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Un temps
excepcional ha
permès gaudir
d’un estiu amb
pocs incendis

Gerard Feliu

La 21a edició de la Fira de la Mediterrània de Manresa omple els carrers i porta espectacularitat a la ciutat

Aquest estiu hi ha hagut a Catalunya 169 incendis forestals, dels quals
147 han cremat una superfície de menys d’una hectàrea
PÀGINES CENTRALS

MANRESA / PÀGINA 6

BAGES / PÀGINA 10

L'EPSEM rep la
Medalla de
la Ciutat de
Manresa

Fonollosa ja
té una plaça
amb el nom
‘1 d’octubre’

Manresa s’ha vestit
de Rituals
SOCIETAT / PÀGINA 12

La Fundació
Santa Clara
es presenta
en societat

Societat
SOCIETAT / PÀGINA 16
17

El periodista
Josep Cuní torna
a la SER amb un
magazín en català

cultura / PÀGINA 18

Nou llibre sobre
la història de la
Sèquia de
Manresa

2 l FRQ l PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l DE L’11 d’octubre al 14 de novembre

LA SEGONA

FRQ

Publicació setmanal de distribució
gratuïta a les llars de Manresa.
Informació pràctica i de proximitat.
Es pot consultar a www.taronjadigital.cat

Editorial
FRQ

AGENDA

PILAR GOÑI

LA MEVA
FIRA

Dijous 11

C

ada any és una meravella sortir al carrer i veure
que Manresa es converteix en un escenari gegant. Per
a aquells que estimem les arts
és un conte de fades fet realitat, perquè a cada punt, a cada
indret, et retrobes amb algun
element que et ressona i et fa
vibrar, als més grans i als més
petits.

FRQ

Dissabte 13
PORTES OBERTES AL MUSEU
DE LA TÈCNICA
Museu de la Tècnica de Manresa
de 10 a 14 h
Coincidint amb les Jornades
Europees del Patrimoni, obrim
les portes del Museu de la
Tècnica. Podreu visitar-ne les
exposicions permanents: una
dedicada a la Sèquia i l’aigua i
l’altra al tèxtil manresà, conegut
popularment com la Cinteria.
Sketchcrawl a la Seu
Basílica la Seu de Manresa
de 10 a 13 h
Itinerari de dibuix a la basílica.
Sketchcrawl és dibuixar en grup
amb els materials que cadascú
vulgui. L’important és viure
l’experiència de fer esbossos en

GENT
GRAN

de l’11 d’octubre al 14 de novembre

grup en un equipament com la
basílica manresana.
Concert de gospel
Basílica la Seu de Manresa - 20 h
Concert de gospel a càrrec del
grup THE RIVER TROUPE amb
motiu del Dia de la Seu. L’entrada
és gratuïta.
SERGIO DALMA
Kursaal - Sala Gran
de 21 a 22.30 h
Via Dalma III
El cantant sabadellenc Sergio
Dalma tornarà al Teatre Kursaal
en el quart concert que ofereix
a la sala gran i amb el precedent
d’entrades exhaurides als tres
concerts anteriors.
Hi presentarà Via Dalma III:
una col·lecció de cançons
heterogènies, però connectades
per la reinvenció màgica de la
seva veu, sens dubte, una de les
més personals i reconegudes del
panorama musical llatinoamericà
en els últims 25 anys.

Diumenge 14
Celebració del Dia de la Seu
Basílica la Seu de Manresa
Missa solemne i portes obertes
a la basílica. Missa conventual
solemne cantada per la Capella
de Música de la Seu per celebrar
el Dia de la Seu i, seguidament,
portes obertes a l’equipament.
LA PRIMERA PEDRA DELS
PANYOS
Fàbrica i parc dels Panyos de

Manresa - de 16 a 19 h
Coincidint amb les Jornades
Europees del Patrimoni,
obrirem la Fàbrica dels Panyos
per poder visitar-la de manera
excepcional. Acompanyarem la
jornada amb contes de l’Anella
Verda al canal i amb altres
activitats. Horari: de 16 a 18
h. Visites guiades a l’interior
de la Fàbrica dels Panyos. A les
17.30h, els contes de l’Anella
Verda, al canal dels Panyos,
amb Carlos Ortiz. Col·labora:
Meandre. Durant tota la tarda,
també hi haurà música en
directe al parc, davant de la
Fàbrica.
XXVI - Homenatge a la Gent
Gran
Teatre Conservatori de Manresa
de 18 a 21 h
Festival tradicional dedicat a la
gent gran. En col·laboració amb
la Regidoria de Cohesió Social,
Gent Gran i Salut. Escoles de
dansa, escola de guitarra, Cor
Rociero i cançó espanyola.
ORQUESTRA DE CAMBRA DE
MALLORCA
Kursaal - Sala Gran
de 18 a 19.30 h
Obres de Beethoven i Ligeti
L’Orquestra de Cambra de
Mallorca, creada l’any 2017,
actuarà per primera vegada al
Teatre Kursaal de Manresa amb
el concert per a piano núm. 5
“Emperador” de Beethoven i el
“Concert romanesc” de Ligeti.

Qualitat de vida?
M a nre s a e s m a n té e n la p r im e r a
posició com a ciutat catalana de més de
50.000 habitants amb més persones
sobreenvellides . Tenen
qualitat de vida tots?

ENDAVANT,
TOTS!

Amb vot i veu
Més de 26.000 punts de ganxet configuren
un tapís de llana de gairebé 6 metres de
llargada i més d’1 metre d’amplada
que reivindica que es tracti bé la
gent gran.

NO
EMBRUTEM!

363 quilos de
deixalla
Gairebé un centenar de persones van
participar a Sant Fruitós de Bages a la jornada
ambiental organitzada pel grup excursionista
Posa’t en Marxa, Decathlon Manresa i
l’Ajuntament, que va consistir en una
tasca de neteja de l’entorn.

MANRESA,
CIUTAT DE MÀGIA

Vivim màgia
El concurs va deixar palès que cada any
creix el talent dels mags que es presenten
al festival manresà. I és que, a banda
de mags novells, els ja consolidats hi
col·laboren activament.

De l’11 d’OCTUBRE al 14 de novembre

22:00h nit – 9:00h matí

Farmàcies de guàrdia

Gaudir del teatre, de la música, del carrer, de les muses que
ens inspiren és el més bonic que
es pot tenir. Retrobar-nos amb
persones que són al nostre voltant, sempre, però, tenint en
compte que el moviment comporta un augment de l’economia de la ciutat, i això també
és un punt a favor d’aquestes
mobilitzacions. Els botiguers i
els restauradors fan caixa i val
la pena recordar-ho. Llàstima
que segueixin els problemes
d’aparcament i que no es pugui anar d’un cantó a l’altre amb
tranquil·litat, però, si volem ser
una ciutat ben posicionada al
mapa, és el que cal.
Però, hem de ser optimistes perquè la fira està més que mai consolidada i les entitats de “casa”
com esbarts, castellers, armats
han pogut fer els seus “Rituals”i
els han mostrat al món. Enhorabona, organitzadors.

EUGENIO
Auditori Plana de l’Om
De 18.30 a 21 h
Direcció: Jordi Rovira &
Xavier Baig. Durada: 93 min.
Nacionalitat: Catalunya / 2018.
Eugenio omplia els escenaris
amb la seva presència i el seu
particular sentit de l’humor.
Sempre impassible, vestit de
color negre, amagat rere unes
grans ulleres fosques i rere el
fum d’una eterna cigarreta,
ha deixat una empremta
molt important a diverses
generacions que encara avui
riuen i expliquen els seus
acudits.

Taronja i llimona

Amb el suport:
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EL TEMA DEL DIA
La Fira esdevé un veritable laboratori de desenvolupament de la cultura popular amb propostes trencadores i cinc residències artístiques a Manresa

La Fira Mediterrània acomiada una
21a edició marcada per la investigació
jordi biel

Redacció
Manresa

E

rritu (ritual), a càrrec de la
companyia basca Kukai
Dantza amb Sharon Fridman i la col·laboració especial de l’Orfeó Manresà ha estat un dels èxits més rotunds de la
Fira. La peça, que ens parla de les
diferents etapes vitals de l’ésser humà, va ser adaptada per la companyia basca per representar-se a la
nau central de la Seu de Manresa.
La solemnitat imponent de l’espai,
juntament a l’acurada il·luminació,
van contribuir a ressaltar les virtuts d’una coreografia que, combinant el treball físic, la música coral
i grans dosis de simbolisme, va seduir completament als assistents.
El resultat va ser una autèntica experiència col·lectiva en un espai patrimonial immillorable.

La Fira Mediterrània aposta
per la investigació
La 21a edició ha consolidat la Fira
Mediterrània com un veritable motor d’acompanyament i creació artística. Enguany s’han desenvolupat cinc residències artístiques, que
reflecteixen l’aposta per la investigació convertint la Fira en un laboratori per al desenvolupament de
la cultura popular més innovadora
mitjançant el suport en la coproducció. El moviment de les coses
que prenen temps, amb la prestigiosa ballarina coreana Ji Hye Chung
i un grup multidisciplinar d’artistes; Juan Carlos Lérida i les seves
Màquinas Sagradas; la Megacobla
dels Za; la trapezista Júlia Farrero,
i Societat Doctor Alonso, amb l’es-

trena absoluta d’Estudi per a pandereta, són les cinc propostes que
han estat creant i assajant a Manresa, Artés i Barcelona els dies anteriors a la Fira i que mostren un
cop més una de les principals línies
de treball del certamen manresà:
fomentar la creació contemporània a partir de la cultura popular.
En aquest mateix sentit, i en l’àmbit
musical, la Fira ha programat propostes que treballen amb la connexió entre la improvisació contemporània i les músiques tradicionals.
És el cas del projecte comú entre el
pianista andalús i personalitat fonamental del flamenc jazz Chano
Domínguez i el destacat trompetista sard Paolo Fresu; el cor d’homes de polifonia occitana Vox Bigerri i el bateria novaiorquès Jim
Black i el violinista polonès Janusz

Prusinowski amb el graller català
Manu Sabaté.

Estrenes: la Fira com a
aparador de novetats
L’aposta pel risc i l’estrena de nous
projectes artístics també és un segell propi de Fira Mediterrània.
Enguany s’han presentat a la Fira
projectes inèdits com el d’Arnau
Tordera, líder dels Obeses, i el tenora Magí Canyelles amb Les cançons
seran sempre nostres, o les Sessions ferotges del xativí Feliu Ventura. També (d)ones, el nou projecte
de Les Anxovetes, grup revelació
per la seva aproximació fresca i
femenina al món de l’havanera; el
guitarrista Pau Figueres, amb Nada
nuevo bajo el sol, i la Cobla Catalana dels Sons Essencials, amb Si son

flors, floriran, entre d’altres. Formacions estatals i internacionals
com Jordi Savall & Carlos Núñez,
Carles Dénia, els anglopalestins
47soul, el guitarrista tuareg Bombino o la gallega Uxía han escollit
la Fira Mediterrània com a escenari per presentar a Catalunya les
seves propostes.

Cultura popular, comunitat
i participació
La vessant més participativa de la
cultura popular, la que protagonitzen colles i col·lectius de tot el territori, ha tornat a tenir un protagonisme important al programa de la
Fira. Alguns exemples han estat la
jornada castellera, amb la participació de quatre colles, o l’estrena de
la Baixada de les Escales de la Seu

a càrrec dels Armats de Manresa,
amb la col·laboració especial del pianista Manel Camp, entre d’altres.
El col·lectiu de foc manresà Xàldiga
ha tingut una implicació especial
a la Fira, organitzant una multitudinària trobada de dracs d’àmbit
català i participant en diverses fases de la performance d’Ada Vilaró
PAS per la PAU, amb la que l’artista de Prats de Lluçanès ha creuat
el Bages a peu al llarg de sis dies.
En aquesta mateixa línia la 21a edició ha dedicat el Focus a les Illes
Balears i ha comptat amb una mostra representativa dels tresors que
amaga la cultura popular de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Un dels plats forts tindrà lloc
avui amb l’espectacle eqüestre Aires de Menorca, una exhibició de
doma, tradició molt present a la cultura popular de l’illa. Completen la
programació del Focus la Federació
de Dimonis, Diables i Bèsties de Foc
de les Illes Balears, el Grup de Ball
Pagès Es Broll i la música dels Xeremiers de Mallorca entre d’altres.

