incendi
que es va declarar prop de la carretera d’Avinyó en zona agrícola i
que després es va convertir en forestal, que va cremar una superfície de 62 hectàrees.
Segons els agents rurals, de les 62
hectàrees de vegetació, 34 eren forestals i 28 d’agrícoles. Les flames
van arribar als peus del polígon industrial Punsic, que va ser desallotjat preventivament. En aquest

punt, va cremar una planta de desballestament d’automòbils, que es
va veure molt afectada pel foc. Els
Bombers, però, van evitar que l’incendi es propagués a les altres indústries del polígon. Durant la tarda del dia 5 també es va obligar al
confinament dels veïns d’Avinyó a
casa seva, però cap a un quart de
deu es va aixecar l’ordre. Els Bombers no tenen constància que cap
persona hagi requerit atenció sanitària a causa de l’incendi.
Pel que fa a les carreteres, s’havia
tallat a la circulació la BP-4313 que
estava tallada entre els quilòme-

tres 29,5 i 26,5, i es va restringir en
ambdós sentits de la marxa de la
carretera B-431.
Una quarantena de dotacions terrestres i una desena de mitjans aeris
van intervenir en les tasques d’extinció.
En el dispositiu operatiu per a l’incendi també van treballar 14 unitats
de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i maquinària pesant, 17
patrulles dels Mossos d’Esquadra,
4 unitats i l’helicòpter dels Agents
Rurals, 4 ambulàncies del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM),
Protecció Civil i Creu Roja. n

aj castellbell

Castellbell i el Vilar implanta un projecte inèdit al país
Redacció
Manresa
nnn El municipi de Castellbell i el

Vilar serà el primer del país a implantar el projecte Walking is good,
un circuit de salut circular de sis
quilòmetres que mesura les calories que es cremen en completar-lo.
Així doncs, el consistori instal·larà
diferents panells que informen els
ciutadans de les calories que van
cremant. Si els caminadors completen tot el circuit de sis quilòmetres, es calcula que hauran cremat unes 275 calories. L’objectiu
és que el CAP del municipi recepti caminades a determinades persones “com a eina per millorar-ne

el benestar físic i mental”. Des del
CAP s’explicarà el circuit als usuaris i es recordarà que caminar és un
dels millors antídots per prevenir
determinades malalties.
El projecte Walking is good està impulsat per l’emprenedor Javi del Río
i, fins ara, només s’ha implantat a
la ciutat de Valladolid. Un cop se
senyalitzi el circuit, l’Ajuntament
de Castellbell i el Vilar organitzarà
una caminada popular perquè tots
els veïns coneguin el circuit i els
avantatges que comporta en matèria de salut. La voluntat és sumar
totes les calories cremades per tots
els participants i convertir-les en un
donatiu benèfic per lluitar contra
el càncer. n

Sallent obre el període
de sol·licituds per
rebre els ajuts de l’IBI
Redacció
Manresa
nnn L’Ajuntament de Sallent va
obrir el 4 de juliol el període per
sol·licitar l’ajut sobre l’impost
de béns immobles adreçat a totes les persones amb una capacitat econòmica escassa gravades
amb aquest impost. Les instàncies es poden presentar, juntament
amb la documentació acreditativa, al Registre General de l’Ajuntament fins al 4 d’agost. Per poder
optar pels ajuts s’ha d’estar empadronat al municipi de Sallent amb
una antiguitat mínima d’un any,
l’habitatge ha de tenir un valor cadastral inferior a 70.000,00 € i s’ha
d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
de Sallent, l’Agència Tributària i la
Seguretat Social. També s’ha de tenir en compte que el sol·licitant no
pot constar com a contribuent per

cap altre immoble sigui a Sallent
o a altres municipis. I el conjunt
dels ingressos bruts del sol·licitant
i dels majors d’edat que visquin amb
ell hauran de ser iguals o inferiors
al barem obtingut per l’indicador
de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) pel coeficient multiplicador que depèn del nombre de persones que conviuen en l’habitatge.
Des de l’Ajuntament de Sallent s’intenta, des de diferents sectors, donar suport a les persones amb pocs
recursos econòmics. Aquests ajuts
són una mostra més d’aquestes actuacions. El percentatge que es concedeixi s’estableix en funció de la
dotació pressupostària existent
en el moment de l’atorgament i és
el mateix per a tots els beneficiaris
que compleixin els requisits assenyalats. Podeu consultar amb més
detall els requisits que han de reunir
els beneficiaris i la manera d’acreditar-los en les bases adjuntades. n
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Obres de millora a la
travessera de Castellgalí
GENCAT

Redacció
Manresa
nnn El Departament de Territori i

Sostenibilitat ha impulsat obres de
millora de la seguretat viària a la
travessera de Castellgalí i en diversos punts de la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa, amb l’obertura de la licitació dels treballs, per
un import d’uns 520.000 euros. Es
preveu que aquesta actuació s’iniciï
durant l’últim trimestre d’enguany
i tingui una durada de dos mesos.
L’obra complementa l’actuació
que el Departament va finalitzar
l’any passat d’instal·lació d’una nova barrera de separació entre els
sentits de circulació per evitar xocs
frontals i que va tenir una inversió
de 4 milions d’euros. Els treballs
que ara es liciten se centraran sobretot en la travessera de Castellgalí, sobre la qual no es va actuar
llavors, i també inclouen millores
localitzades a la C-55 des de Manresa fins a Castellbell i el Vilar.
Concretament, les tasques previstes a la travessera de Castellgalí són:
• Implementació d’un zebrat cen-

tral de separació entre sentits de la
circulació per millorar la seguretat viària. Aquesta actuació comporta l’estretament dels carrils, que
passen dels 3,5 actuals a 3,2 metres
d’amplada.
• Formació de 30 metres de cuneta
formigonada i conversió a cuneta
remuntable de 30 metres més.

• Disposició d’una barrera de formigó per millorar la seguretat a
l’entorn de l’estrep d’un pas superior existent.
• Instal·lació de canalització per a
telecomunicacions per donar continuïtat a l’existent fora de la travessera.
A més de les actuacions a la travessera, es preveu la instal·lació d’un
sistema de protecció per a motoristes a la part exterior de diferents
trams de la barrera metàl·lica existent de separació de sentit. L’obra
durà a terme la formació d’un apartador de 5,5 metres d’amplada per
facilitar la parada de vehicles en cas
d’incidència, en un tram de 50 metres de longitud a la C-55 a prop de
l’entrada del nucli urbà. També es
preveu condicionar un camí que
discorre en una zona boscosa als
marges de la carretera en uns 200
metres, també al terme de Castellgalí, per tal d’integrar-lo al recorregut del Camí Ignasià.
Finalment, s’inclourà la formació
de trams de cuneta i la millora de
diversos trams de barreres de seguretat. n

Santpedor prioritza
aquest estiu els
passos de vianants

aj santpedor

Aquest estiu se senyalitzen diferents passos de vianants al municipi
Redacció
Manresa
nnn L’equip de manteniment de
l’Ajuntament de Santpedor treballa des del passat mes de juny
en la millora de diferents passos
de vianants del municipi. Després
d’aturar temporalment els treballs,
des de fa uns dies s’han reprès les
obres que han de permetre millorar fins a mitja dotzena de passos
de vianants d’espais molt transitats durant els mesos d’estiu. Així,
aquesta setmana l’equip de manteniment ja està treballant a dos car-

rers: Monjo (Barri Vell) i Francesc
Cambó (Poble Nou). Al carrer Monjo es pot veure un pas de vianants
enllestit i els dos que encara queden per fer. En paral·lel, hi ha un
segon equip que treballa a la zona
de Francesc Cambó. La filosofia és
que els passos de vianants del municipi permetin a les persones que
van a peu pel poble poder creuar
tranquil·lament seguint les voreres i sense haver d’anar a buscar
passos de vianants per fer-ho amb
total seguretat. L’equip de manteniment va començar a la carretera
de Callús.n

Els Resistents de Castellbell
es farà el 30 de setembre
Redacció
Manresa
nnn Castellbell i el Vilar celebrarà

la Festa dels Resistents 2017 el dissabte 30 de setembre. Aquest any
el certamen se centra en els fets de
1882 al municipi i en el personatge
de Mansuet Boxó al nucli del Vilar.
Castellbell i el Vilar va ser escenari
l’any 1822 d’una important revolta en el marc del Trienni Liberal.

Mansuet Boxó va ser el ferrer del
poble, sometent i guerriller veterà
de la guerra del Francès, durant la
qual va ser un important capitost
d’una guerrilla que va lluitar contra
el govern central des del territori.
Les accions teatralitzades de recreació històrica es representaran a
partir del muntatge Mansuet Boxó,
heroi o bandit?, que es podrà veure en diferents espais del nucli del
Vilar sota la direcció artística de

l’actriu Iolanda Segura. A partir de
les 22 h es programarà l’espectacle
itinerant a partir de noves escenes
que es podran seguir per tot el Vilar
fins a mitjanit. Es recrearan els fets
històrics compresos entre els anys
1820 i 1830 amb sorpreses i novetats
per mantenir l’interès del públic.
El carrer del Vilar acollirà un mercat d’artesania de productes del territori i també d’àrees properes i la
taverna del sometent.n

catpress

Foto d’arxiu de l’anterior celebració de la Festa dels Resistents

Capvespres a
Món Sant Benet
Una història dels gustos i les olors a Sant Benet

Veniu a descobrir la memòria gastronòmica de Sant Benet:
Sopar a la fresca - 20.30 h. - Un sopar amb vistes al monestir
per gaudir de diversos plats inspirats en la història d’aquest espai.
Visita nocturna especial - 22 h. - De la mà de la cuinera de la família
de Ramon Casas, i mitjançant diverses videoinstal·lacions suggestives, farem
un recorregut per la història del menjar a Sant Benet.