Professionals
La Llotja situada al Museu de la
Tècnica ha anat esdevenint amb
els anys un punt imprescindible
de trobada, reunió i negoci més
potent, fins a assolir, enguany, un
model perfectament ajustat. El nivell d’activitat ha resultat alt des de
l’inici fins al final, cosa que respon
a un molt bon engranatge entre el
disseny de les activitats i els horaris
establerts. L’espai professional ha
sapigut oferir un model que atrau
als professionals i genera constantment activitat de qualitat. La suma
d’aquests ingredients dona peu a 

» Mercat de productes artesans i gastronòmics
» Espai de tast amb degustacions d’oli, cervesa i vi del Bages

MÓN ST BENET
—
3 i 4 de novembre

» Activitats i experiències al voltant de la cuina i el paisatge:
tallers de cuina, visites guiades, recorreguts guiats per l’entorn...
» Tallers i activitats per als més petits: tallers artesans i de cuina,
passejos en poni...
» Concert folk amb el Pont d’Arcalís

Un cap de setmana
ple d’activitats al voltant de
l’alimentació, la gastronomia
i el paisatge

FESTA i MERCAT
DE TARDOR

Consulteu el programa complet a
www.monstbenet.cat

» Espectacle de dansa i animació per a tota la família
» Taverna de tardor amb menjars de temporada
» I, a més, apunta’t a la visita especial al monestir!
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EL TEMA DEL DIA
jordi biel

Indicadors de la 21a Fira Mediterrània
jordi biel

 pensar que tot i tenir un nombre

similar a altres edicions de professionals inscrits, aquests són molt més
actius. Enguany, 1106 professionals
de 604 entitats s’han acreditat a la
Fira Mediterrània incloent la presència de 166 acreditats internacionals. Les activitats proposades a
La Llotja han tingut una bona rebuda per part dels professionals: 197
acreditats a les jornades i 456 a les
reunions ràpides, una iniciativa de
gran acceptació i que creix any rere
any i que, juntament amb la presentació de projectes, ha estat la clau
de l’increment de l’oferta d’activitat
professional, que enguany ha arribat a les 110 activitats. Entre elles,
destaca l’aposta per la participació
dels tènics dels ajuntaments a les reunions ràpides; la jornada professional, enguany dedicada a aspectes
jurídics de la gestió cultural (cooperativisme, drets de propietat i assegurances), i la Vè edició del congrés
Wine & Fest Forum, que ha ofert eines als festivals per millorar la seva
sostenibilitat mediambiental. Cal
destacar també especialment l’èxit
de la jornada d’internacionalització
de la cultura popular, que va comptar amb la ponència inaugural del
conseller de Cultura a l’exili, Lluís
Puig. La Llotja ha comptat amb la
participació de 45 estands, el 100%
de la seva capacitat.

Ocupació
Aquest any l’ambient i l’assistència

ciutadana a carrers i recintes ha
estat notable, molt especialment
durant la jornada d’ahir dissabte
que va ser, un any més, multitudinària. Pel que fa als espectacles de
pagament, l’ocupació enguany es
situa en el 76%, segons dades recollides dissabte a la nit, i pendents de
computar l’ocupació final de tres
espectacles d’avui diumenge. En
total s’han venut, a professionals i
públic, 9453 entrades, i s’han esgotat les localitats en 11 funcions. De
161 funcions artístiques, un 34%
han estat de pagament i un 66%
gratuïtes.
Els lligams de la Fira amb Manresa s’estenen al teixit empresarial gràcies al Club Mecenes, plataforma de mecenatge estrenada el
2015, que ja compta amb la participació de 12 empreses del territori. També cal destacar la intensa
col·laboració amb diferents agents
culturals de la ciutat com el Teatre Kursaal, el Galliner, Cases de
la Música i d’Arrel entre molts d’altres. Per altra banda, la Fira és un
revulsiu econòmic per a Manresa
i el Bages, com ho demostren els
diversos estudis d’impacte econòmic així com el fet que, un cop més,
durant els dies de Fira, Manresa i la
seva àrea d’influència han gaudit
de plena ocupació hotelera.
Cal lamentar la suspensió de l’espectacle de circ Gritando sin hacer
mucho ruido de la Compañía Yifan
a causa de la caiguda que va patir
l’artista Ignacio Herrero.

David Ibáñez tanca
enguany la seva etapa com
a director artístic
Després de set anys, David Ibáñez
tanca enguany la seva etapa com
a director artístic de la Fira Mediterrània. L’any 2012 va iniciar el seu
recorregut al capdavant de la Fira,
i, des d’aleshores ha treballat per
impulsar el projecte en tres àmbits:
La internacionalització, a través
de plans d’acció anuals i una forta
agenda de vinculacions amb altres
entitats i professionals internacionals (projectes europeus, intercanvis, etc...), especialment en el terreny de la música. L’avantguarda,
potenciant coproduccions i laboratoris en arts escèniques on la creació més contemporània s’inspira
en la cultura a popular. I la participació, obrint el programa de la Fira
al treball comunitari i a les colles
i col·lectius de cultura popular de
base que mantenen i enriqueixen
dia a dia el nostre patrimoni immaterial. Ha treballat per vincular estretament l’activitat artística amb la professional, generant
sinèrgies que permetin una fira
el més connectada possible amb
la resta d’agents culturals del país i de l’estranger. L’objectiu de tot
plegat ha estat convertir la Fira en
un aparador eficaç de les propostes
artístiques que impulsa. Cal considerar que la Fira Mediterrània és
avui l’aparador per excel·lència de
la cultura popular del segle XXI. n

Total de professionals (programadors, premsa i artistes)
· Catalans: 807
· Resta de l’Estat: 133
· Internacional: 166
· Total d’entitats acreditades: 604
Companyies i funcions
· Total de companyies: 116
· Companyies de Catalunya: 56,90 %
· Companyies de la resta de l’Estat: 18,10 %
· Companyies internacionals: 25 %
· Coproduccions: 8
· Residències artístiques: 5
Estrenes
· Estrenes absolutes: 15
· Estrenes a Catalunya: 6
· Estrenes a l’Estat espanyol: 4
· Projectes en procés de creació: 4
Espais d’actuació: 18
Ens professionals
· Entrades: 9.453 (dada actualitzada dissabte al vespre)
· Ocupació: 76 % (dada actualitzada dissabte al vespre)
· Funcions artístiques: 161
· Funcions de pagament: 36 %
· Funcions gratuïtes: 66 %
· Sessions amb entrades exhaurides: 11
· Inscrits a les jornades professionals: 197
· Inscrits a la trobada de contractació: 150
· Presentacions de projectes: 39
· Reunions ràpides: 456
· Estands a la Llotja: 45
· Parades al Fira Passeig: 97 (inclòs Food trucks i parades de la pl. Sant
Domènec)
· Escoles al FiraEscoles: 20
Activitats
· Total activitats: 301
· Funcions artístiques: 161
· Activitat professional: 110
· +diterrània: 30
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Us apropem un petit tast dels exercic
L’experiència transformadora d’ignas
a manresa, que podeu realitzar al mu
comarcal mitjançant aquesta reprodu
quadre Pentecosta, d’Antoni Viladom
(1700-1755) pintat a l’oli sobre tela.

HORA 20.22
començar a obrir els ulls de
l’enteniment; i no és que tingués
CALENDARI
alguna visió, sinó entenent i coneixent
moltes coses, (...) i això amb una

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Visites ciutadanes
18 d’octubre
per conèixer
semblaven coses
noves. I no es poden
el projecte
19 d’octubre
declarar els detalls que va entendre
Manresa 2022
aleshores, encara
que van ser molts,
9 de novembre
1522-2022: 500 ANYS

K

Us convidem a recordar la ciutat

i totes les coses d’
nova, com mai ab

sinó que va rebre una gran claredat enGRATUÏTES
de l’esperit més e
l’enteniment.”
16 de novembre
d’Ignasi de
ciència.
(El Pelegrí, 30).

Loiola amb un recorregut pels indrets més

23 de novembre

emblemàtics de la Manresa ignasiana des de
Quadre
l’Espai 1522 fins al Carrer del Balç, i a viure una

30 de novembre

experiència única durant la visita.

recorda la revelac
ribes del Cardene
culminants i deci
en la contemplac
que se li obren
“els u

(1700-1755)
Pintura a l’oli sobre tela.

INFORMACIÓ

També més enllà
esquinçada i visce
Björk, repetint en
copte, anglès... la
la qual el compos

Música

Prayer of the heart, J. Taverner.

Crèdits del Projecte

INICI
La visita comença a l’Espai 1522
( al Teatre Conservatori).

Idea original i continguts,
Oriol Pérez I Treviño
HORARI
INSCRIPCIÓ
PRÈVIA
Jesús
Galdón
Sortida
a les 19.30
Inscripció prèvia gratuïta a l’Oficina
Redacció
de h.
textos,
Jordi Piñero
Durada
prevista: dues hores.
de Turisme (Pl. Major, 10)
Programació
App,
Xevi Olivé
Coordinació,
Francesc Vilà i Noguera
i a www.manresaturisme.cat

Organitza: Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i Oficina de Turisme de Manresa

de les notes com s

extraordinària qu
un territori nou,
del domini racion
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MANRESA

El Ple de Manresa
declara Felip VI
persona ‘non grata’
Redacció
Manresa
nnn Des d’aquest mes el monarca

Felip VI és persona non grata a la
ciutat de Manresa. Així ho va decidir el Ple municipal del consistori
manresà i per àmplia majoria. Com
era d’esperar, CDC, ERC, CUP i Democràcia Municipal van votar-hi
a favor, el PSC i Ciutadans en contra, i el regidor no adscrit, Miquel
Davins, es va abstenir.
L’ANC, fent ús del reglament de
participació ciutadana, va intervenir en el Ple de la mà d’Eudald
Camprubí, i va defensar aquesta
declaració, primer demanant als
membres del consistori si es consideraven súbdits o vassalls. Camprubí va criticar la declaració del
monarca del 3 d’octubre de l’any
passat quan no va condemnar les
càrregues policials.
Aquest va ser un argument recur-

rent en la participació dels diferents
partits que defensaven la moció: el
fet que el monarca no condemnés
les càrregues policials de l’1 d’octubre, igual que es va demanar
l’alliberament dels presos polítics
i l’arxivament de totes les causes
del procés.
Ciutadans i el PSC van votar en contra de la moció. La formació taronja
argumentava, entre d’altres, en què
beneficiava a la ciutat de Manresa
l’aprovació d’aquesta moció.
Per la seva banda, el PSC assenyalava, entre altres punts, que textos
com aquests no contribuïen a refer
la convivència.
L’aprovació de la moció va acabar
amb un llarg aplaudiment per part
del públic, que aquest dijous omplia el saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa, que va mostrar
fotografies de Felip VI cap per avall.
Van sortir també lluint un quadre
del monarca, també cap per avall. n