MÉS INFORMACIÓ, RESERVES
I VENDA D’ENTRADES:

www.monstbenet.cat
93 875 94 01
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Els Trullols es converteixen en un dels pols d’atracció de l’oci nocturn de Manresa . “A una hora de la platja i a una hora de la ne

Manresa ofereix una oferta d’

Francesc Serrat
Manresa

A

Manresa les activitats a la
fresca que organitzen algunes entitats, les terrasses dels bars al Passeig i
a diferents espais del centre i dels
barris, les programacions per a joves que es fan des de l’Ajuntament,
l’oferta del CAE (Centre d’Animació i Esplai) o les festes dels barris
no són evidentment l’única oferta
lúdica per a les nits d’estiu. D’uns
anys ençà s’ha potenciat l’oferta de
terrasses més afins a discoteques,
bars musicals o sales de festa en
diferents formats. Tot va començar amb l’obertura de la Carpa del
Riu, al passeig del Riu de Manresa.

Darrer estiu amb la
Carpa del Riu
Segons fonts municipals, als anys
noranta es va subscriure el contacte
per la concessió administrativa del
jardí urbà “Manresa-Riu” a l’adjudicatari actual. L’acord d’adjudicació va ser adoptat el 20 de juliol de
1993 i notificat el 5 d’agost de 1993,
data a partir de la qual s’ha de con-

siderar iniciada la concessió, que
era per a 25 anys i, per tant, acaba
l’agost de 2018.
Segons l’Ajuntament de Manresa,
representants de la societat concessionària van demanar una ampliació del termini de la concessió, però
es va desestimar perquè el plec de
clàusules signat al seu dia deia que
la concessió estableix un termini
improrrogable de 25 anys.
Un cop finalitzada la concessió,
l’Ajuntament de Manresa, propietari del terreny, en recuperarà l’ús.
Caldrà veure si es fa una nova concessió o no. El fet que hagi acabat la
concessió obre una oportunitat per
plantejar-se si cal fer algun canvi al
sector. Segons fonts municipals, encara no està definit: s’hi treballarà
durant el proper any.

“Poder fumar mentre
alternes és un element
determinant”
Pel que fa a un altre concepte de
terrasses d’estiu, n’hem parlat amb
Nico Gutiérrez, conegut promotor
del món de la nit que actualment regenta, entre altres locals, dos bars
de moda, Villa Martini i Villa Lola,

ens emociona veure com els petits
llisquen en una pista de gel a la plaça Sant Domènec. Poques ciutats
poden gaudir d’aquesta meravellosa circumstància. Per això, l’expectativa de l’estiu tant en terrasses
com en oci nocturn és bona. Vivim
en una ciutat fantàstica, d’això no
n’hi ha dubte.

i amb Christian Busquets, responsable de Grup Silenci, que aquesta
primavera va estrenar el Set Box als
Trullols, com una de les novetats en
oferta lúdica d’aquest estiu.

Quin és el perfil de públic de Villa
Lola i Villa Martini?
És diferent, sobretot perquè a l’estiu
surt un 30 % més de gent que a l’hivern i això fa que la fauna nocturna
canviï. Villa Lola preveu un públic
que oscil·la, aproximadament, entre els 28 i els 50 anys i Villa Martini
es mou al voltant de gent entre els
20 i els 50 anys.

Nico, com es presenta aquest estiu per a l’oci nocturn a Manresa?
En general, bé. A Manresa gaudim d’un avantatge que ha estat i
és determinant en la nostra manera
d’entendre l’oci tant a l’estiu com a
l’hivern. Som a una hora de la platja
i a una hora de la neu segons l’estació en què ens trobem. Per això,
ens encanta l’estiu i també l’hivern.
Ens encanta omplir les terrasses i

Canvia en part el públic d’estiu i
el d’hivern?
Sí, l’estiu incita a sortir molta més
gent. El fet de poder fumar mentre
alternes és un element determinant
per a molta gent. Però hi ha altres
factors que són clau perquè la gent
s’animi més a sortir, com ara el clima, etc. Cal fixar-se que, per exemple, l’estiu és l’estació escollida des
de fa temps immemorials per l’és-

Nico Gutiérrez

ser humà per relacionar-se més en
grups. Les festa majors... en són un
clar exemple.
Hi ha suficient oferta d’oci nocturn a l’estiu, a Manresa?
Per a mi, sense cap dubte, sí. Una
altra cosa és que les diferents ofertes d’oci nocturn sàpiguen potenciar i oferir esdeveniments adequats
per a la gent de Manresa i comarca.
Crec sincerament que hi ha massa
oferta repetitiva, però jo, evidentment, i per raons òbvies no entraré a opinar profundament sobre
aquest tema.
A part de Manresa i de la comarca, de quines altres demarcacions properes procedeix part de
la clientela?
Malauradament, Manresa mai ha
estat un focus de trobada de l’oci
nocturn a la província. Per exemple, a l’hivern, Barcelona, Terrassa,
Sabadell..., fins i tot, Vic han estat
ciutats amb molta més afluència
de manresans que a l’inrevés. I a
l’estiu, la platja és clarament determinant. Però sí que he de dir que
per als particulars Villa Martini
n’és una excepció. Hem aconse-
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eu, Manresa es troba en un punt privilegiat també per a l’oci”, comenta Nico Gutiérrez, conegut promotor de la nit manresana

’oci nocturn atractiva i diversa

Silenci
guit crear un ambient cosmopolita que atrau gent d’altres ciutats.
Hem detectat que tenim clients de
les ciutats que abans he esmentat, i
hi afegiria també Berga. Estem molt
contents en aquest sentit, saber, per
exemple, que ve gent de Barcelona
a veure’ns, amb l’amplíssima oferta d’oci de què gaudeixen. Per a mi,
això és molt gratificant.
Hi ha bona relació entre els diferents operadors de locals d’oci?
Aquesta és una pregunta més difícil de respondre del que sembla.
La resposta de cara a la galeria seria
dir que sí, però la realitat és que no.
Bé, vull aclarir el no. No hi ha mala
relació, simplement és que no hi ha
pràcticament relació. Jo ja fa trentatres anys que treballo a la nit manresana com a empresari, i durant
tots aquests anys s’han produït uns
quants acords i desacords dels diferents gestors de la nit manresana,
tots produïts a causa d’iniciatives
amb molt bones intencions, però
que desgraciadament han tingut
resultats pobres. La causa d’això cal
buscar-la entre diferents motius,
però el més destacat, sens dubte,
és que els interessos particulars de

cada local o empresa s’acaben anteposant als interessos comuns. És la
història de sempre i de solució molt
difícil. El trist i pobre consol és saber que no només passa a Manresa.

tar oferint propostes diferents a l’hivern i a l’estiu.
En una ciutat d’interior com Manresa, té vida l’oferta d’oci nocturn?
Manresa és una ciutat amb molta
oferta d’oci nocturn. Hi ha un nombre important de sales i espais per
poder gaudir de la franja nocturna.

Espais de dia que es
reconverteixen de nit
Christian Busquets, responsable de Grup Silenci: En què es diferencia bàsicament l’oferta d’oci
nocturn a Manresa de l’hivern a
l’estiu?
Penso que Manresa té una molt bona oferta d’oci tant a l’hivern com
a l’estiu. Disposa de diferents sales
i espais que permeten gaudir tant
la gent de Manresa i comarca, com
gent d’altres punts del territori, del
seu temps de lleure. Alhora, el fet
que hi hagi espais a l’aire lliure enfocats als mesos de més calor dóna
un valor afegit a la ciutat.
Farien falta més propostes innovadores com la del Set Box?
Tot el que sigui diferent i innovador
és important i atrau la gent. A tots
ens agrada poder gaudir de noves
opcions d’oci. Això fa que la ciutat
sigui més atractiva i dinàmica. Des

Christian Busquets

de Set Box intentem que sigui un
espai en moviment on passin coses tant de dia com de nit.
Canvia el perfil de públic de l’hivern a l’estiu?
A l’estiu la gent tendeix a sortir una
mica més. Amb el bon temps ve més
de gust sortir de casa, anar a sopar
i a fer una copa tant entre setmana
com, òbviament, el cap de setmana.
Això fa que hi hagi molt moviment.
Abans es concebia l’estiu com els
mesos de juliol i d’agost. Ara, la gent
concep l’estiu des del mes de maig
fins al setembre, cinc mesos; això fa
que el sector ens hi haguem d’adap-

Els Trullols, reuneixen les condicions per concentrar ofertes d’oci?
Els Trullols són un espai on conflueixen moltes activitats d’oci. Restauració, comerç, cinemes, un hotel, un gimnàs i espais d’oci com
Silenci i Set Box. Tot això, molt a
prop del centre de Manresa i amb
gran facilitat d’aparcament. Per això, crec que els Trullols reuneixen
unes condicions excel·lents i, sens
dubte, són un dels pols atractius
d’oci de la ciutat de Manresa.
Durant l’estiu varien els horaris i
la programació de Silenci?
En tenir dues sales, a l’estiu, des del
Grup Silenci, diversifiquem la nostra activitat. Silenci l’enfoquem a la
celebració de tot tipus d’esdeveniments empresarials i particulars, i
Set Box està obert al públic els caps

de setmana tant en la franja diürna
com nocturna. De nit, obrim en format sala de festa a l’aire lliure, i de
dia com a espai per fer el vermut,
picar alguna cosa entre amics o fer
un mojito refrescant mentre la gent
gaudeix d’actuacions en directe, exposicions i altres activitats, fins i tot,
per als més menuts.
Què falta i sobra a l’oferta d’oci de
Manresa durant l’estiu?
Crec que la ciutat disposa d’una
oferta d’oci equilibrada i hem de
continuar treballant plegats per
seguir enfortint la marca Manresa en el camp de l’oci. Tant a Silenci com a Set Box som coneixedors
que ens ve molta gent de fora. Gent
de l’Anoia, d’Osona, del Vallès, del
Solsonès, del Berguedà...
Gent que no només ve de nit. Sinó
que ja vénen a la tarda a fer la volta i aprofiten per comprar, per sopar i després acaben la nit aquí. Per
tant, l’oci és un dinamitzador clar
de l’economia de la ciutat. I és per
això que cal unir esforços i sumar
plegats per aconseguir entre tots
posicionar Manresa com a punt
capdavanter en el camp de l’oci
en l’àmbit català. n
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Ajudes als municipis que
canviïn l’enllumenat
CC bages