Adam Majó plega
per ocupar un càrrec
a la Generalitat
aj manresa

EPSEM rep la Medalla de la
Ciutat amb tots els mèrits
aj manresa

Moment en què l’EPSEM rep la Medalla de la Ciutat de Manresa

directiu i acadèmic de l’EPSEM,
representants del món universitari i persones de l’àmbit econòmic,
social i educatiu de la Catalunya
Central.Màrius Rubiralta, manresà i exrector de la Universitat
de Barcelona i exsecretari d’Estat d’Universitats, va remarcar el
paper que ha tingut l’EPSEM en
una ciutat mitjana universitària
com Manresa. La directora, Rosa
Argelaguet, es va adreçar a l’auditori per agrair el guardó i parlar de
la “transformació radical” que ha
viscut el centre al llarg dels 75 anys
de vida. Al seu torn, Francesc Torres, rector de la UPC, va remarcar
el dinamisme de l’EPSEM.
El parlament de cloenda va anar
a càrrec de l’alcalde de Manresa,
que va remarcar que “la medalla és ben merescuda i contribueix a reforçar i potenciar el paper
de Manresa com a ciutat universitària”. n

or d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), adscrita a la UPC, ja té la
Medalla de la Ciutat de Manresa
al Mèrit Educatiu. Aquest 19 de setembre es va fer l’acte de concessió
de la distinció, en una jornada que

ha tingut lloc al Saló de Sessions
de l’Ajuntament, que gairebé s’ha
omplert. L’acte va ser presidit per
l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va lliurar la Medalla al
rector de la UPC, Francesc Torres,
i a la directora de l’EPSEM, Rosa
Argelaguet. A l’acte hi eren presents membres de tots els grups
municipals del consistori, l’equip

La CUP posarà
una dona com
a cap de llista a
les municipals

Vuit famílies es
queden sense sostre
per un esfondrament

Redacció
Manresa
nnn L’Escola Politècnica Superi-

sergi lladó

nnn La cap de llista de la CUP Man-

Majó amb l’alcalde Junyent i el regidor Aloy el dia del seu comiat
Redacció
Manresa
nnn Adam Majó deixa de ser comis-

sionat del Nucli Històric de Manresa aquest mes d’octubre.
Majó ha acceptat el càrrec de director de la novaOficina de Drets
Civils i Polítics de la Generalitat de
Catalunya. Això ha provocat que
l’equip de govern hagi substituït
aquest càrrec fa pocs dies pel periodista manresà Pere Gasó, tot i ser
conscients que el càrrec només serà
fins al maig de l’any vinent, quan
es duran a terme les eleccions municipals, en tractar-se d’un càrrec
de confiança.
Adam Majó ha explicat que marxa
a contracor i que li ha costat prendre la decisió, pel fet que considera
que la seva tasca és útil, i s’ha respectat i valorat.
La valoració de la feina feta en el
nucli antic de Manresa en els 32
mesos que Majó ha estat al càrrec

del comissionat ha estat més que
positiva, tant per part de l’Ajuntament, com del mateix interessat.
En aquest sentit, Majó ha destacat
la nova manera d’enfocar els habitatges en desús, amb enderrocs
que obrin espais, com en el cas de
la plaça Mel, un exemple que seguirà a finals d’any l’edifici de la cantonada Bastardes amb la baixada
dels Jueus.
També la recuperació de l’Anònima
com a espai per a activitats culturals, i que la gent hagi tornat a estimar-se i a passejar pel nucli antic,
es troben entre els seus èxits.
Majó creu que “qui em substitueixi ha de ser algú que s’estimi el
nucli antic, com jo, i que no el vulgui canviar, sinó millorar, que és
el que fa falta”.
En tot cas, demana que Fòrum no
només gestioni el parc d’habitatges, sinó que també el rehabiliti per
posar en ús habitatge per a la gent
que el necessiti. n

resa a les municipals serà una dona.
Així ho va decidir l’assemblea oberta del partit i que va escollir el nom
de les sis persones que encapçalaran la llista de la candidatura a
les properes eleccions municipals,
sense determinar qui ocuparà cada lloc.
En una propera assemblea, la CUP
decidirà l’ordre exacte de la llista.
Els sis candidats són, per ordre alfabètic, Roser Alegre, Marc Ballús,
Gemma Boix, Jordi Garcés, Gemma Tomàs i Jordi Trapé.
Entre els sis, repeteixen dos dels
regidors actuals, Gemma Tomàs i
Jordi Garcés, i s’incorporen la resta. Qui sigui el candidat substituirà
Jordi Masdeu, encara cap de llista,
que deixarà el càrrec, com és preceptiu segons el codi ètic de la CUP,
que impedeix que una persona pugui ser regidor de la formació durant més de dos mandats, i Masdeu ja farà vuit anys que és regidor
a Manresa.
Només presentar la candidatura,
la formació rupturista ja va voler
marcar distàncies amb el govern
actual de la capital del Bages, i va
criticar la decisió de permetre la
ubicació d’un hipermercat a la zona dels horts de la Sagrada Família.
Ara caldrà esperar quin és el nom
de la persona primera de la llista. n

Gran forat que farà que, de moment, ningú pugui tornar a casa seva
Redacció
Manresa
nnn Un gran forat mostra on la set-

mana passada es va ensorrar la paret mitgera d’un bloc dels carrers
de Galceran Andreu i de la Codinella de Manresa, afortunadament
sense ferits.
A primera hora del matí s’havia
restablert la normalitat circulatòria tant de vehicles com de vianants a la via Sant Ignasi i al carrer
de Galceran Andreu, i només quedava tallat al pas de persones el de
la Codinella. Va ser al vespre quan
es va produir l’esfondrament parcial d’una de les parets, la posterior
de la casa, que dona a un solar darrere els antics jutjats. L’incident va
provocar que es desallotgés l’edifici, i l’Ajuntament de Manresa hagués de reallotjar les vuit famílies

que hi resideixen, una vintena de
persones, a través dels Serveis Socials de l’Ajuntament.
Immediatament, van iniciar-se
obres d’enderroc controlat d’alguns elements de la finca, per la
qual cosa va caler tallar el trànsit
a la via de Sant Ignasi, degut a les
dimensions de la grua.
Un cop s’hi va poder accedir, es va
comprovar l’abast de la lesió a l’edifici, tasca que ha continuat a mig
matí d’aquest dimecres, quan l’arquitecte municipal ha inspeccionat
l’estat de la construcció i la seva viabilitat. De totes maneres, les causes de l’incident semblaven clares.
Mentrestant, la Policia Local custodiava l’entrada a l’edifici, que ahir
va haver de ser abandonat a cuitacorrents, com mostraven aquest
matí alguns llums que van quedar oberts. n
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REPORTATGE
Fins ara s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia gratuïta i assessorades a l’efecte

La Diputació de Barcelona fa costat a
les persones consumidores en les seves
reclamacions per clàusules abusives
De les 5.483 consultes generades, 4.788 (87 % del total) eren per contractes
afectats per una clàusula abusiva. Els convenis de col·laboració amb els
Col·legis Professionals de l’Advocacia finalitzen el 31 de desembre de 2018
iStock

el consumidor havia tingut un contacte previ amb el banc.

Suport als consumidors

L

a Diputació de Barcelona propor- qualsevol dels 77 punts d’atenció disciona atenció individualitzada i ponibles distribuïts per tota la demargratuïta a les persones consumi- cació de Barcelona. Els convenis predores amb relació als litigis amb enti- veuen el desplaçament d’un advocat a
tats financeres per la inclusió de clàusu- les dependències dels Serveis Públics de
les abusives en contractes hipotecaris. Consum de les comarques de Barcelona
Aquest servei es va materialitzar el juliol que, amb una prèvia visita concertada,
de l’any passat amb la signatura de con- atén de forma individualitzada i gravenis de col·laboració amb els Col·legis tuïta, les consultes dels consumidors.
Professionals de l’Advocacia (Barcelona, Les persones afectades reben un primer
Sant Feliu de Llobregat, Manresa, Saba- consell orientador d’un advocat especidell, Granollers, Mataró i Vic) i el suport alista i informació sobre la conveniència
dels Serveis Públics de Consum. L’acord d’acudir als tribunals o de recórrer a les
finalitza elFreqüència
31 de desembre
de 2018.Els
alternatives de resolució de conflic255x122,7.pdf
1
08/10/18vies
10:43
ciutadans poden concertar les visites a tes, però no es redacta cap document ni
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es tramita cap assumpte. Aquest servei
també assessora els ciutadans respecte
del dret a accedir a l’assistència jurídica
gratuïta i de la documentació necessària per sol·licitar-la.
Des que es va iniciar aquest servei l’estiu de 2017, s’han atès 4.618 famílies que
han generat 5.483 consultes, de les quals
4.788 han estat per contractes afectats
per una clàusula abusiva, cosa que representa el 87 % de totes les consultes.
852 famílies han pogut acollir-se al dret
a justícia gratuïta i han estat assessorades a l’efecte.
També hi ha hagut 2.903 consultes on

SAPS SI TENS HIPOTECA AMB
CLÀUSULES ABUSIVES?
La Diputació de Barcelona, el teu ajuntament i els col·legis
d’advocats t’oferim assessorament personalitzat i gratuït per
revisar el teu cas concret i assessorar-te en la seva reclamació.

Només fins al 31 de desembre!
Consulta els punts d’atenció aquí:
www.diba.cat/clausulaterra

Els acords amb els Col·legis Professionals d’Advocats se sumen a les accions
de suport als consumidors que la Diputació de Barcelona impulsa des de fa
mesos per acompanyar-los en les seves
reclamacions per les clàusules abusives. Per atendre aquestes consultes, la
corporació ha augmentat fins als 2 milions d’euros el pressupost destinat als
Serveis Públics de Consum. També ha
intensificat la formació específica en
clàusules abusives als tècnics d’aquests
Serveis (77 municipals i 7 comarcals) i
s’han fet 150 xerrades i tallers arreu del
territori que han comptat amb l’assistència de més de 8.000 persones.
A més, en els 224 municipis que no disposen de Servei Públic de Consum propi, els ciutadans poden realitzar les seves consultes directament i de manera
presencial a través de les Unitats Mòbils
d’Informació al Consumidor (UMIC).
La Diputació de Barcelona ofereix també consells i informació sobre els protocols de les entitats bancàries, adreces
de contacte, l’agenda d’accions formatives i un formulari de reclamació a
través de la seva pàgina web (https://
www.diba.cat/es/web/consum/clausula-terra).

8 l FRQ l PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l DE L’11 d’octubre al 14 de novembre
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La plaça de Fonollosa ja es
diu oficialment 1 d’octubre
ND

Redacció

Presenten 32 accions
per adoptar models
d’envelliment actiu
Manresa

nnn La plaça de Fonollosa, on l’1

nnn El Consell Comarcal va pre-

d’octubre de l’any passat es va patir
la violència dels cossos policials de
l’Estat espanyol per evitar el referèndum sobre la independència de
Catalunya, ja es diu de l’1 d’octubre.
La passada setmana s’hi va fer un
acte d’homenatge als qui van viure
aquests fets, i es va descobrir la placa i un mural d’homenatge enorme.
Va ser una tarda emotiva i molt reivindicativa, que va començar amb
la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, i l’alcalde de Fonollosa repassant vídeos de la repressió policial
d’aquell dia.
Ja a la plaça, amb moltes autoritats
presents, com la senadora Mirella
Cortès, la diputada Adriana Delgado i molts alcaldes de la Catalunya
Central, a l’acte hi va haver parla-

sentar 32 accions encaminades a
adoptar models d’envelliment actiu
i d’atenció centrada en la persona
per fomentar l’envelliment actiu i
l’autonomia de les persones grans
del Bages. Tres anys per dur a terme les diverses accions que es van
presentar en el Pla d’actuació de les
persones grans del Bages del 20192021. Amb l’objectiu de treballar la
transversalitat i promovent la llibertat, el respecte, la inclusió i l’autonomia de les persones grans de
la comarca.Un pla que vol fomentar i desenvolupar les polítiques
d’envelliment actiu a la comarca,
per millorar la qualitat de vida de
les persones grans de la comarca.
El Pla d’actuació té tres eixos es-