Redacció

L’Estrep pendent del
compromís de posar
més educadors
Redacció

Manresa

Manresa

nnn L’Agència Comarcal de l’Ener-

nnn Més educadors, un seguiment

gia del Bages està potenciant la col·
laboració amb els ajuntaments
adherits per tal de millorar l’enllumenat públic municipal i estalviar en la factura de l’electricitat.
L’Agència dóna suport a la redacció de plecs per al manteniment i
millora de la xarxa d’enllumenat,
tan pel que fa a seguretat reglamentària com a eficiència energètica,
gràcies a les prestacions que actualment ofereix la tecnologia LED.
Un dels primers municipis on es
fa realitat el projecte és a Castellgalí, on l’Agència de l’Energia està
duent a terme la direcció d’obra de
renovació d’una gran part de l’enllumenat públic. En aquesta actuació, es preveu substituir 543 punts
de llum que s’amortitzaran en poc
menys de tres anys i suposaran un
estalvi anual d’uns 30.000 euros en
la factura elèctrica. A més, es millorarà la qualitat percebuda de la
llum, ja que passarà de ser de color
groc (característica del vapor de sodi) a llum blanca. A banda de tas-

dels menors del centre per part dels
monitors, que els acompanyaran
en grups més reduïts són algunes
de les decisions que van sortir de
la Taula de seguiment del centre
de menors l’Estrep, que el dia 11 es
va reunir després de l’agressió del
passat 25 de juny al pati del Kursaal
i que va acabar amb un noi a l’UCI.
A la trobada hi havia representants
dels ajuntaments de Manresa, del
de Sant Salvador de Guardiola, de

Diferència de l’enllumenat d’abans i d’ara, de llum blanca

ques més rutinàries com vetllar
per la facturació energètica i buscar oportunitats d’estalvi mitjançant l’optimització de subministres
municipals, l’Agència Comarcal de
l’Energia del Bages també ofereix
assessorament especialitzat i suport en la preparació de memòries per sol·licitar ajuts. En el marc
d’aquesta línia, recentment s’han
prestat diverses assistències consistents en la redacció de memòries per a la instal·lació d’estacions de càrrega de vehicle elèctric

a Artés i Sallent, instal·lació de sistemes fotovoltaics en règim d’autoconsum a Navàs i Sant Fruitós de
Bages, i una caldera de biomassa
en aquest darrer municipi. El conseller de l’Àrea de Territori i Medi
Ambient del Consell Comarcal del
Bages ,Marc Aloy, ha manifestat la
seva satisfacció pels serveis que
l’Agència presenta als municipis
adherits i ha explicat que “en tres
anys, ja hi ha 23 ajuntaments del
Bages que s’han adherit a l’Agència de l’Energia”.n

la DGAIA i del centre de menors
l’Estrep, a banda de Mossos d’Esquadra i veïns.
De la reunió en va sortir una condemna unànime dels fets, tot i remarcar que encara no estava demostrat que els joves de l’Estrep
fossin els iniciadors de la baralla.
Més presència policial al carrer
Al Barra Lliure de Canal Taronja i
Ràdio Manresa, el regidor de Seguretat i el cap de la Policia Local de
Manresa van informar que una de
les mesures que s’han pres és reforçar la presència policial al carrer. n

El Montepio renova
parcialment la seva
junta directiva
Redacció
Manresa
nnn El Montepio de Conductors ha

aprovat en la darrera assemblea la
seva Junta Directiva, que s’ha renovat parcialment d’acord amb els
estatuts de l’entitat. La presidència des de fa dos anys correspon
a Llorenç Juanola. La resta d’integrants en són Joan Cots, vicepresident; Miquel Cols, secretari; Olga Sánchez, vicesecretària; Miquel
Pujols, tresorer; Manuel Valero,
comptador; Joan Puigmartí, arxiver; Montse Giralt, Jordi Sala, Félix

García, Sílvia Invers, Joan Font, Alfonso Sánchez, Alfons Haro i Josep
Almirall, vocals.
D’altra banda, s’han integrat a la
Comissió Consultiva, que aplega
expresidents i persones rellevants
de l’entitat, Joan Cot, durant molts
anys directiu, i Josep Maria Serena,
exidrector del Montepio.
En el decurs de l’assemblea hi van
haver sentides intervencions per recordar la figura de Pere Santacreu,
professional del Montepio, molt implicat i amb una notable projecció
social, que va morir el mes de gener passat. n

L’ICF i la seva oferta
de finançament per
al teixit empresarial
Redacció
Manresa
nnn

L’Institut Català de Finances (ICF)
va organitzar una jornada al Centre Tecnològic de Manresa (CTM)
l’11 de juliol per explicar a les empreses i als emprenedors de la Catalunya Central els productes i instruments financers que té a la seva
disposició per finançar projectes
d’inversió, circulant i capital.
La jornada s’ha celebrat en col·
laboració amb la Delegació del
Govern a la Catalunya Central i
l’Ajuntament de Manresa. Hi van
intervenir Valentí Junyent, alcalde
de Manresa; Laura Vilagrà, delegada del Govern; Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de

Manresa, i Josep Ramon Sanromà,
conseller delegat de l’ICF.
Posteriorment, la directora general d’Inversions Creditícies de l’ICF,
Anna Àlvarez, va presentar les diferents línies de finançament de l’entitat, entre les quals destaquen les
línies de finançament per a la indústria, el sector agroalimentari
o l’economia social i cooperativa, entre d’altres. En el marc de la
sessió, les manresanes INOXTOP i
Fundació IBAM van explicar el seu
projecte i el seu cas pràctic a l’hora
d’accedir al finançament de l’ICF.
Un cop finalitzada la sessió informativa, l’àrea comercial de l’ICF va
atendre individualment totes les
empreses que ho van demanar, per
analitzar conjuntament les seves
necessitats de finançament. n

DEL 20 de juliol al 23 d’agost de 2017 l PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l FRQ l 15

La plana del Pont de Vilomara i Rocafort

Arriba la Festa Major!

A

rribats el mes de juliol
i la calor, arriba també
com cada any la Festa
Major. Com sempre ve
plena d’actes i activitats que podran entretenir públic de totes les
edats.
La Festa Major es reparteix en dos
caps de setmana i es podrà gaudir del 14 al 24 de juliol (recordeu
que aquest dilluns és festa local
al poble).
Us animem que engalaneu les vostres finestres, els balcons i els patis amb els estendards que posem
cada any per fer saber a residents i
forans que estem celebrant la festa
més important de l’any al poble.
Al programa trobareu tota l’agenda d’actes i activitats que se celebraran aquests dies festius, entre
els quals hi ha activitats infantils,
per a gent gran i per al públic més
jove. Totes són accessibles per a
tothom que ho vulgui.
El primer cap de setmana es desenvolupen les activitats dedica-

des als infants (bikinada i gimcana infantil). També hi haurà,
com ja és habitual, l’espectacle
de varietats al Centre Cívic.
Aquest any, com a novetat, es
podrà gaudir de dues sessions de
scape room a la Biblioteca, cosa
que fa que, per un preu molt reduït, es gaudeixi d’aquesta activitat tant de moda.
El divendres 21 hi haurà la salutació des del balcó de l’Ajuntament i durant aquest cap de
setmana hi haurà el gruix d’activitats, balls i actes esportius,
religiosos i festius: Trobada de
Penyes, Correaigua, Festa Holi,
Concert i Ball de Festa Major.
Per al dilluns 24 ens reservem el
parc aquàtic a la piscina municipal i el castell de focs artificials
al camp de futbol per tancar la
nostra gran festa.
No us perdeu cap acte i gaudiu-ne plenament de tots.
Us hi esperem!
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Althaia enforteix la
participació i el mecenatge
althaia

La responsable de la Unitat de Participació i Mecenatge, Antònia Raich
Redacció
Manresa
nnn La Fundació Althaia, en la línia

del que fan altres organitzacions
importants del sector, ha decidit
enfortir les accions de participació i
de mecenatge en col·laboració amb
usuaris, empreses i institucions. Un
dels objectius és que els espais i els
serveis es caracteritzin per la seva
calidesa i humanització des d’una
visió holística a l’hora d’afrontar la
malaltia i tenir cura del pacient. La
responsable de la nova Unitat de

Participació i Mecenatge és la psicòloga Antònia Raich.
El mecenatge és una fórmula molt
comuna als països europeus.
Aquesta cultura ha anat arrelant en
els darrers anys a la societat catalana. A la Catalunya Central hi ha experiències populars d’èxit, com la
caminada dels Mossos d’Esquadra
que, des de fa sis anys, permet als
serveis d’oncologia dels diferents
hospitals dotar-se de més recursos
tècnics o humans. Entre els projectes oberts hi ha el de l’Hospital de
Dia d’Oncologia i Hematologia. La