Moment de la càrrega policial a Fonollosa, l’1 d’octubre de l’any passat

ments i actuacions musicals. L’alcalde de Fonollosa repetia les paraules que Espanya els havia perdut
definitivament aquell 1 d’octubre.
Alguns dels ferits i imputats del poble per aquells fets van ser els encarregats de descobrir la placa que
dona el nom de l’1 d’octubre a la

plaça, després que ho aprovés el
ple del consistori.
Posteriorment, veïns de Sant Feliu
de Codines, de Fonollosa i l’artista Valentí Gubianes descobrien el
mural enorme que decora la façana de l’Ajuntament, obra del mateix
autor navassenc. n

Ampans genera valor social de
112 milions els darrers 2 anys
Santpedor
nnn La fundació Ampans, que tre-

balla per les persones amb discapacitat intel·lectual del Bages, ha
generat un valor social de 112 milions d’euros en els darrers dos anys.
Aquest és el resultat de l’estudi que
ha elaborat la Universitat de Deusto
i el Grup Empresarial d’Economia
Social (Clade) a partir d’una metodologia innovadora.
En concret, l’estudi demostra que
per cada euro que l’entitat va destinar l’any 2017 al conjunt de la seva
acció, el va transformar en gairebé

el doble, 1,82 euros de valor per a la
societat. Així, l’estudi conclou que
Ampans va generar l’any passat un
valor social de 57 MEUR, una xifra que gairebé duplica la del seu
pressupost.
Conèixer aquestes dades pot ajudar
a saber en quines activitats cal fer
més incidència per augmentar la
percepció que els diferents agents
tenen de l’activitat de l’entitat.
A més, com a entitat que rep subvencions, cal fer un exercici de
transparència i que els finançadors públics o privats puguin valorar quin retorn té per a la societat
cada euro que inverteixen en una

entitat o en un projecte concret. Per
això, quan aquesta pràctica es generalitzi a la resta d’entitats socials,
aquesta dada tindrà importància.
Entre les variables socials que s’han
tingut en compte per quantificar el
valor social d’Ampans, hi ha, per
exemple, les hores de formació que
l’entitat ha destinat als estudiants
que fan pràctiques a l’entitat, les
aparicions als mitjans de comunicació o l’atenció que es dona a les
famílies dels usuaris. Alhora, l’estudi també té en compte els valors
econòmics com els sous dels treballadors, els proveïdors, els clients o
els impostos. n

Presentació de les accions

tratègics de treball que preveuen
accions per fer visible la diversitat
del grup d’edat i millorar-ne l’accessibilitat; propostes dedicades
a l’apoderament, i també accions
centrades a facilitar recursos de
Serveis Socials, millores en les residències i en els centres de dia. Des
de la Diputació de Barcelona també
s’han treballat aquestes accions. n

La Fira de Sant Miquel
torna a omplir els
carrers de Santpedor
Redacció
Santpedor

Redacció

CCBages

Redacció

Fonollosa

nnn Milers de persones van omplir

el 29 i 30 de setembre el centre històric de Santpedor en la 28a edició
de la Fira de Sant Miquel. Una fira que enguany ha ampliat espais
i que ha tingut més activitats que
mai. Les 28 edicions demostren
que aquesta fira de productes ecològics i artistes al carrer està més
que consolidada. Les paradetes
que omplen el centre del municipi ofereixen productes diversos, en
destaca sobretot l’alimentació i els
productes artesanals. Però també
s’hi podien trobar parades de diverses botigues del municipi, així

com d’entitats santpedorenques.
De fet, a la Fira hi van participar
més d’una desena d’entitats, que la
van fer possible. Però, a banda de
les parades, la Fira de Sant Miquel
destaca per les actuacions musicals
que hi ha als carrers del poble. A
més, l’art ha tornat a tenir un pes
especial, amb diverses exposicions,
així com l’espai d’art Boite Lennon
al carrer dels Arcs. Enguany, a més,
la proximitat a l’1 d’octubre va fer
que a la plaça de l’Església s’hi poguessin veure fotografies en record
dels polítics presos i exiliats. La Fira
es va complementar amb un munt
d’activitats, com concerts, cercavila
gegantera o una jornada castellera,
entre d’altres. n
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PUBLICITAT
El diari de l’aigua

200 aniversari dels Panyos
Can Miralda com a símbol de la Revolució Industrial Catalana

AGENDA
La primera pedra
dels Panyos
Coincidint amb les Jornades Europees
del Patrimoni, veniu a la fàbrica dels
Panyos on podreu gaudir de música en
directe, contes al costat del canal i
ivisites guiades a l’interior. Cal que us
hi inscriviu prèviament. Més
informació i inscripcions a
www.parcdelasequia.cat
Diumenge 14 /10 de 12.30 a 19h

L’entorn dels Panyos
en fotografies
Una mostra de fotograﬁes en blanc i
negre de la fàbrica dels Panyos i el seu
entorn durant els anys 90 realitzades
per Josep Ignasi Oms Llohis.
L’exposició es podrà visitar ﬁns el 22
d’octubre, de dimarts a diumenge de
10 a 14h.
Inauguració 11/10 a les 19h al Museu

La ciutat de Manresa compta en el
seu patrimoni industrial amb la
fàbrica de riu més anUga de
Catalunya amb les seves
caracterísUques originals
conservades. Es tracta de Can
Miralda, coneguda popularment
com “La Fàbrica dels Panyos”, la
construcció de la qual està datada
el 1820. Es tracta realment d’un
ediﬁci emblemàUc, representaUu
de tota una època industrial a
Catalunya, i que , segons
asseguren els experts, té un
reconegut presUgi internacional.

la màxima protecció com a
element rellevant del patrimoni
cultural espanyol.

Per la seva singularitat, ja en el seu
dia, l’Ajuntament de Manresa va
incloure Can Miralda en el catàleg
d’ediﬁcis protegits com a bé
patrimonial de caràcter local, i
també va ser inclosa en el Plan
Nacional del Patrimonio Industrial
com un dels quatre ediﬁcis
industrials de més interès de
Catalunya.

A principis del 2018 es va formar
una comissió impulsada per la
Fundació Aigües de Manresa Junta de la Sèquia, l’Ajuntament de
Manresa i l’Associació del Museu
de la Ciència i la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial, i que
compta amb la col·laboració de la
demarcació de les Comarques
Centrals del Col·legi d’Arquitectes,
l’AADIPA, de la demarcació de la
Catalunya Central del Col·legi
d’Enginyers Industrials, el Museu
de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya, el Centre d’Estudis del
Bages, la Fundació Turisme i Fires
de Manresa.

Pel seu valor patrimonial, la
Fàbrica Miralda va ser declarada
Bé Cultural d’Interès Nacional per
acord del Govern de la Generalitat
de Catalunya (acord GOV/72/2009
de 5 de maig), arribant així a tenir

És un espai arrelat a la memòria
dels manresans que s’ha intentat
al llarg els anys conservar, se n’ha
fet la rehabilitació de la coberta,
però malgrat tot, encara és un
espai a reivindicar. Es per això, que
durant 2 anys, des del 2018 ﬁns al
2020, s’aniran creant acUvitats a
l’entorn de la fàbrica, per tornar-li
el valor i l’esplendor que es
mereix.

NEWSLETTER DEL PARC DE LA SÈQUIA

Celebrarem unes jornades tècniques
amb intervenció d’arquitectes i
historiadors per explicar i entendre la
importància de la fàbrica dels Panyos
en la revolució industrial catalana. Cal
inscriure’s previament al web.

El Parc de la Sèquia organitza periòdicament acUvitats a l’entorn
dels seus centres d’interès: la història i el patrimoni cultural,
l’aigua, la Sèquia, la sostenibilitat i el medi ambient, etc. Per
estar informats de tot el què fem, podeu subscriure-us al
newsleXer que enviem mensualment on hi trobareu totes les
acUvitats on parUcipem. Només cal que entreu a la pàgina web
www.parcdelasequia.cat i ompliu el formulari de subscripció
que és a la part inferior de la pàgina.

PARC DE LA SÈQUIA · L’aigua és el camí

Aquest any, coincidint amb les
Jornades Europees del Patrimoni,
s’han programat diverses acUvitats
amb els Panyos com a eix central.
El dijous 11 d’octubre hi haurà la
inauguració d’una exposició de
fotograﬁes en blanc i negre dels
anys 90, de l’entorn de la fàbrica.
El dia 14 celebrarem La primera
pedra dels Panyos amb una festa
amb música en directe, visites
guiades a l’interior de la fàbrica i
contes al costat del canal. I el dia
19 d’octubre Undran lloc les
Jornades Tècniques, dirigides a
historiadors, arquitectes i
i nte re s s at s e n l a revo l u c i ó
industrial, on veurem una
pinzellada de la història de la
fàbrica de la mà d’arquitectes i
historiadors de reconegut presUgi.

Comissió per a la celebració dels 200 anys de la fàbrica dels Panyos

Jornada Tècnica a
l’entorn dels Panyos

Divendres 19/10 de 8.45 a 17 h

Una comissió que ha estat
treballant per programar una sèrie
d’acUvitats que s’inicien aquest
o ct u b re, p erò q u e s ’a n i ra n
allargant durant aquests dos anys i
que volen abraçar tots els àmbits a
l’entorn de la fàbrica: arquitectura,
memòria històrica, usos futurs,
rehabilitació, etc.

www.parcdelasequia.cat
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Festa de la Verema d’Artés
oberta a tota la comarca

Un grup de luxe
com The Luthiers
actuaran a Manresa
RTVE

gedi media

Redacció
Artés
nnn Artés ha celebrat durant tot el

passat cap de setmana la Festa de
la Verema del Bages, una festa dedicada al Vi i a la Vinya de la Denominació d’Origen Pla de Bages, molt
present a la vida del poble d’Artés.
Tot i que diumenge a la tarda el
temps no va acompanyar, la plaça vella d’Artés va acollir els tasts
de vi de diversos cellers de la DO
Pla de Bages, mentre als peus de
l’església una Big Band amenitzava l’últim tast de la Festa de la
verema del Bages. L’activitat Tastos amb ritme també es va celebrar dissabte i permet als visitants
poder degustar els vins de la DO
acompanyats de tapes elaborades pels restaurants de la zona.
La Festa de la Verema d’aquest
any, s’acomiada amb una valoració molt positiva per part de l’organització.
L’acte inaugural de la festa de la
verema va tenir lloc el divendres
anterior a Avinyó, però durant el

Redacció
Manresa
nnn La companyia argentina Les

Ernest Clotet, Mariona Camps, Eudald Vilaseca i Eva Farré

cap de setmana la festa es va traslladar a Artés, centre neuràlgic
de la Denominació d’origen Pla
de Bages. Parades d’artesania i
alimentació han omplert de celebració els carrers del nucli antic
d’Artés i els cellers del poble han

obert les seves portes als visitants.
Diumenge al matí es va realitzar
la baixada a la vinya i l’aixafada
popular de raïm, acompanyada
d’un taller artesanal de most per
aprendre i veure de primera mà
l’activitat de la DO Pla de Bages. n

La Fira del Menestral de
Camps omple el poble
Redacció
Camps
nnn Parades d’artesania i alimen-

tació, exposicions, mostra d’oficis del món rural i activitats per
als més petits han fet les delícies
de tots els que diumenge passat
van reunir-se a Camps en la 14ena
edició de la Fira del Menestral.
Una Fira que arribava carregada de novetats, amb un tallers i
una mostra de batre cigrons, que
servia per ensenyar als més petits

com es practicava aquesta tasca
del camp.
Una de les activitats més participades va ser la exposició i desfilada de tractors, que també era
una novetat a la Fira del Menestral d’enguany.
Una vintena de pagesos de Camps
i pobles del voltant van desfilar
amb tractors de totes les èpoques per l’explanada del costat
de la fira.
El moment àlgid de la fira va tenir lloc al migdia, amb l’arribada

de la Baronessa de Camps i el seu
seguici, que per primera vegada
visitava la fira del Menestral de
Camps. La Baronessa damunt un
carro tibat per un cavall, i tot el
sèquit i interactuaven amb tots
els que es trobava al seu pas.
El dinar de germanor posava el
punt i final a la Fira del Menestral, un punt de trobada per als
veïns de la zona i que omple d’activitats la població de Camps que
ofereix, per un dia, una mostra de
l’activitat rural. n