CURSOS DE
FORMACIÓ
UNIVERSITÀRIA
PER A MAJORS
DE 55 ANYS

Fundació Althaia ha assolit un model d’atenció integrada del pacient
oncològic que preveu no només els
aspectes assistencials, sinó també
una sèrie de serveis complementaris que tenen en compte aspectes
psicològics i emocionals, fonamentals per als malalts i les seves famílies. El projecte d’un nou hospital de
dia, que estarà dotat dels recursos
adients, començarà a fer-se realitat
ben aviat. Althaia vol que els espais
contribueixin també a aquesta visió integral o holística de l’atenció
amb uns nivells de calidesa, confort i intimitat que ajudin a afrontar la malaltia.L’increment de la
incidència del càncer —a Catalunya ha pujat un 14 % els últims 10
anys— ha fet que l’actual hospital
de dia s’hagi quedat petit i hagi estat
necessari repensar-lo amb la participació de professionals i també
d’usuaris. El projecte s’ha fet considerant les necessitats de màxima
humanització de l’espai. En Pediatria ja s’estan fent petites accions
perquè els infants que han de ser
atesos als serveis de Pediatria visquin l’experiència de la manera
més positiva possible. n

Share Coworking
celebra amb èxit la
2a Festa Afterwork

ShareCoworking

Moment de la celebració de la jornada
Redacció
Manresa
nnn El passat 6 de juliol l’espai Sha-

re Coworking de Manresa va celebrar la 2a Festa Afterwork d’estiu.
Una setantena de convidats van assistir a l’esdeveniment de l’espai situat a la carretera de Cardona de
Manresa.
Coworkers, participants i ponents
dels diferents cursos, tallers i xerrades que s’han anat organitzant
durant tot el curs s’han trobat per
compartir una estona lúdica. La

part gastronòmica de la vetllada
ha anat a càrrec de la cervesa artesana La Pirata i Pastateca, i Silenci Manresa s’ha encarregat de
la música.
Share Coworking arriba aquest
estiu al primer any i mig de trajectòria. Ubicat a la carretera de
Cardona, ha esdevingut l’espai
de coworking més gran de Manresa amb un total de setze professionals actius que representen diferents empreses. Les instal·lacions
poden acollir fins a 42 unitats de
treball alhora i donar-los servei. n

Urbanisme prorroga
l’abocament de sal al
Cogulló, a Sallent
arxiu

6a edició
Curs 2017-2018

Vista parcial del runam
Redacció
Manresa
nnn La Comissió territorial d’Ur-

MATRÍCULA OBERTA A:
www.umanresa.cat/fubgran
93 875 73 48
infofc@umanresa.cat

banisme de la Catalunya Central,
presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme,
Agustí Serra, es va reunir el 5 de
juliol amb caràcter extraordinari
per donar compliment a la decisió
judicial d’allargar un any, fins al 30
de juny de 2018, el termini durant
el qual l’empresa Iberpotash pot
abocar runam salí al dipòsit del
Cogulló, al Bages.
La interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) del passat 30 de juny va es-

timar parcialment la petició d’Iberpotash de perllongar aquest termini, a causa de la impossibilitat de
finalitzar a temps les obres que
han de permetre traslladar l’activitat extractiva de Sallent a Súria.
Atès que la data límit del 30 de juny
de 2017 figurava al Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM) de
Sallent, el TSJC va donar 10 dies a
la Comissió d’Urbanisme per modificar-lo, i canviar els terminis. La
Comissió, doncs, ha donat compliment avui a la decisió judicial,
introduint directament el canvi
al POUM. L’acord es va publicar
al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC). n
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La comarca del Bages
celebrarà la primera
Festa del Tomàquet

ICL cedeix l’ús del poblat
ibèric del Cogulló a Sallent
Aj sallent

Redacció
Manresa
nnn El conveni que van signar el 12

Imatge de la primera edició d’aquesta festa
Redacció
Manresa
nnn Al Bages cada cop hi ha més

productors que es dediquen a la
producció del tomàquet. I l’horta
del Bages és rica, molt rica, pel fet
que és una comarca marcada per
dos rius, el Llobregat i el Cardener,
que proporcionen aigua abundant
i de qualitat. Mengembages celebra el cinquè aniversari i s’ha aliat
amb la revista Proper i tomating.
com, l’Ajuntament de Manresa, la
Diputació i el Rebost del Bages per
fer realitat la festa.

Dels actes en destaquen una jornada tècnica el dia 24 de juliol a Alícia, de Sant Benet, un sopar a la sala
gòtica de la Seu.
Els actes centrals se celebraran
el dissabte 29 de juliol al Mercat
Puigmercadal amb la participació
de productors de tomàquet, amb
tapes preparades pels paradistes,
animació infantil, xerrades i una
cloenda amb pintxo pote tomaquer
dels restaurants de l’Antic.
A més, fins al 24 d’agost una vintena de restaurants de la comarca
tindran el tomàquet com a ingredient bàsic a les cartes. n

de juliol i l’alcalde de Sallent, David Saldoni, i el conseller delegat
d’ICL Iberia Súria & Sallent, Carles
Aleman, ha de permetre que es puguin gestionar visites al conjunt del
Poblat Ibèric del Cogulló, així com
tasques de restauració per part del
consistori sallentí. La cessió d’ús a
l’Ajuntament de Sallent s’emmarca en la voluntat de col·laboració
amb el municipi per part d’ICL a
llarg termini.
En virtut del que s’estableix al conveni, l’Ajuntament de Sallent pot
gestionar directament l’ús del poblat ibèric en un primer període
de tres anys, que es pretén allargar en el temps. De la mateixa manera, caldrà que les visites i tasques
de manteniment o restauració es
produeixin d’acord amb recomanacions de seguretat d’Iberpotash,
tenint en compte que una part de
l’accés al conjunt arquitectònic es
troba dins de les instal·lacions de
l’empresa.
En paraules del mateix conseller

L’alcalde, David Saldoni, i el conseller delegat d’ICL Iberia, Carles Aleman

delegat d’ICL Súria & Sallent, Carles Aleman, “aquest conveni posa
de manifest el nostre compromís
de donar resposta a aquelles demandes del territori i de continuar
treballant amb l’Ajuntament de Sallent a mitjà i llarg termini. A més,
la cessió d’ús permet també donar
resposta al cada cop més creixent
interès pel patrimoni arqueològic
del nostre territori”.
Per la seva banda, l’alcalde de Sallent, David Saldoni, ha manifestat
que “es tracta de l’acceptació de la

petició de l’Ajuntament de Sallent
per tal de poder gestionar les instal·
lacions patrimonials del poblat ibèric del Cogulló i beneficiar-nos de
les subvencions públiques i privades que permetran augmentar que
es conegui arreu”. L’acte de signatura del conveni de cessió d’ús es
va materialitzar a l’Ajuntament de
Sallent, amb la presència de la regidora de Turisme de l’Ajuntament de
Sallent, Rosa Argelaguet, i la directora industrial d’ICL Iberia Súria &
Sallent, Cristina Arespa. n
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Tercer concert del
Festival de Música
Clàssica de Sant Fruitós
festivalsantfruitos.com

Una rajola
del pati del
Kursaal per
emportar-se
A partir d’aquest estiu tothom
que ho vulgui es podrà emportar a
casa seva una rèplica de les rajoles
del pati del Kursaal com a record.
L’empresa manresana Mosaics
Martí ha elaborat, seguint el mateix procés artesanal que quan van
fer les rajoles originals del pati l’any
1927, una reproducció de la peça
original a una escala d’1:2,2, que
es vendrà com a merchandising.
La rajola es presenta dins d’una
capsa de cartró amb un quadríptic que conté fotografies i una explicació breu de l’origen de la rajola
i del Teatre Kursaal, que signa l’historiador manresà Francesc Comas.
Les rajoles del pati del Kursaal,
un panot amb una estrella de 6
punts, són peces úniques i una de
les icones que identifiquen el Teatre
Kursaal. L’any 1913 Bernat Martí i
Arlandís va obrir el seu taller de panots i mosaics hidràulics a Manresa. Bernat, havia treballat a la prestigiosa Casa Escofet. La nissaga
continua amb els seus fills, Bernat,
Ricard i Pere, fins al tancament del
taller als anys cinquanta a causa de
la pressió d’altres paviments com
terratzos i ceràmiques. n

Rossignol presenta
un nou producte:
les pales de pàdel

CMD Sport

nnn

Maria Solozobova, Meehae Ryo I Vladislav Bronevetzky
Redacció
Manresa

Maria Solozobova al violí,
Meehae Ryo al violoncel i Vladislav Bronevetzky al piano, protagonitzen eaquest dijous 20 de juliol
el tercer concert del XXIII Festival
Internacional de Música Clàssica
Memorial Eduard Casajoana de
Sant Fruitós de Bages. Ainhoa Arteta i el Duo Baldo són dues de les
atraccions del programa d’enguany
que ja han passat pel festival amb
una resposta notable de públic. El
quart i darrer concert és el dijous
27 de juliol, amb la mezzosoprano
Mireia Pintó i Arcattia, Ensemble,
que interpretaran el programa “Pannn

raules d’amor”.
Amb un pressupost de 45.000 euros, l’organització del Festival que
des d’aquest any presideix Mireia
Pintó, la qual continua també exercint-ne de directora artística, ha
apostat per un programa amb la
voluntat d’acostar la música clàssica a la població. L’alcalde de Sant
Fruitós de Bages va comentar en
la presentació del Festival que enguany tenien la bona notícia que
representa la reducció de l’IVA cultural per a espectacles en viu. Això
repercuteix en el fet de poder invertir la diferència en el pressupost.
Tots els concerts es fan a Sant Benet.
S’utilitzen dos espais: la Fàbrica i
els Jardins dels Arcs. n

Jordi Lladó, enginyer, Enric Casas, director, i Pablo Aymà, especialista

presents a la presentació d’aquest
producte que respon a l’aposta per
la diversificació de Rossignol.
El nou producte s’ha creat amb
l’objectiu de dotar el pàdel d’una
proposta tecnològica superior. Per
aquest motiu, durant l’acte es va detallar part de les converses que van
mantenir l’enginyer encarregat de
la direcció del disseny de les pales,
Jordi Lladó, i un autèntic especialista, Pablo Aymà, en una entrevista
feta pel presentador Adam Martín.
Ara comença la comercialització
de la primera col·lecció de pales de
pàdel fabricades a Artés.
La presentació va continuar amb
una visita a la fàbrica, i unes pràctiques a Les Brucardes. n