Luthiers actuarà per primera vegada a Manresa. Serà a la sala gran
del Teatre Kursaal el dimarts, 12 de
març a les 9 del vespre, amb el seu
nou espectacle Viejos Hazmerreíres dins del marc de la gira de celebració del seu 50è aniversari, que
els portarà entre aquesta tardor i
el 2019 a actuar diverses ciutats de
l’Estat, com ara Barcelona, Oviedo,
Vigo, Santiago de Compostela, Coruña, València, Madrid, entre d’al-

tres. Les entrades es posaran a la
venda properament.
Amb més de 50 anys de trajectòria, la mítica companyia Les Luthiers, que combina humor i música,
visitarà Manresa el març del 2019
amb la seva nova proposta Viejos
Hazmerreíres -estrenada a Rosario el 2014. Es tracta d’una antologia dels espectacles més aclamats
pel públic al llarg de la extensa trajectòria del grup, ara ja amb més de
51 anys sobre els escenaris, i amb
obres com Los Premios Mastropiero, Todo porque rías, Por Humor al
Arte i Lutherapia.n

Augment de vendes
a la Fira del Vehicle
d’Ocasió de Manresa
Redacció
Manresa
nnn La Fira del Vehicle d’Ocasió

de Manresa del passat cap de setmana va vendre una norantena
de vehicles, una xifra superior a
l’any passat, i va deixar veure que
el mercat dels cotxes de segona
mà està creixent.
Desenes de visitants es van donar
cita al Palau Firal per veure els vehicles exposats. Els responsables

de vendes estaven satisfets per les
vendes i també pel balanç positiu dels darrers mesos. 400 cotxes
ocupaven la fira.
Al certamen van participar gairebé tots els concessionaris oficials
de vehicles de Manresa, que estan associats al Grup d’Automoció de Manresa, i per segon any
consecutiu també hi havia la majoria d’empreses de compravenda de vehicles de la comarca del
Bages. n

DE L’11 d’octubre al 14 de novembre l PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l FRQ l 11

PUBLICITAT

FES-TE ARA EL CARNET
JOVE DE L’ANY VINENT
CARNETJOVE.CAT

12 l FRQ l PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l DE L’11 d’octubre al 14 de novembre

SOCIETAT

La Fundació Convent
de Santa Clara ja
és una realitat

L’entrepà solidari reparteix
5.000 racions a Manresa

Redacció

Redacció

Manresa
nnn La Fundació del Convent de

Santa Clara es va presentar en societat en l’entorn del conjunt patrimonial que data del segle XIV,
amb el missatge inequívoc que la
missió actual de fer costat als més
desvalguts és molt semblant a la
de fa gairebé 700 anys, quan hi van
arribar les primeres monges. L’entitat agafa el relleu de la Fundació
Rosa Oriol, creada l’any 2009.
El nou president, l’empresari Gabriel Prat, i la seva directora, Sor
Lucía Caram, han exposat davant
d’una nombrosa audiència les línies de treball adreçades a cobrir
les necessitats bàsiques de més de
1.400 famílies de Manresa i de la
seva àrea d’influència. Entre els
objectius que es fixa el patronat
renovat hi ha el de dinamitzar la
formació de les persones ateses
per inserir-les al mercat de treball. També es treballarà per cercar més ingressos que permetin
posar en marxa projectes nous.
Encara com una de les seqüeles
de la crisi, una de les prioritats de

la Fundació és la Plataforma dels
Aliments, que atén usuaris derivats
per Serveis Socials d’administracions públiques i també de diferents
ONG que operen al territori.
La Fundació del Convent de Santa Clara disposa com a eines d’integració i d’acollida d’un cosidor,
on es formen els usuaris i s’aprèn
a cosir, així com un hort ecològic
de més de 3.000 metres quadrats,
que genera productes per a cistelles que encarreguen particulars o
lots destinats a la Plataforma dels
Aliments.
Altres serveis, pensats per al benestar de les persones, són el d’odontologia, que es presta gràcies a la
col·laboració de professionals del
territori; oftalmologia, amb el suport d’una ONG i d’Althaia, i el servei de dutxes, que es coordina amb
la Fundació Germà Tomàs Canet.
Un dels projectes de més envergadura nascut per iniciativa de Sor
Lucía Caram és el programa #invulnerables, que, a Manresa, es
visualitza amb el nou Espai Caixa
Sant Francesc d’Assís, en el marc
del mateix convent. n

aj manresa

Manresa
nnn El passeig de Manresa ha estat l’escenari de l’entrepà solidari
quilomètric, una iniciativa solidària amb la qual s’han recollit fons
per contribuir al projecte de construcció d’una unitat infantojuvenil psiquiàtrica a l’Hospital de Sant
Joan de Déu de Manresa. La iniciativa s’ha dut a terme gràcies a la
col·laboració de diferents entitats i
a la coordinació del Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages i l’entitat
Manresa + Comerç. L’entrepà quilomètric, format per unes 5.000 racions individuals, s’estenia des de
la Bonavista fins al carrer Guimerà.
Valentí Junyent, alcalde de Manresa, valorava positivament la coincidència d’una iniciativa solidària com aquesta amb la Shopping
Night, però lamentava que s’hagués de recórrer a la societat civil
per poder finançar projectes per cobrir les necessitats de la ciutat i de
la Catalunya Central per la manca
de recursos públics.
Una de les cares més conegudes
que ha volgut donar suport a l’en-

Autoritats i entitats organitzadores amb l’entrepà solidari a les mans

trepà solidari ha estat la reconeguda restauradora i propietària
del restaurant Semproniana, Ada
Parellada, que ha assegurat que no
va dubtar ni un segon a acceptar
la invitació: “La idea d’un entrepà
quilomètric em va semblar d’allò
més curiosa, ho volia veure. Amb
un embotit com el que s’ha utilitzat i amb una causa tan important
darrere... No ho vaig dubtar en cap
moment, si no m’haguessin avisat,
m’hauria enfadat!”, comentava la
restauradora de Granollers i afegia entre somriures que “ha estat
un honor venir. M’encanta Manresa, sempre que em truquen vinc!”.

Tots els fons recaptats gràcies a l’entrepà solidari aniran destinats a la
creació d’una nova unitat d’hospitalització psiquiàtrica infantojuvenil. La unitat tindrà 12 llits i estarà
dissenyada per a aquells nois i noies que requereixen hospitalització
i que fins ara havien de ser derivats
a altres hospitals més llunyans.
Antònia Raich (responsable de la
unitat de representació i mecenatge
d’Althaia) explicava a Nació Manresa que el projecte va molt més enllà
de la unitat psiquiàtrica infantojuvenil, però que la manca de recursos econòmics és el gran escull que
cal superar.n
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el reportatge
Les comarques de la Catalunya Central han viscut el millor estiu dels últims 25 anys des del punt de vista dels incendis forestals. Entre el 15

La campanya més plàcida
en 25 anys dels Bombers
a la Catalunya Central

La gestió forestal és clau

Eli Pagan
Manresa

A

la Catalunya Central
l’estiu ha estat tranquil
i plàcid pel que fa a incendis forestals. Estem
parlant d’una campanya “excepcional”, la millor dels darrers 25
anys a les comarques centrals, i
la més bona a tot Catalunya dels
darrers 15 anys. Aquesta és la valoració que en fan els Bombers de
la Generalitat de Catalunya, la Direcció General dels Agents Rurals i
la Direcció General d’Ecosistemes
Forestals i Gestió del Medi. Entre
el 15 de juny i el 15 de setembre
han cremat a tot Catalunya 115,72
hectàrees per incendis forestals i
s’han declarat 169 incendis. Malgrat l’excepcionalitat de la meteorologia, els Bombers de la Generalitat han treballat en 1.761 serveis
durant la campanya. A casa nostra, a les comarques centrals, entre
aquestes dates de juny i setembre,
la xifra total de superfície cremada no arriba a una hectàrea. En
total, a la Catalunya Central s’ha
cremat una superfície de 0,7812
ha. L’incendi amb més superfície
cremada és el que es va declarar al
municipi de Lladurs, a la comarca
del Solsonès, el passat 3 d’agost.
Asier Larrañaga, sotsinspector
del Grup d’Actuacions Forestals
(GRAF) de la Generalitat de Catalunya, qualifica aquesta campanya de tranquil·la “perquè no
hi ha hagut activitat remarcable
d’incendis a casa nostra”, i subratlla “no hi estem acostumats”.

Malgrat les bones dades com a
resultat d’unes condiciones meteorològiques “excepcionals”, els
Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’Interior de la
Generalitat durant el balanç de
la campanya fan una crida “a no
abaixar la guàrdia” pel que fa a incendis forestals.

Circumstàncies
meteorològiques
excepcionals
La meteorologia que hem tingut
aquest any ha estat excepcional.
Aquestes dades meteorològiques
han estat un element clau perquè
el nombre d’incendis i de superfície cremada hagi estat baix.
Segons han explicat, durant la
Campanya d’Incendis 2018, les
precipitacions continuades des
de la primavera han estat un factor important per evitar l’inici i la
propagació d’incendis. A més, la
temperatura i la humitat relativa
han estat, en general, moderades.
A la Catalunya Central hem tin-

gut una primavera bastant plujosa i un estiu on ha anat plovent en
moments puntuals, i on no hem
tingut grans episodis de calor. Tot
això, explica Asier Larrañaga, ha
fet que la “vegetació no entrés en
situació d’estrès”. “Quan l’arbrat
entra en aquesta situació és quan
els incendis per intensitat s’escampen de la seva extinció”, ha explicat el sotsinspector. “I aquest any,
doncs, no s’han donat aquestes circumstàncies. El temps ens ha donat un respir”. A aquest fet, s’hi ha
d’afegir, diu el sotsinspector del
GRAF, que tenim “un gran sistema
d’extinció i molt preparat per solucionar qualsevol ignició ràpida,
i si és petita no deixar que creixi”.

Campanya trampa
Larrañaga parla, però, de campanya “trampa”. El sotsinspector
del GRAF explica que ara algú podria pensar que aquesta podria ser
la tònica dominant dels propers
anys, és a dir, que el que ha passat
aquest estiu es repetís en les pro-

peres temporades. Però els models
meteorològics marquen una altra
tendència. I és el que, per exemple,
s’ha pogut veure aquesta estiu en
diferents països europeus que han
patit sequeres molt prolongades
i altes temperatures. És per això,
explica Larrañaga, que hem pogut
veure aquest passat estiu incendis
en països com Noruega, Dinamarca o Suècia, “on habitualment no
n’hi ha”. Asier Larrañaga remarca que aquesta serà la tendència, i
més en campanyes que no només
estaran “circumscrites” només a
l’estiu, sinó que seran “més àmplies”, i, a més, durant l’estiu el que
tindrem seran dies de més risc. La
pauta seran estius més calorosos
i amb pluges irregulars. Les gràfiques de temperatures màximes
i mitjanes dels darrers anys marquen ja aquesta tendència a l’alça.
De fet, hem viscut els anys més calorosos dels darrers vint anys, “hi
anirem més enllà”, apunta el bomber. Enguany, podríem dir que ha
estat “una anomalia inversa”, diu
Asier Larrañaga.

Aquesta primavera i aquest estiu
benèvol que ha evitat els incendis
han fet créixer, però, la massa forestal que s’acumula als boscos.
Asier Larrañaga assenyala que si
no es fan feines de regulació de tota
aquesta biomassa que s’acumula
en els nostres boscos, el problema
serà la propera campanya d’estiu.
Tot el material que s’hi acumula
“és una bomba de rellotgeria”. El
sotsinspector del GRAF destaca
que “s’està fent molt bona feina”
en matèria de gestió forestal, però afegeix que “hores d’ara no tenim dades per saber si el que s’està
fent en aquest sentit és suficient”.
Larrañaga apunta que molt probablement “el canvi en el clima
va molt més ràpid que la nostra
capacitat d’influir en el paisatge,
ara per ara”. Per a aquest bomber
el que s’ha de fer és “un paisatge
menys vulnerable a cremar, i això passa per gestionar més i millor els nostres boscos”. També remarca que aquesta biomassa s’ha
d’extreure, però “sense condicionar els indicadors de biodiversitat que marquen i condicionen els
boscos. I sempre fent-ne una gestió sostenible”.

En alguns punts de
Catalunya el risc
encara continua
Malgrat que som a la tardor, el
risc no ha acabat, però. Zones
com les Terres de l’Ebre o l’Alt
Empordà encara estan en risc,
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el reportatge
de juny i el 15 de setembre, el nombre d’hectàrees cremades a casa nostra no ha arribat ni tan sols a una

Campanya d’incendis excepcional també a Catalunya
La campanya d’incendis del 2018 s’ha tancat
amb un total de 169 incendis forestals a Catalunya, que han afectat 115,72 hectàrees.
Cal tenir en compte que de començaments
d’any ençà s’han produït 284 incendis amb
184,59 ha cremades, de les quals 145,24 ha
eren forestals. Aquestes xifres impliquen
que la d’enguany ha estat la millor campanya d’incendis dels últims quinze anys. El
perill d’incendi ha estat inferior a l’habitual a l’estiu. Només a l’interior de les Terres
de l’Ebre i al sud del Segrià el perill mitjà
ha estat alt. A banda d’aquests dos punts
de màxim perill, també hi ha hagut perill a
l’Empordà i al sud del país.
Pel que fa a les dades, dels 169 incendis forestals que s’han declarat durant la campanya d’aquest estiu, 147 han estat de menys
d’una hectàrea. Hi ha hagut 17 focs entre 1
i 5 hectàrees, i 4 incendis de més de 5 hectàrees. I només un foc de més de 10 hectàrees: l’incendi forestal que es va declarar a
Vilopriu (Baix Empordà) el passat 4 de juliol
ha estat el més important aquest estiu. En
total, van cremar 20,85 hectàrees, de les
quals 8,97 ha forestals i 11,88 ha no forestals.
En canvi, el nombre més gran d’hectàrees

explica Asier Larrañaga. No és el
cas, però, de la Catalunya Central. En ser ja a la tardor la gent ja
no pensa en els incendis, diu el
bomber. “A les comarques centrals associem els incendis a l’estiu i és normal, també, perquè
són els mesos més crítics”, afirma. A partir d’ara també és im-

afectades es va produir a l’Àrea Regional
de Lleida i Girona. Per comarques, el Baix
Empordà és la comarca amb més hectàrees
cremades (per l’incendi de Vilopriu), mentre que on hi va haver menys afectació va
ser al Berguedà i a la Garrotxa.
Els Bombers han treballat, al llarg d’aquesta
campanya, en 1.761 serveis per extingir incendis de vegetació, ja sigui vegetació urbana, agrícola o forestal. El total d’actuacions
dutes a terme per donar resposta a la resta
d’activitats incloses en la carta de serveis
(rescats, accidents de trànsit, dispositius,
recerques, etc.) ha estat de 18.372 serveis.
L’any passat, en canvi, la xifra dels serveis
totals va ser inferior, 18.099, mentre que les
actuacions per extingir incendis de vegetació van ser més elevades; 2.819, un 60 %
més que enguany.
Tret de l’incendi de Roses del 19 d’agost,
els Bombers de la Generalitat no han hagut de fer front a episodis de simultaneïtat importants, un element crític a l’hora
de fer front a la gestió d’incendis forestals.
Així mateix, per als Bombers ha estat molt
positiu que la capacitat de propagació dels
incendis forestals durant aquesta campanya

portant veure com continuen els
propers mesos, si plourà o no. La
tardor també comporta menys
hores de sol i temperatures més
baixes; per tant, el risc d’incendi també disminueix. A priori és
més poc probable que es produeixi un incendi, però aconsellen
“no abaixar la guàrdia”. n

s’hagi mantingut sempre en uns llindars que
n’han afavorit un control ràpid.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació ha intensificat els esforços en relació amb les causes principals dels
incendis. Per això, amb vistes a la campanya
del 2019, farà una incidència especial en la
intencionalitat dels incendis forestals i en
les actituds negligents, i hi concentrarà més
esforços i recursos, i un esforç informatiu i

de sensibilització més gran.
Durant els últims quinze anys, la intencionalitat (26 %) ha estat la principal causa dels
incendis forestals declarats a l’estiu, seguida
de les negligències (24 %) i les causes naturals (20 %). Aquesta tendència s’ha mantingut durant la campanya d’incendis d’aquest
estiu, on la intencionalitat i la negligència
continuen sent la principal causa de foc forestal a Catalunya. n

CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

Especialistes que treballen en equip per a la teva salut
UNITAT DE LA VEU
Tractament i
reeducació de la veu
parlada i cantada.
Millora de la tècnica
vocal. Per a persones
que fan un ús intensiu
de la seva veu, sigui
com a professional o
com a amateur.
Equip multidisciplinari
de logopedes,
otorinolaringòleg i
fisioterapeutes.

UNITAT DE SALUT I
ESPORT
Assessorament per a la
millora del rendiment
esportiu i la pràctica
saludable de l’esport.
Prevenció i tractament
de lesions.
Equip multidisciplinari
de fisioterapeutes,
podòlegs, psicòleg
i nutricionista.
Exploració biomecànica
conjunta d’un podòleg
i un fisioterapeuta.

UNITAT DE CIRURGIA
PODOLÒGICA
Cirurgia de
mínimament invasiva
del peu. Tractament
quirúrgic d’ungles
encarnades, dits en
martell, galindons,
metatarsàlgies,
esperó de calcani o
neuroma de Morton.
Equip multidisciplinari
de podòlegs i
anestesista.

SERVEI DE FISIOTERÀPIA
SERVEI DE LOGOPÈDIA
SERVEI DE PODOLOGIA
SERVEI DE DIETÈTICA
I NUTRICIÓ
SERVEI D’ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
SERVEI
D’ASSESSORAMENT
PSICOPEDAGÒGIC
SERVEI DE
NEUROREHABILITACIÓ
GRUPS D’ACTIVITAT
FÍSICA SALUDABLE

PER DEMANAR HORA DE VISITA
TRUQUEU AL 93 875 73 10
Atenció privada o concertada amb mútues,
associacions, institucions i entitats.
Av. Universitària, 8-10
08242 Manresa
clinicauniversitaria@umanresa.cat
www.clinicauniversitaria.cat
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La Shopping Night omple
d’ambient la nit comercial
Redacció

Sílvia Rius

Manresa
nnn Un centenar de comerços han

participat el 29 de setembre en la
setena edició de la Shopping Night
manresana. La música en directe
ha amenitzat una vetllada exitosa que ha omplert els carrers del
barri antic, del Passeig i rodalies
de persones que passejaven entre
botigues, músics, tallers, paradetes de menjar i discjòqueis.
Tània Infante, presidenta de la Unió
de Botiguers i Comerciants (UBIC)
de Manresa, definia l’edició d’enguany com un èxit: “Espectacular, tots els comerços han quedat
sorpresos molt positivament per la
gran presència de públic. Passades
les dotze, un cop acabada la Shopping Night, la gent encara passejava per la zona”. En aquesta setena
edició, s’ha ampliat l’espai dedicat a

Ritme i festa de nit a Manresa

la Shopping Night, incloent-hi l’espai del mercat del Puigmercadal i
de la plaça del mercat per instal·lar
una zona gastronòmica i un espai
dedicat als més petits de la casa en
el qual podien gaudir d’un contacontes en anglès.
L’edició d’enguany ha arribat ple-

aj manresa

na de novetats gràcies a la col·
laboració entre el Gremi d’Hostaleria de Manresa i la UBIC: una
trentena de restaurants i d’establiments de la zona de la Shopping
Night han ofert un menú especial
i han convidat els clients a participar en el sorteig de diferents vals de
regal de la UBIC.
Una altra de les novetats més destacades han estat els tallers oferts pels
mateixos comerços en els quals es
podia aprendre a crear joies, a treballar amb xocolata o a fer galetes,
entre d’altres, en diferents establiments col·laboradors.
L’edició d’enguany serà recordada,
també, per haver acollit la iniciativa
solidària de l’entrepà solidari, amb
el qual es pretenia recollir fons per
a la construcció d’una unitat infantojuvenil psiquiàtrica a l’Hospital
Sant Joan de Déu de Manresa. n

L’Ateneu acull una trobada
de clubs de basquetbol
Redacció
Manresa
nnn L’Ateneu Les Bases de Manre-

sa ha estat l’escenari de la 1a Trobada de Clubs de la Delegació de
les Comarques Centrals de la Federació Catalana de Basquetbol.
Aquesta 1a Trobada de Clubs organitzada per la Delegació de les Comarques Centrals de la Federació
Catalana de Basquetbol (FCBQ)
a l’Ateneu Les Bases de Manresa
ha comptat amb la presència de
presidents i directors tècnics de
clubs i d’entitats de les comarques
centrals.
Durant l’acte, al qual també hi

Més de 400 persones
s’interessen pels bons
hàbits alimentaris

han assistit el regidor d’Esports
de l’Ajuntament de Manresa, Jordi
Serracanta, i els vicepresidents de
l’FCBQ, Ferran Aril i Enric Prats,
juntament amb el delegat de les
Comarques Centrals de l’FCBQ,
Fernando Peñarrubia, s’han donat
a conèixer l’estructura i el funcionament de la Delegació, així com
les seves instal·lacions a l’Ateneu
Les Bases.
En aquesta 1a Trobada de Clubs
també s’han guardonat tres persones per la seva tasca i per la seva col·laboració amb la Delegació:
Teresa Basullas, Joan Puig i Toni
Valderrama. La trobada ha finalitzat amb una divertida actuació

a càrrec de Toni Foncuberta (Risofonku - risoteràpia i ioga del riure).
De manera paral·lela a l’acte i durant tot el matí, s’ha celebrat també la primera trobada de la temporada d’Escoles de Bàsquet de
les Comarques Centrals, una nova jornada educativa i participativa. Nens i nenes de les Escoles
de Bàsquet del CB Artés, CB Manresa 2015, Castellet, CB Solsona,
CB Santpedor, Salle, Paidos Sant
Fruitós, Escola Joviat i CB Puigreig han participat en una trobada amb l’objectiu de tornar a repetir experiències com aquesta i
que els valors del nostre esport els
acabin enganxant. n

Vilardell i Massanés en plena xerrada
Redacció
Manresa
nnn Menjar segur, suficient i equi-

librat. O bé estimar, tenir una xarxa
social sòlida (família, amics) i projectes vitals. Són algunes de les receptes que el doctor Miquel Vilardell i el gastrònom Toni Massanés
van oferir a les més de 400 persones que es van congregar al Teatre
Conservatori, en l’estrena del cicle
de ponències escèniques del cicle

“Manresa des d’una altra mirada”.
La ponència va servir per arrencar
el projecte “Manresa, des d’una altra mirada”, una proposta cultural que neix a Manresa, en el marc
de la capitalitat cultural, amb l’objectiu de dotar la ciutat d’un espai
de reflexió i debat que sigui perdurable.
El cicle és una proposta impulsada per la regidories de Projecció de
Ciutat i Cultura de l’Ajuntament de
Manresa. n

Josep Cuní torna a la
Cadena SER amb un
magazín fet en català
Redacció
Manresa
nnn La SER fitxa Josep Cuní, refe-

rent de la comunicació a Catalunya,
per dirigir i presentar un magazín
informatiu que s’emetrà íntegrament en català i en el prime time
de la ràdio, entre les 7 h i les 12 h
del matí. El nou programa s’estrenarà el 15 d’octubre, es dirà “Aquí,
amb Josep Cuní” i neix amb els valors d’una ràdio independent, plural i integradora, feta en català, que
abordi l’actualitat des d’una pers-

pectiva de proximitat, amb el suport i els recursos professionals de
la Cadena SER.
Amb aquesta iniciativa, sense cap
precedent en la història de la ràdio
privada a Espanya, la cadena líder
dobla l’oferta a Catalunya, i ofereix
als oients dues programacions simultànies, en horari de màxima audiència: “Hoy por hoy”, dirigit per
Pepa Bueno i Toni Garrido, que
s’emetrà en les freqüències habituals de la SER (Ràdio Manresa AM
1.539 i 95.8 FM), i “Aquí, amb Josep
Cuní”, que s’emetrà al 104.4 FM. n
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200 anys de la Fàbrica dels Panyos

DIJOUS 11 D’OCTUBRE
A les 19 h
Inauguració de l’exposició

L’entorn dels Panyos en fotografies
Al Museu de la Tècnica de Manresa (carretera
de Santpedor, 55)

Una mostra de fotografies en blanc i negre
de la fàbrica dels Panyos i el seu entorn
durant els anys 90 realitzades per Josep
Ignasi Oms Llohis.
L’exposició es podrà visitar fins al 21 d’octubre,
de dimarts a diumenge de 10 a 14 h. L’entrada a
l’exposició temporal és gratuïta.