Redacció
Manresa
nnn La firma Rossignol ha traslla-

dat la seva tecnologia innovadora al
món del pàdel. El dia 11 de juliol a
la planta de Rossignol d’Artés es va
fer la presentació mundial del nou
producte, consistent en un conjunt
de pales de pàdel. Es tracta de diferents versions de pales de pàdel.
Una idea que, en paraules del director gerent de la planta de Rossignol a Artés, Enric Casas, va néixer
a partir de la passió, la innovació
i la competició, que formen l’ADN
de la firma. Més d’un centenar de
convidats, especialistes i professionals de l’univers del pàdel van ser

Dunkerque
4.10 - 6.20 - 8.30 - 10.40
Dissabte golfa 0.45
Diumenge matinal 11.50
12 anys. Bèl·lica. 106 min. dunkerquepelicula.com
Milers de soldats britànics i aliats es troben envoltats per
les tropes enemigues a Dunkerque. Atrapats a la platja,
s’enfronten a una situació impossible.
Gru 3, mi villano favorito
4.30 - 6.30 - 8.30
Diumenge matinal 12.15

La guerra del planeta de los simios
4.20 - 5.20 - 7.15 - 8 - 10.10
Dissabte golfa 0.40
Diumenge matinal 11.50
12 anys. Aventures. 140 min. laguerradelplanetadelossimios.es
El César, el líder dels simis, ha de portar la seva jove
comunitat a una nova llar, mentre al seu interior es desferma una guerra entre la família, l’honor i la venjança.
Cars 3
4.10 - 6.20 - 8.30
Diumenge matinal 12

Apta. Animació. 90 min.
Després de ser acomiadat per no haver atrapat el dolent
que amenaça la humanitat, el Gru descobreix que té un
germà bessó que l’anima a seguir com a dolent.
Gru 3, el meu dolent preferit
C
4-6
Diumenge matinal 11.50

Apta. Animació. 102 min. disney.es/cars3
Sorprès per una nova generació de corredors, el Raig
Queen queda relegat a l’oblit. Per reprendre la seva carrera necessita l’ajuda d’una jove mecànic: la Cruz.
Cars 3 en català
C
4 - 6.10
Diumenge matinal 12.10

Apta. Animació. 90 min. Català
Després de ser acomiadat per no haver atrapat el dolent
que amenaça la humanitat, el Gru descobreix que té un
germà bessó que l’anima a seguir com a dolent.
Señor, dame paciencia
4.30 - 6.25 - 8.20 - 10.40
Dissabte golfa 0.40
Diumenge matinal 12
12 anys. Comèdia. 91 min.
Un banquer conservador i rondinaire viatja a Sanlúcar
de Barrameda amb els seus fills i les seves parelles, que
no suporta, per escampar les cendres de la seva dona.
Estiu 1993
C
8.20 - 10.40
Dissabte golfa 0.50

Apta. Animació. 102 min. Català. disney.es/cars3
Sorprès per una nova generació de corredors, el Raig
Queen queda relegat a l’oblit. Per reprendre la seva carrera necessita l’ajuda d’una jove mecànic: la Cruz.
La momia
5 - 7.30 - 10
Dissabte golfa 0.30
Diumenge matinal 12
12 anys. Aventures. 110 min. lamomia-lapelicula.es
Tot i estar enterrada en la profunditat del desert, una antiga princesa, que posseeix una maldat oculta, es desperta a la nostra època i provoca un gran caos.
Su mejor historia
10.20
Dissabte golfa 0.40

Apta. Drama. 97 min. Català
La Frida, una nena de sis anys, afronta el primer estiu
amb la seva nova família després de la mort de la seva
mare. S’obre un nou món per a ella.
Piratas del Caribe: la venganza de Salazar
10.35
Diumenge matinal 11.50

7 anys. Comèdia. 117 min.
Durant la II Guerra Mundial, una companyia de cinema
ha de fer una pel·lícula optimista. Una història amb toc
femení. Aquesta és l’oportunitat per a la Catrin Cole.
Baywatch. Los vigilantes de la playa
4

12 anys. Aventures. 129 min. disney.es/lavenganzadesalazar
A Jack Sparrow el persegueix el capità Salazar i la seva
tripulació de pirates fantasma, escapats del Triangle del
Diable i obstinats a acabar amb tots els pirates.

16 anys. Aventures. 116 min.
Un socorrista professional i el seu insolent company
deixen les seves diferències de banda quan descobreixen una trama delictiva que amenaça el futur de la badia.

Una noche fuera de control
4.15 - 6.15 - 8.15 - 10.40
Dissabte golfa 0.40
Diumenge matinal 12
16 anys. Comèdia. 101 min.
Cinc amigues de la universitat es reuneixen 10 anys després en un cap de setmana de solteres que es complica
quan es carreguen accidentalment un stripper.
A 47 metros
4.30 - 6.30 - 8.30 - 10.30
Dissabte golfa 0.30
Diumenge matinal 12.10
12 anys. Terror. 86 min.
Dues noies de vint anys viatgen a Mèxic de vacances.
Una immersió turística en una gàbia per contemplar els
taurons blancs acabarà convertida en un malson.
Baby Driver
6.15 - 8.20 - 10.30
Dissabte golfa 0.40
Diumenge matinal 12
16 anys. Comèdia. 112 min.
Un jove conductor especialitzat en fugues coneix una
noia i decideix abandonar la vida criminal, però un darrer
encàrrec amenaça la seva vida, l’amor i la seva llibertat.
Wonder Woman
7.45 - 10.20
12 anys. Aventures. 141 min. wonderwoman-pelicula.com
La Diana, princesa de les amazones, abandona casa
seva per lluitar en un gran conflicte que sacseja el món.
Allà descobreix el seu potencial i el seu veritable destí.
El hombre del corazón de hierro
10.30
Dissabte golfa 0.40
16 anys. Drama bèl·lic. 119 min.
1942. La resistència txeca a Londres decideix assassinar
a Praga el líder nazi Reinhard Heydrick, cap de les SS, la
Gestapo i arquitecte de la “solució final”.
Propera setmana
Divendres 28 de juliol, estrena
Marvel Studios
Spider-man Homecoming

Per fer el mos a Bages Centre

entra al futur amb

Sessions golfes els dissabtes. Sessions matinals els diumenges • Programació i horaris subjectes a canvis de darrera hora. Disculpeu les molèsties.

Estrena

C Català

3D

VO Versió original subtitulada
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Ajudeu-nos a fer el millor Hospital de Dia d’Oncologia

Feu un donatiu!

www.mecenatgealthaia.cat

Dr. Joan Soler, 1-3
08243 Manresa

Tel. 93 875 93 00
Fax 93 873 62 04

althaia@althaia.cat
www.althaia.cat
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Un informe confirma la
manca de grans parcel·les
Redacció

CC bages

Manresa
nnn El Consell Comarcal del Bages

ha presentat l’informe Sòl industrial i grans parcel·les al Bages 2017,
que fa una radiografia de les possibilitats de trobar grans parcel·les
no edificades disponibles al conjunt de polígons d’activitat econòmica de la comarca.
La Cambra de Comerç de Manresa i altres entitats socioeconòmiques de la comarca han manifestat diverses vegades la inquietud
de no poder donar resposta a la
demanda de parcel·les de grans
dimensions.
Actualment, el Bages disposa de
911 hectàrees de sòl industrial, un
75 % de les quals ja estan ocupades. El sòl industrial disponible no
edificat ascendeix a 105,6 hectàrees i les grans extensions de sòl
industrial es concentren actualment a Sant Fruitós de Bages (polígons de la carretera de Berga i

El Grau), Sallent (polígons Pla del
Mas i Plans de la Sala LogisBages),
Manresa (Els Comptals II), Avinyó
(El Soler), Navarcles (Solervicens)
i Artés (Santa Maria d’Artés, ampliació II).
Un dels aspectes que destaca l’informe és l’escassetat de parcel·les

de grans dimensions que s’estan
comercialitzant actualment als
polígons existents i la necessitat
de revisar amb més profunditat
parcel·les grans que no es comercialitzen avui dia i podrien augmentar significativament l’oferta
de la comarca.
L’estudi també considera la possibilitat que l’emplaçament de noves instal·lacions empresarials
industrials pugui efectuar-se no
només en solars ja edificats, sinó
també en sòls industrials previstos per desenvolupar, en casos en
què la necessitat de l’empresa no
sigui immediata i pugui esperar el
temps necessari per tirar endavant
la urbanització d’un nou sector.
En aquest cas, les opcions a la comarca són més elevades, ja que hi
ha 346,3 noves hectàrees previstes per desenvolupar i, alhora, en
tractar-se de nous desenvolupaments, podrien adaptar-se molt
millor a les necessitats específiques de l’empresa sol·licitant. n

Nova edició del Fòrum
de la Catalunya Central
Redacció
Manresa
nnn El Fòrum Econòmic de la Ca-

talunya Central va celebrar la seva
21a edició el 6 de juliol a les instal·
lacions de l’Oller del Mas, amb la
ponència “L’educació com a palanca de transformació”, a càrrec
d’Eugènia Bieto, directora general
d’ESADE, com a tema central.
Durant l’acte es van explicar els
plans d’Iberpotash en l’apartat de
projecte de territori i es va recuperar el lliurament de guardons a la
trajectòria empresarial, en aquest

cas a favor de Ramon Llobet, president del Grup Llobet, i de la seva
esposa Rosa Maria Vendrell, directora general d’Embotits Alven.
El premi Innovació que atorga Caixabank va correspondre, en aquesta ocasió, al nou projecte d’Avinent,
que s’ha situat a l’avantguarda de
la implantologia digital.
En aquesta edició del Fòrum, dedicat a la formació empresarial, va
ser convidat també el rector de la
UVic-Universitat Central de Catalunya, Jordi Montaña.
L’apartat de projecte de territori va
ser reservat per a Iberpotash. Per al

futur del projecte Phoenix, que no
planteja dubtes d’execució després
de la sentència de finals de juny que
permet continuar treballant a Sallent. En aquesta edició, s’ha posat
en pràctica la revisió que s’han fet
de les bases de l’acte de reconeixement a la trajectòria empresarial
i que han rebaixat el sostre de 80
anys per poder-ne ser mereixedor.
La jornada va aplegar 193 assistents
i, com és habitual, abans de l’inici, es va servir una copa de cava en
un espai proper al saló, en aquest
cas, va ser en un dels exteriors de
l’Oller del Mas. n

El metall debat sobre
els nous reptes en la
selecció de personal
Redacció
Manresa
nnn Les empreses del metall de la

comarca del Bages han celebrat al
Palau Firal de Manresa la tercera i
darrera sessió “Matinals del sector
del metall”, unes jornades que han
comptat amb la participació també de representants de patronals i
responsables tècnics de recursos
humans, així com tècnics i docents
de formació ocupacional.
En aquesta darrera jornada, els
assistents han debatut sobre
els problemes de reclutament i
nous reptes en la selecció de personal en les empreses del metall.
En les primeres dues sessions ja es
van abordar els temes de detecció
de perfils professionals més demanats i de difícil cobertura, així
com definir les aptituds, actituds i
formació necessària per als futurs
treballadors del metall. Aquestes

matinals de treball estan impulsades pel Centre d’Iniciatives per
l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament
de Manresa, en el marc del projecte Ocupació al Bages industrial, i
dinamitzades conjuntament per
la Patronal Metal·lúrgica del Bages i PIMEC Catalunya Central, i
amb la col·laboració també de la
Diputació de Barcelona. La darrera sessió ha tingut com a objectiu
proposar la iniciativa de la creació
d’una borsa de recursos compartida entre empreses del sector, i establir vincles de col·laboració entre empreses que comparteixen un
mateix procés productiu i facilitar
el reclutament del personal des de
la formació. Aquesta borsa permetria que les empreses disposessin
de recursos extra per cobrir les seves puntes estacionals o necessitats
puntuals i resoldre la subocupació
de determinats treballadors de perfils intermedis. n

Tecnospiro Machine
Tool inaugura nova
planta a Sant Joan
Redacció
Manresa
nnn L’empresa Tecnospiro Mac-

hine Tool, del Grup Spiroide, ha
inaugurat aquest dilluns la seva
nova planta de fabricació d’elements per a l’aeronàutica, l’automoció i el ferrocarril.
En l’acte inaugural hi han est
at presents la directora general
d’Indústria de la Generalitat de
Catalunya, Àngels Chacón, així com els alcaldes de Manresa,
Valentí Junyent, i de Sant Joan
de Vilatorrada, Gil Ariso.
A mb u n a v i s it a a le s nove s
instal·lacions de l’empresa, si-

tuada al polígon del Pla dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada, els assistents han pogut
constatar l’aposta de futur de
Tecnospiro.
La nau inaugurada ocupa 4.500
m 2 i ha calgut una inversió superior a un milió d’euros per dotar-la dels avenços tecnològics
d’última cadors ROSCAMAT.
El president del Grup Spiroide,
Josep Jou, ha recordat la trajectòria de l’empresa mare, fundada l’any 1947, i també de Tecnospiro Machine Tool, creada l’any
1983, i que, malgrat la crisi econòmica de fa nou anys, ha sabut
remuntar. n
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cultura

‘País KM0’ parlarà
a Talamanca de la
batalla de 1714

turisme talamanca

“Entre la represa i el
descobriment”, de
Josep Soler, al Casino
aj manresa

Redacció

nnn

El Castell de Talamanca serà seu i escenari del programa
Redacció
Manresa
nnn Talamanca serà l’escenari del

magazine d’estiu ‘País KM0’ el diumenge 13 d’agost.
Els periodistes Laura Alcalde i Sergi Lladó viuran en directe, 18 h a
20 h a Canal Taronja i les televisions locals, la Festa Major del municipi i també coneixeran la història de la Batalla que es va produir

el 1714 entre borbònics i austriacistes al municipi.
El plató del programa s’instal·larà
a la part alta del castell per on passaran personalitats destacades de
Talamanca, com polítics i veïns/
es de la vila.
D’altra banda, l’equip de reporters de l’espai televisiu recorrerà
el poble descobrint-ne els racons,
la gent i les associacions municipals. n

Uns vint artistes del
Bages oferiran tres
dies de microteatre

Redacció
Manresa
nnn Els vint-i-quatre cors més im-

Presentació del projecte artístic que arriba al Kursaal a finals d’agost
Redacció
Manresa
nnn La companyia LaMent Teatral,

formada per una vintena llarga de
persones de Manresa i del Bages
(entre actors, ballarins, dramaturgs, directors i músics), omplirà el Teatre Kursaal de microtea-

Manresa el 1945, és un home polifacètic que va combinar la seva trajectòria artística amb la de diverses professions, com la de mestre
i polític. Pintor prolífic, que va ser
reconegut l’any 1982 d’ençà de la
seva representativa i extensa mostra (un centenar d’obres) a la desapareguda Sala d’Exposicions de la
Caixa de Barcelona, ha participat
en un gran nombre d’exposicions
a Manresa i també a altres ciutats
com Berga, Vic, Granollers, etc. n

La Catalunya Central
acull 9 concerts dels
cors més importants
km

tre durant tres dies (30 i 31 d’agost
i 1 de setembre). Entre les 19 h i les
23.10 h es podran veure cada dia sis
muntatges creats expressament per
a l’ocasió que es representaran en
sis horaris diferents. Les entrades
per assistir a alguna de les sessions
de microteatre ja es poden comprar
a les taquilles del Teatre Kursaal. n

portants del món seran del 22 al 29
de juliol a Catalunya per participar
a l’11è Simposi Mundial de Música
Coral. És la primera vegada que se
celebra a Catalunya i a l’Estat espanyol un esdeveniment d’aquestes
característiques, que reunirà unes
2.000 persones arribades dels cinc
continents.
El Simposi se celebrarà a Barcelona, tot i que portarà concerts arreu
de Catalunya. A la Catalunya Central hi haurà nou actuacions, que
seran de molt alt nivell, que esdevindran un aparador del cant co-

El Teatre Kursaal ha tancat
el primer semestre de l’any amb
48.470 espectadors. Una xifra similar a la de l’any passat. La mitjana d’ocupació dels espectacles se
situa en el 78 % i representa una de
les tres més altes de la història del
teatre. D’altra banda, l’equipament
també ha destacat la diversificació
dels espais de la programació, que
ha fet entrar en joc amb més força
el Teatre Conservatori i l’Auditori
de la Plana de l’Om. La regidora de
Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, ha assenyalat que
aquestes xifres tornen a posicionar
el teatre com un equipament “punter i que ens situa a escala nacional,
amb una taxa d’ocupació i una vitalitat extraordinàries”. Per la seva banda, el gerent del teatre, Jordi
Basomba, ha destacat l’“estabilitat,
com una tendència remarcable” de
l’equipament.
El teatre continua sent el gènere
que sedueix més públic, el 44 % del
total. Seguit de la música, amb un
33 %, i dels musicals, amb un 9 %.
El que és més remarcable és l’alta
ocupació, tant dels espectacles del
Toc de Teatre com de concerts de
diversos estils musicals.
Augmentar el nombres d’espectacles programats al Teatre Conservatori i a l’Auditori de la Plana
de l’Om ha estat un dels objectius
d’aquest primer semestre de programació. Per una banda, el Conservatori va estrenar una nova
imatge, després de les obres de reforç que es van fer al sostre i a les
llotges i que el van convertir en un
espai propici per acollir concerts i
teatre. I aquesta temporada hi van
passar Ramon Mirabet, Esquirols o
els espectacles teatrals Conillet i el
del mentalista Luis Pardo. El mateix ha passat amb l’Auditori de la
Plana que des que està gestionat
per MEES és la primera vegada que
acull fins a 19 espectacles. n
nnn

Manresa

Fins al 23 de juliol es pot veure a l’Espai 7 del Centre Cultural El
Casino l’exposició “Entre la represa i el descobriment. Retrobament
amb Josep Soler i Montferrer i la
seva obra”. La mostra, que forma
part de la línia expositiva dedicada
a pintors locals de llarga trajectòria,
consta d’una selecció de pintures,
procedents de col·leccions privades, familiars, del Museu Comarcal de Manresa i del mateix artista, preparada amb gran cura, en
bona part gràcies a l’amic de l’autor Josep M. Massegú, i que s’ha de
considerar molt més que una retrospectiva. És, sobretot, un retrobament amb un testimoni viu de
la història de l’art manresà recent.
Josep Soler i Montferrer, nascut a

El Kursaal
supera
els 48.000
espectadors

ral més actual i de les noves tendències.
Els concerts són: el dimarts 25 a
Igualada (Jyväskylä Female Choir
- Finlàndia), Castellbell i el Vilar
(Raffles Singers - Singapur) i Puigreig (Ansan City Choir - Corea);
el dijous 27 a Castellbell i el Vilar (Vocal Art Ensemble - Suècia)
i Puig-reig (Westminster Choir Estats Units); el divendres 28 a
Casserres (Grupo Vocal Aequalis - Argentina) i Castellbell i el Vilar (The University of Pretoria Camerata - Sud-àfrica), i el dissabte
29 a Manresa (VESNA Children’s
Choir - Rússia) i al Monestir de
Montserrat (Westminster Choir
- Estats Units). n
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ESPORTS
La fascitis
plantar
i l’estiu