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE

considerada una de les primeres fàbriques
de ciutat construïdes a Catalunya i que
encara conserva les seves característiques
originals, i punt d’inici de la Revolució
Industrial Catalana.

Vermut musical a càrrec del Voilà

De 9.30 a 18 h

De 16 a 18 h

Visites guiades a l’interior
de la fàbrica dels Panyos
Les visites es faran en grups reduïts i és
imprescindible fer reserva prèvia a la web
www.parcdelasequia.cat

La primera pedra dels Panyos
Al Parc dels Panyos

Al canal dels Panyos

Fa 200 anys, es van iniciar les obres de
construcció de la fàbrica dels Panyos,

Col·labora: Meandre

Col·laboren:

Davant de la fàbrica dels Panyos

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE

Els contes de l’Anella Verda
amb Carlos Ortiz

Organitzen:

Música en directe al parc

A les 12.30 h

A les 17.30 h

De 12.30 a 19 h

Durant tota la tarda

200 anys dels Panyos símbol
de la revolució industrial
Al Museu de la Tècnica de Manresa

Jornada científica i de divulgació amb la
participació d’especialistes en el camp del
patrimoni industrial.
Informació i inscripcions a www.parcdelasequia.cat
Organitzen: Parc de la Sèquia, Ajuntament de Manresa
- ManresaCCC 2018, AMCTAIC, Col·legi d’ArquitectesDemarcació de les Comarques Centrals, Col·legi
d’Enginyers Industrials-Demarcació Catalunya Central,
Centre d’Estudis del Bages, Museu de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya, AADIPA, Fundació Turisme i Fires
de Manresa
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El 200 aniversari
de la Fàbrica dels
Panyos, protagonista
Redacció
Manresa
nnn El 200 aniversari de la Fàbrica

dels Panyos és l’esdeveniment protagonista de les Jornades Europees de Patrimoni, que es faran del 6
al 19 d’octubre. Tot i que serà l’any
2020 quan es compliran dos segles
que la fàbrica va començar a funcionar, els actes de commemoració
de la construcció de la Fàbrica dels
Panyos s’iniciaran amb aquestes
jornades. Can Miralda, coneguda
popularment com la Fàbrica dels
Panyos, és un edifici emblemàtic,
de l’època de la primera industrialització a Catalunya, amb un reconegut prestigi internacional, i que,
a més de bé cultural d’interès nacional, també està inclosa en el Pla
nacional del patrimoni industrial
com un dels quatre edificis industrials de més interès de Catalunya.
Per això, es farà una exposició de
fotografies, una jornada lúdica,

música i visites a la fàbrica i unes
jornades tècniques. Alabern considera que l’objectiu actual és donar
valor a l’edifici, mantenir-lo i que
no es malmeti. I que per rehabilitar-lo definitivament, primer cal
decidir-ne l’ús. Per tercer any, les
activitats de les Jornades Europees de Patrimoni a Manresa s’amplien a un municipi de la comarca, en aquest cas Callús, el dia 13
d’octubre, amb visites a elements
patrimonials del poble.
Al llarg de les Jornades Europees
de Patrimoni, els museus, la Cova,
la Seu i el carrer del Balç obriran
portes i també es faran una conferència al monestir de Santa Clara
i un itinerari especial de “Manresa, cor de Catalunya”. Enguany, les
Jornades Europees de Patrimoni
coincideixen també amb el Dia de
la Seu, que és el 14 d’octubre, de
manera que les activitats previstes per a la diada se sumen al programa general de les jornades. n

Pessebristes d’arreu
fan la seva trobada
a la capital del Bages
Redacció
Manresa
nnn De les illes Balears, de Catalu-

nya o d’arreu del país, però tots amb
una cosa en comú: crear pessebres.
Manresa va ser aquest diumenge,
coincidint amb la Capitalitat de la
Cultura Catalana, l’escenari de la
48a trobada dedicada als protagonistes d’una tradició que supera ja
els 800 anys d’història.
Diverses activitats van omplir la jornada, com ara: una ruta modernista
per la ciutat o la missa a la basílica
de Santa Maria de la Seu.

Les 34 entitats pessebrístiques visitants d’arreu van ser rebudes al matí
a l’Ajuntament de Manresa per l’alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, la
regidora de Cultura, Anna Crespó,
i diferents personalitats de la Federació de Pessebristes.
Allà també es va donar un petit
record de la trobada a tots els visitants. Tot seguit a la plaça Major es va dur a terme la mostra de
cultura tradicional de Manresa,
on, gegants, dracs i dimonis van
donar el punt àlgid a una jornada
que va allargar-se fins ben entrat
el vespre. n

El Kursaal rep el premi a la
millor sala de teatre públic
Kursaal

Redacció
Manresa
nnn El Teatre Kursaal de Manre-

sa va rebre al Teatre Coliseum de
Barcelona el Premi Catalunya com
a millor sala de teatre públic, dins
del marc de la XVII Gala Catalunya
Aixeca el Teló, que organitza l’Associació d’Empreses de Teatre de
Catalunya (ADETCA), al costat dels
teatres públics de Barcelona i l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya. El Kursaal
va rebre el premi com a millor sala
de teatre públic “amb la programació més destacada per la seva coherència, rellevància i innovació”.
Responsables del teatre manresà i
de l’associació cultural El Galliner,
amb el gerent, Jordi Basomba, i el
coordinador, Joan Morros, al capdavant, van ser presents a la gala, a
la qual van assistir el president de
la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament de Catalunya,

El grup del Kursaal i el Galliner reben el premi

Roger Torrent, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a banda d’una
nodrida representació del món de
les arts escèniques del país.
El premi representa per al Kursaal
un reconeixement als més de deu
anys de feina des de la reobertura
del teatre, i un nou impuls per continuar treballant per oferir una programació d’arts escèniques adre-

çada a tots els públics. El teatre ha
assolit al llarg d’aquests anys bones
xifres de públic, amb una mitjana
de 80.000 espectadors anuals.
El jurat extern ha estat integrat per:
Marta Clari (ICUB), Núria Llomes
(Diputació de Barcelona), Magda
Puyo (Institut del Teatre), Angela
Domínguez (SGAE), Marta Font
(públic) i Marta Cervera. n

Més sobre la Sèquia de
Manresa en un nou llibre
Redacció
Manresa
nnn El mes de març de l’any 2014 va

sortir a la llum La Sèquia de Manresa. 10 camins a l’entorn d’un canal medieval, una guia escrita per
Pol Huguet i Josep Alert i finançada
per la Fundació Aigües de Manresa, que, a banda d’oferir rutes per
aquest entorn natural, també s’endinsava en la seva història i el seu
paisatge. Ara, quatre anys i escaig
més tard, s’ha editat una segona
publicació que segueix la tònica
de la primera, però que posa el fo-

cus d’atenció en l’aigua, un element
clau per entendre l’evolució (en el
sentit més ampli de la paraula) de
la capital del Bages.
Es tracta d’una guia de 160 pàgines que, a través de deu recorreguts
d’entre 5 i 16 quilòmetres, explica
la història de l’aigua a Manresa a la
vegada que “aporta tot un reguitzell
d’informacions de caràcter històric sobre personatges, anècdotes,
costums i curiositats que no estan
a l’abast del gran públic, sinó que es
troben en bibliografies especialitzades fruit de treballs de recerca”,
explica Josep Alert, un dels autors

de la publicació, juntament amb
Josep Huguet i Mercè Codina.
De fet, i igual que en la primera entrega, els encarregats de redactar
els continguts del llibre han estat
els de la manresana CatEmocions.
Sota el suggerent nom Manresa: on
l’aigua és el camí, la guia presenta deu itineraris per fer a peu que
tenen un denominador comú: tots
havien estat, en el seu moment, espais per on circulaven els regs, els
subregs i els dos grans torrents (el
dels Predicadors i el del Miracle)
que “banyaven” la capital del Bages. n
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La plana del Pont de Vilomara i Rocafort

XIII CURSA ATLÈTICA
“MEMORIAL ALCALDE EVARISTO”

U

n any més torna la cursa atlètica amb més ressò al Pont de
Vilomara i Rocafort, una cursa que, any rere any, s’ha anat
consolidant tant entre els habitants del poble, com al calendari anual dels corredors i corredores professionals.
Enguany en celebrem la tretzena edició i ho farem el diumenge 4 de
novembre.
Una cursa mixta per pista d’asfalt i muntanya, que passa per indrets
històrics del nostre municipi i amb un recorregut que us deixarà esglaiats amb les vistes de Montserrat. Una experiència increïble per
descobrir els paratges del Pont de Vilomara i Rocafort. Hi ha més de
10 categories amb premi, també per a nens i nenes. A part, és una
cursa solidària!

COMPROMÍS SOLIDARI
La nostra prova té un compromís solidari: 1 euro de cada inscripció
es dona a l’ONG Amics de la Unesco de Manresa, per al projecte Yemessoa al Camerun. Yemessoa és un poble del Camerun que ens demana ajut per a la construcció d’un hospital al servei dels habitants
de la seva zona d’influència. El projecte social consisteix a construir
l’hospital, equipar-lo i proveir-lo de medicaments.
El que es vol fer en aquest hospital és donar atenció i educació sanitària, iniciar i mantenir les campanyes de vacunació i formació de
professionals del país. Aquest hospital donarà un gran impuls en tots
els aspectes de la vida d’aquesta zona tan necessitada de l’Àfrica.
Allà hi tenim la col·laboració del doctor Barnadí, un especialista en
cirurgia general i medicina tropical. Ha estat director mèdic dels hospitals de Nguti i Nkoteng, al Camerun. Durant 22 anys ha treballat tant
en la creació d’hospitals com en la formació de personal autòcton.
Sempre ha comptat amb col·laboració d’entitats i centres hospitalaris catalans, sensibles a les necessitats de l’Àfrica.