L

a fascitis plantar és
una lesió que afecta
la planta del peu, normalment provocant un
dolor a la part interna del taló que pot irradiar-se cap a la
zona del pont del peu i que fàcilment tendeix a cronificar-se.
La seva relació amb l’estiu ve
del fet que quan fa bon temps
canviem el tipus de calçat i
passem a portar sabates més
lleugeres i amb una sola més
prima. Això que no ha de ser
dolent, sí que acostuma a donar
problemes pels canvis en com
recolzem, sobretot perquè es
produeix pràcticament de cop
i sense progressar.
També és força freqüent anar
a la platja i caminar descalços
per la sorra, perquè ens han
dit que és bo per tonificar la
musculatura del peu. Un cop
més, el problema no és el fet
de caminar descalç, sinó que
passem de cop d’anar amb sabates, a portar xancletes i a
caminar una hora amunt i avall
descalços per la platja.
Per tant, el consell és realitzar
una bona progressió. És molt
bo que el peu vagi més lliure,
que s’airegi, que estigui força
estona sense sabates ni mitjons...
Però si no voleu incrementar
el risc de tenir mal a la planta del peu al setembre, fem-ho
tot lentament, progressant una
mica cada dia. Llavors sí que
serà beneficiós per als peus.
Manel Paz Valenciano
Fisioterapeuta. Col. núm. 4935
Tècnic superior en activitat física.
www.fisioterapiaefis.com/
blogfisionats.cat

Aleix Duran, timoner del
camí de retorn a l’ACB
ACB

Redacció
Manresa
nnn Després

de saber de manera definitiva que l’ICL Manresa
militarà la propera temporada a
la lliga LEB, el club manresà ha
fet oficial que Aleix Duran serà
l’entrenador de l’ICL Manresa
amb l’objectiu d’iniciar el camí
de retorn a la màxima categoria
estatal.
Aleix Duran és un persona que
coneix perfectament el club, en
el qual ha militat durant dotze
temporades, com a preparador
físic i com a segon entrenador.
De fet, les dues darreres temporades ha estat segon entrenador
d’Ibon Navarro.
Ara agafa les regnes del primer
equip del club i estarà acompanyat per Xevi Pujol i Marc Estany,
dos entrenadors que també for-

maven part de l’equip tècnic les
dues darreres temporades.
Amb la incorporació de Roman
Montañez a la Direcció Esportiva i Pere Romero com a coordinador de la cantera, queda clar que

l’ICL Manresa inicia un camí de
tornar a potenciar el bàsquet i la
gent de casa.
Una filosofia que s’havia perdut
en els darrers anys.
Ara caldrà deixar treballar els
principals protagonistes amb
aquesta idea i donar el marge
de temps necessari perquè l’ICL
Manresa torni a ser club ACB i
amb els principals signes d’identitat que l’han caracteritzat.

Preus de soci més assequibles
La campanya d’abonats ja ha començat. Enguany el club ha decidit reduir el preu del carnet de soci
entre un 10 % i un 15 %, i les persones que renovin o es facin el carnet
durant el mes de juliol tindran un
3 % de descompte afegit.
El club ha anunciat que els partits
al Congost es jugaran, preferentment, els diumenges a la tarda. n

Toni Baños finalista als
Campionats Mundials

CLUB Atlètic Manresa

Redacció
Manresa
nnn L’atleta de l’Avinent Manresa
Toni Baños va finalitzar catorzè en
la final dels 2.000 metres obstacles
disputada al Campionat del Món
Juvenil que s’està disputant aquests
dies a Nairobi.
L’accés a la final de l’atleta berguedà ja es pot considerar tot un èxit,
ja que va ser un dels pocs europeus
que va ser capaç de plantar cara
als atletes de Kènia, que van ser
els grans dominadors de la cursa.
Per la seva banda, la manresana
Mònica Clemente va ser quinzena en l’Europeu sub-23 de Polònia,

una altra de les atletes que demostra tenir un bon futur en l’esport rei.
Tot això mentre el Congost acollia
el concurs de llançaments memorial Julio Álvarez.
L’atleta de Torredembarra, Ber-

Toni Elias pot
guanyar el títol
de la Copa
Amèrica

ta Castells, va ser la primera llançadora espanyola a superar els 70
metres en llançament de martell,
en un estadi, el del Congost, que li
va molt bé per aconseguir les seves
millors marques. n

MCNews

El pilot manresà de motociclisme, Toni Elias, ho té tot de
cara per poder aconseguir el títol de la Copa Amèrica, la competició en la qual està competint
actualment.
La temporada d’Elias està sent
espectacular pel bon pilotatge i pels bons resultats que està
aconseguint en aquesta competició americana.
La gran sorpresa del manresà es
va produir quan, en una doble cita al circuit de Laguna Seca, Toni
Elias va aconseguir guanyar les
dues curses que va disputar imposant-se al seu company d’equip
Roger Hayden; va aconseguir,
d’aquesta manera, la setena victòria de la temporada.
Amb aquestes dues victòries, a
Toni Elias li queden només quatre curses per poder aconseguir
el títol que s’ha plantejat com a
objectiu aquesta temporada.
De fet, en aquests moments, té 40
punts d’avantatge a la classificació general.
La propera cursa de Copa Amèrica és de l’11 al 13 d’agost al circuit de Sonoma Raceway, que està situat al nord de Califòrnia. n
nnn
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ENTRETENIMENT
Abril Prat

Tarotista i astròloga
Tel.: 664 271 017
ÀRIES - 21 / 03 - 20 / 04
Estareu molt més tranquils que dies
enrere i això ho notaran també les
persones del vostre costat, principalment la vostra parella. A més, viureu
una setmana de molt romanticisme.
TAURE - 21 / 04 - 20 / 05
La vostra feina necessitarà que hi estigueu més a sobre i, a més, també us
he de dir que confieu més en vosaltres mateixos i no escolteu tant les
persones del vostre voltant.
BESSONS - 21 / 05 - 21 / 06
Per a les persones d’aquest signe que
no tinguin feina, és molt bona setmana per començar a moure i buscar
alguna coseta; segur que trobareu
alguna cosa que us agradarà.
CRANC - 22 / 06 - 22 / 07
És bona setmana per cuidar-vos i
començar una dieta i preparar-vos
per a l’estiu. Sobretot, deixeu de costat mals hàbits i vicis, veureu que us
trobareu molt millor i el vostre cos
us ho agrairà.
LLEÓ - 23 / 07 - 23 / 08
Confieu més en la vostra parella, ja
que la gelosia us pot gastar una mala
passada i, a causa d’això, hi pot haver bastants problemes a casa vostra.
VERGE - 24 / 08 - 22 / 09
Començareu a fer plans per a aquestes vacances que, segurament, les fareu en companyia de la vostra família i amics. És una bona setmana per
descansar més.
BALANÇA - 23 / 09 - 20 / 10
A les persones que treballeu pel vostre compte us vindrà molta més feina i cobrareu uns diners que, dies
enrere, no comptàveu cobrar. Bona
setmana per a l’estalvi.
ESCORPÍ - 21 / 10 - 22 / 11
Setmana de pèrdues econòmiques,
d’enganys i de robatoris. Aneu amb
compte, sobretot, si teniu signatures
pendents: és convenient que les deixeu per a d’aquí uns dies. Vigileu on
deixeu les coses.
SAGITARI - 23 / 11 - 21 / 12
La vostra feina us preocuparà molt,
ja que veieu que està una mica parada, principalment, les persones que
treballeu pel vostre compte. És qüestió que us agafeu les coses d’una altra manera.
CAPRICORN - 22 / 12 - 21 / 01
Bona setmana per començar algun
curset i per aprendre, sobretot les
persones que tingueu ganes de començar feines noves de cara al mes
de setembre. Vindran noves oportunitats.
AQUARI - 22 / 01 - 19 / 02
Setmana de festes, celebracions,
sortides per passar-ho bé i gaudir.
També tindreu notícies de persones
de fora que fa temps que no veieu,
aprofiteu-ho.
PEIXOS - 20 / 02 - 20 / 03
Les persones del vostre costat us donaran un cop de mà per canviar o
buscar feina, si és el cas que la teniu
i no us agrada. També les persones
que no treballeu trobareu coses que
us agradaran.

MOTS ENCREUATS, per Pau Vidal
HORITZONTALS:

1. Exclamació d’entusiasme del
cambrer davant els comensals
(dos mots) / 2. Barca de càrrega amb una ruca amagada. De la
substància carbònica poc més que
efímera / 3. Un i gràcies. Deixa la
cansalada i es cruspeix els ous, la
bèstia. Un i mil més / 4. Hemorroïdes al sol. Es presenta ben polida davant de l’avi / 5. Enmig de
la tifa. No freqüenta pediatrres
perquè no sap de què parlar-hi
/ 6. L’addicció del faraó. Mutarà
mutarà fins a esdevenir un senyal
indeleble / 7. Tothom hi va corrent, però si fa curt el corrent es
talla. Símptomes de gangrena /
8. A l’interior de la haima. Cosina
gran de la sargantana, la noctàmbula. Un i més gràcies / 9. Recloure, plegar. Gregues fent riotes /
10. De vegades plena d’infants,
de vegades d’avis. Una altra riota, però d’acadèmic / 11. Intranet.
Gregues bledes, torrades i caragirades. Als límits del xafardeig /
12. És al titani com al comú la comunitat. 452 per carregar-se un
lidi / 13. De mal empassar, com
el bon xarop. Compta de deu a u.

TELÈFONS D’INTERÈS

Horòscop

VERTICALS:

1. Va més enllà que en Portet:
treballa al laboratori. Es guanya
la vida voltant en calça curta / 2.
Liquidaren Al-Mansur. Militar encarregat de donar la versió del govern. Altre cop un i mil / 3. Líquid
corporal que fa força picor. Aquest
com es guanya la vida és fent cabrioles i embrutant-se les mans /
4. Solcar internet enllà. Fabricar el
món en una setmana / 5. Ve sense
ni cinc. Energia que es mou sense
energia. Ingrés per falta d’oracions
/ 6. És tan estricte que del revés
va al revés. Llengua d’una família
fina / 7. Fotografia segons el pensament constructiu. Tribunal eclesiàstic que decidia per rotació /
8. Un volt per Gironella. No és un
pescador d’Artà, és que pesca amb
art. Cap de rata / 9. Cobreix per
protegir la il·legítima. No és que no
es puguin sentir, és que són nocius
/ 10. Nevera mentidera. Infestats
d’erugues. Dorm sense medalla /
11. Remetia d’alguna manera a la
vermellor de la pell. Sortiu del lleixiu / 12. Quartet de llaüt per entrar-hi amb samarreta. Del vegetal
misògin amb els animals.

URGÈNCIES

Tot tipus d’urgències
Bombers i Ambulàncies
Urg. Primària Bages		
Mossos Bages		
Policia L. Manresa 		

112
112
93 875 79 67
93 875 98 00
93 875 29 99

Sant Joan de Déu		
Centre Hospitalri 		
Clínica Sant Josep		

93 874 21 12
93 873 25 50
93 874 40 50

Informació Municipal
Renfe			
FGC			
Julià			
Alsina Graells		
Castellà 			
Eix Bus 			
Costa Calsina		
Hispano Igualadina		
Masats			
Radio Taxi		
Taxis Manresa		
Ajunt. Manresa 		

010
902 24 02 02
93 205 15 15
93 431 11 00
902 42 22 42
93 874 68 00
93 874 66 66
93 873 84 54
902 44 77 26
93 804 12 13
93 874 40 00
93 877 08 77
93 878 23 00

HOSPITALS
SERVEIS

Anuncia’t a

FREQÜÈNCIA
938 720 205
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Germà Bel és CONTRAPORTADA com a ...
Catedràtic d’Economia i diputat de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya

“Si el problema és que hi ha massa
cotxes, la solució és evitar-ho”
el nacional

part de la hidràulica, que són
les renovables i la nuclear, hi ha
un gran component d’emissió
de CO2 i aquest és el principal
problema que s’està vivint a les
ciutats grans.
No és tant el canvi climàtic, sinó la
pol·lució que emeten els vehicles
de fuel i no els elèctrics. En segon
lloc, tenim l’ocupació d’espai.
En el cas de Ba rcelona, que
t é u n p r ob l e m a i m p or t a n t
de pol·lució pa r t ic u la r ment
de micropartícules, que és el
que més danya perquè causa
cà ncer de pu lmó, quin és el
problema principal? Que dins
de Barcelona hi ha massa cotxes
i l’única manera de reduir-los és
aconseguir que a Barcelona hi
hagi menys cotxes.
Un objectiu que no s’aconseguirà
amb el tramvia per la Diagonal ni
amb les limitacions a 80 per hora,
tot i que una velocitat variable té
millors efectes que el 80 per hora.

José Enrique Vázquez
l’entrevista
El catedràtic d’Economia i diputat
del Pa rla ment de Cata lu nya
Germà Bel va ser a Manresa la
setmana passada per presentar a
Òmnium el llibre titulat Cabòries
d’una galàxia ben llunyana.
També va ser el conv idat del
prog ra ma “A nem per fei na/
Energia” de Canal Taronja TV, en
el qual va aprofundir en algunes
de les afirmacions que va escriure
en el seu darrer llibre amb relació
al futur de l’energia.
Germà Bel és llicenciat i doctor
en Economia per la Universitat de
Barcelona, màster en Economia
per la Universitat de Chicago i
catedràtic d’Economia Aplicada a
la Universitat de Barcelona. L’any
1980 va ingressar a la Joventut
Socialista de Catalunya, i el 1982
al PSC-PSOE.
A les eleccions genera ls
espanyoles de 2000 fou escollit
diputat per Barcelona. A principis
de 2011 va adquirir notorietat
amb el seu llibre Espanya, capital
París, que estudia la capitalitat
de Madrid, les infraestructures
del Regne d’Espanya i l’impacte
d’ambdós en l’economia.
El 2013 va ser nomenat membre
del Consell Assessor per a la
Tra nsició Naciona l i el 2015
va anar a la candidatura a la
demarcació de Tarragona de la
coalició independentista Junts
pel Sí.
Vivim en un país que som pimes,
micropimes i comerços. Estem
pagant un cost de l’energia que
és molt car. Quina explicació
raonable té?
Tenim moltes coses a la factura de l’electricitat que no són
costos de producció, sinó què
són decisions, com, per exemple,
utilitzar el carbó, que és una
política social ambientalment
terrible.
També tenim les conseqüències
d’una política molt desencertada
que es va fer en la primera fase
d e l a p r o m o c ió d’e n e r g i e s
renov able s, sobretot de le s
solars, i que va generar un fons
de primes que al f inal hav ia

d’anar a la factura, tret que es
paguessin impostos. Llavors,
tenim una estructura empresarial
deficient, polítiques socials que es
carreguen a factura i una política
d’expansió renovable que es va fer
molt mal feta.
En l’àmbit d’infraestructures
energètiques, vostè pensa que
això també ha passat?
No he passat tantes hores pensant
en infraestructures energètiques
com en i n f raest r uc t u res de
t ra nspor t, però d i r ia que el
que ten i m no és u n excés
d’infraestructura de transport ni
de distribució, sinó un excés de
capacitat generat per les garanties
de l’Estat en aquest sector.
I també generat per la manera
com es va fer l’expansió d’energies
renovables i de la necessitat de
crear el que es diu back up, és a
dir, instal·lacions de seguretat de
subministrament.
Per tant, no crec que tinguem
un excés del que és la principal
xarxa d’infraestructura dins del
món de l’energia elèctrica, que és
la xarxa de transport en alta i de
distribució.
Catalunya és un país petit, però
tenim una gran interconnexió
amb França i molts recursos
que ens poden convertir en una
potència energètica. Com a gent
del carrer, com es gestionaria,

ja que, per exemple, la xarxa
de transports no és nostra,
sinó que és de fora i els nostres
principals distribuïdors també
són de l’estranger, encara que és
veritat que tenim distribuïdores
als pobles. Aquesta situació
davant d’una independència,
tindria una dependència o una
independència energètica?
No conec el concepte i ndependència energètica, no crec
que hi hagi cap país que sigui
independent energèticament, ja
que és un tema que causa molta
discussió en països com els Estats
Units.
El concepte d’independència
energèt ica penso que és u n
concepte dels anys cinquanta.
En el seu llibre es debat entre
sls sistemes públics i privats de
gestió d’infraestructures, també
les d’energia elèctrica. Quin és el
millor model? En el nostre model
de societat, la privatització de
l’àmbit energètic és l’encertat
o ens hem passat una miqueta?
L’energia és un dels sectors més
complex d’entendre.
En realitat, són quatre negocis
diferents: la generació, el gran
transport, la xarxa en alta, el petit
transport i la comercialització.
Els dos extrems —la generació i
la comercialització— admeten la
presència de molts productors i
admeten la possibilitat o no de

competència.
En canvi, la xarxa en alta i la xarxa
en baixa són monopolis naturals.
En matèria de públic o privat,
normalment molta gent pensa
que, quan la competència pot
ser molt viva —i no estem parlant
de drets bàsics de les persones—,
no té la presència física de l’Estat
i no té massa sentit ni utilitat i,
en canvi, quan els problemes de
monopoli naturals són molt grans
i molt més grans que la telefonia,
que l’empresa sigui pública o
privada no és la qüestió central,
perquè si és privada l’Estat l’haurà
de regular, i regular sovint és més
difícil que produir.
A França, que l’energia sigui més
barata no és per un model públic,
sinó pel tipus de producció que
tenen.
S’hauria de prohibir l’ús dels
vehicles per dins les ciutats o
facilitar els canvis de mobilitat
cap al vehicle elèctric? Anem
massa a poc a poc? És un debat
que no només s’obre al país, sinó
a tota la Unió Europea.
Primer hem de discernir quin
objectiu volem aconseguir.
Si estem parlant de canvi climàtic,
en aquest sentit, la substitució de
vehicle de fuel per un d’elèctric
apor t a poc perquè f i ns que
no tinguem un mix en el qual
dominin les fonts no emissores,
que bàsica ment són dues, a

I què s’hauria de fer a Barcelona,
per exemple?
C om e nç a r a e s t u d i a r s i l a
geografia i l’estructura urbana
permeten tècnicament pensar
en u n sistema de peatge de
congestió. El que és important
és definir el problema.
Si el problema és que hi ha massa
cotxes, la solució és intentar que
n’hi hagi menys.
S’està pa rla nt de t ra nsició
d’energia. Per què només es
parla d’energia quan els preus
de l’energ ia són a lts? Com
podem portar a peu de carrer
el debat sobre les transicions
de l’energia?
Tot això és interessant perquè jo
el que diria és que n’estem parlant
no del tot bé, de la t ransició
energètica.
Jo crec que si hi ha un objectiu
que en aquest moment és més
p ol ít ic a ment i nc or r e c t e é s
oposar-se o criticar que el 2050
tot serà renovable i això és molt
poc probable.
No tindran sistemes de magatzem
massiu que permetin que tinguem
un mi x fet només d’energ ies
renov able s; a i x ò en s p or t a
l’objectiu de reduir les emissions
de CO2 perquè realment tenim un
problema de sostenibilitat molt
greu i això passa per prendre
mesures en el sentit que dèiem. n