HISTÒRIA
La cursa es va fer per primera vegada el 5 de novembre de l’any 2006.
La sortida i l’arribada es fa a la plaça de l’Ajuntament, però la cursa
transcorre en els primers quilòmetres pel centre urbà, seguidament
creua el Pont Nou i a pocs metres del Pont Gòtic, emblema del Pont
de Vilomara, que dona pas al traçat de pista forestal. Vorejant la riba
del riu Llobregat, s’arriba a les zones de past de Roviralta on la cursa arriba a la seva màxima intensitat. Després hi ha un descens fins
a arribar al tercer dels ponts de la nostra població (el Pont de Rocafort). Una vegada creuat aquest pont, agafem els carrers del centre
urbà que ens portarà fins a la línia d’arribada.
La cursa per excel·lència del Pont, amb solidaritat, molts voluntaris
i voluntàries que ajuden a organitzar-la, a més de tots els patrocinadors que hi participen perquè creuen en l’esport i en la nostra cursa.

HORARIS DE LES CURSES
8.30 a 10.30 h
10 a 13 h
10 h
10.15 h
11 h
12 h
12.30 h

Recollida de dorsals, xips i bossa d’obsequis. Lloc: Sala Polivalent.
Servei d’acollida (guarderia infantil). Lloc: Sala Polivalent.
Sortida CURSA A: PREBENJAMINS I BENJAMINS.
Sortida CURSA B: ALEVINS,CADETS I JUVENILS.
Sortida CURSA DE 10 KM.
Lliurament de trofeus a la plaça de l’Ajuntament.
Tancament del control d’arribades.

Us esperem per gaudir d’aquesta jornada festiva de l’esport i la solidaritat.

Les inscripcions ja estan obertes a www.championchip.com
Més informació al web oficial de la cursa: www.cursaelpont.cat
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cultura

Productes de la terra
de Rajadell omplen
el poble d’ambient

La comunitat
xinesa, més
visible que mai
a Manresa

La màgia atrapa el
públic manresà en
una nova mostra

canal taronja

festivaldemagiamanresa

La comunitat xinesa és cada
cop més visible a Manresa, i aquest
dissabte va sortir al carrer a celebrar la Festa de la Lluna. Ho va fer
a la plaça de Catalunya de Manresa
el 22 de setembre, en un acte organitzat per l’Associació Xinesa de la
Catalunya Central, i que va concentrar prop de dues-centes persones
que es van unir per celebrar aquesta festa tradicional de la Xina, del
Vietnam, de Corea i del Japó, i que
se celebra el dia 15 del vuitè mes al
calendari xinès. A la Xina, aquesta
celebració és considerada patrimoni cultural immaterial i, després de
l’Any Nou Xinès, és un dels festivals
tradicionals més importants del calendari festiu. És una festa en què
les famílies s’uneixen per contemplar la lluna i menjar unes postres
molt especials, anomenades pastís
de la lluna, amb diversos sabors. A
Manresa hi ha una nombrosa comunitat xinesa, d’unes sis-centes
persones, però que fins fa poc no
havia tingut pràcticament participació en la vida de la ciutat. Ara
comença a fer-se visible, i a externalitzar les seves celebracions. n
nnn

Actuació teatral a la Mostra de Productes de la Terra a Rajadell
Redacció
Manresa
nnn Una calor espatarrant, gairebé

impròpia de l’època, no va espantar els visitants de la VI Mostra de
Productes de la Terra de Rajadell,
que enguany anava dedicada a les
herbes remeieres i les herbes medicinals. Un tema que s’ha demostrat que interessa a la gent, per l’èxit
que ha tingut. A banda de les parades, que es podien trobar a la plaça de l’Església i als carrers i places
adjacents, la Fira va tenir tot el diumenge al matí un munt d’activitats

paral·leles, amb diverses xerrades
i demostracions sobre cosmètica
natural, farmaciola natural o plantes medicinals per ajudar a prevenir i remeis tradicionals per ajudar
a curar, entre d’altres. A més de les
degustacions als restaurants del poble, l’espectacle de Farsants universals d’arreu i d’enlloc, els bastoners i
els trabucaires de Rajadell van acabar de posar la festa a to. Una fira, la
de productes de la terra, que té molt
clar que només es fa els diumenges
al matí, ampliava el seu calendari a
dissabte, i ho feia amb una sortida de
reconeixement de plantes. n

Venom
Dissabte i diumenge: 4 - 6.10 - 7.40 - 8.25 - 10 - 10.40
Feiners: 6.10 - 7.40 - 8.25 - 10 - 10.40
Diumenge matinal 12
12 anys. Ciència-ficció. 112 min. Dolby Atmos sala 11
Un reporter que investiga experiments il·legals queda infectat per un simbiont, el Venom, que prendrà possessió
del seu cos convertint-lo en un ésser despietat.
Christopher Robin
Dissabte i diumenge: 4 - 6.10 - 8.20 - 10.30
Feiners: 6.10 - 8.20 - 10.30
Diumenge matinal 12
Apta. Aventures. 104 min
El nen que es va embarcar en innombrables aventures al
bosc dels Cent Acres ha crescut i... ha perdut el nord. Ara
li toca els seus amics ajudar Christopher Robin.
Milla 22
Dissabte i diumenge: 4.15 - 6.15 - 8.15 - 10.40
Feiners: 6.15 - 8.15 - 10.40
Diumenge matinal 12.10
18 anys. Acció. 94 min
Un agent experimentat d’un comando secret de la CIA
viurà una missió molt perillosa a 22 milles de distància de
la capital d’un país sospitós d’activitats nuclears il·legals.
Un pequeño favor
8.15 - 10.30
12 anys. Thriller. 116 min
L’Emily li demana un favor a la seva amiga Stephanie:
que li cuidi el fill una tarda. L’Emily desapareix sobtadament i l’Stephanie intentarà descobrir la veritat.
Hell Fest
8.10 - 10.40

Màgia de tot tipus a Manresa
Redacció
Manresa
nnn Que la màgia atrapa el públic

és un fet. I la quarta edició del Festival Màgic de Manresa ho va tornar a demostrar.
Per quart any consecutiu, el Festival Màgic de Manresa va omplir
de màgia el centre de la ciutat amb
activitats al llarg de tot el dissabte i en diferents espais el 21, 22 i 23
de setembre.
Tant el concurs de joves talents,
com la gala final del festival van

Ha nacido una estrella
5.10 - 7.45 - 10.20
Diumenge matinal 11.50

Ola de crímenes
Dissabte i diumenge: 4.30 - 6.30 - 8.30 - 10.40
Feiners: 6.30 - 8.30 - 10.40
Diumenge matinal 12.10
12 anys. Comèdia negra. 98 min
Una mestressa de casa divorciada i una mica dispersa
desencadena una caòtica onada de crims per protegir el
seu fill, que en un rampell ha matat el seu pare.
El reino
5.20 - 7.50 - 10.20
Diumenge matinal 11.50

12 anys. Drama musical. 135 min. Dolby Atmos
Un músic veterà descobreix i s’enamora de l’Ally, una
cantant que està a punt de donar-se per vençuda... fins
que ell decideix ajudar-la en el camí cap a la fama.
Johnny English de nuevo en acción
Dissabte i diumenge: 4 - 6 - 8 - 10.20
Feiners: 6 - 8 - 10.20
Diumenge matinal 12
Apta. Comèdia. 88 min
Un ciberatac revela la identitat de tots els agents secrets
de la Gran Bretanya. Johnny English, ja jubilat, és l’última
esperança per als serveis secrets britànics.
La monja
6.25 - 8.25 - 10.40

12 anys. Thriller polític. 131 min
Un influent vicesecretari autonòmic, que ho té tot per
saltar a la política estatal, veu com la seva vida perfecta
s’enfonsa quan l’impliquen en una trama de corrupció.
Searching
Dissabte i diumenge: 4.10 - 6.10 - 8.10
Feiners: 6.10 - 8.10
Diumenge matinal 12
12 anys. Thriller. 102 min
37 hores després de la desaparició de la seva filla i sense cap pista, el pare busca on no ha buscat ningú i on es
guarden tots els secrets: l’ordinador de la noia.
Book club
6.10

16 anys. Terror. 96 min.
El Vaticà envia un sacerdot amb un passat fosc i una
novícia a investigar el suïcidi d’una monja en una abadia.
Allà s’enfrontaran a una força malèfica.
Alpha
Dissabte i diumenge: 4.20 - 6.15
Feiners: 6.15
Diumenge matinal 12.10
7 anys. Aventures. 96 min.
Ara fa 20.000 anys, un jove ferit i donat per mort i un llop
abandonat pel seu grup, han de convertir-se en aliats per
sobreviure quan s’acosta l’hivern.
Los increíbles 2
Dissabte i diumenge: 4.10
Diumenge matinal 11.50

16 anys. Terror. 89 min
Un assassí en sèrie terroritza un grup d’amics en un parc
temàtic de terror, mentre la resta dels clients creuen que
tot és part de l’espectacle.
Yucatán
5.15

Apta. Animació. 117 min.
La Helen protagonitza una nova missió, mentre que el
Bob es queda a casa per fer-se càrrec dels nens i la vida
diària. Un nou dolent trama una gran conspiració.
Els Cinc i la vall dels dinosaures
C
Dissabte i diumenge: 4.10
Diumenge matinal 12

7 anys. Comèdia. 129 min
Dos estafadors de turistes ingenus en creuers de luxe i
la dona que els va separar tornen a trobar-se ara en una
travessia que transporta un botí inesperat.

Apta. Aventuras. 102 min. Català
La colla dels cinc ha de resoldre un gran enigma, un nou
repte per a aquests joves tan espavilats! On són les restes del dinosaure?
Megalodón
Diumenge matinal 12

12 anys. Comèdia. 103 min
Quatre bones amigues veuen com les seves vides canvien inesperadament, quan al seu club de lectura aborden la controvertida obra Cinquanta ombres d’en Grey.
Todos lo saben
10.15
12 anys. Thriller psicológic. 132 min
La Laura ve de Buenos Aires al casament de la seva
germana. El que havia de ser una festa familiar es veurà
afectada per un fet inesperat que els hi canviarà la vida.
Òpera i Ballet al Bages Centre
Dilluns 15 d’actubre a les 20.15
en directe des de la Royal Opera House de Londres
Mayerling
Ballet en tres actes música de Franz Liszt
Coreografia Kenneth MacMillan
Interpretada per The Royal Ballet
Per fer el mos a Bages Centre

12 anys. Aventures. 113 min
Un submergible d’aigües profundes i el seu equip han
estat atacats per una enorme criatura que es creia extinta. Un bussejador expert arriscarà la vida en el rescat.

Sessions matinals els diumenges • Programació i horaris subjectes a canvis de darrera hora. Disculpeu les molèsties • Dimecres al cine per 4,40 euros

omplir les localitats disponibles
al Teatre Conservatori de Manresa.
La gala va ser l’acte central del Festival i hi van participar mags d’arreu
de Catalunya. Com ja és tradicional, un dels mags que van actuar va
ser el guanyador del concurs celebrat al migdia, el mag badaloní Álvaro Cortés. Cortés va ser escollit
pel jurat entre els vuit participants
del concurs, que van demostrar
dots de màgia amb il·lusionisme i
molt espectacle.
El concurs va deixar palès que cada any creix el talent dels mags que
es presenten al festival manresà. I
és que, a banda de mags novells,
també s’hi van poder veure mags
reconeguts d’arreu del país.
En general, durant tot el dissabte, petits i grans van gaudir de la
màgia i de l’il·lusionisme, amb un
públic molt familiar, tant en els
espectacles de carrer, com a la gala del vespre. El IV Festival Màgic
està coorganitzat per l’Associació
de Mags de la Catalunya Central,
Manresa+Comerç i El Galliner,
amb el suport de l’Ajuntament de
Manresa, la Generalitat de Catalunya i la Fundació ”la Caixa”. n

entra al futur amb
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El Patronat de la Fundació CTM aprova
la fusió amb el centre tecnològic Eurecat
Redacció
Manresa

E

l Patronat de la Fundació
CTM ha aprovat la fusió
del CTM amb el centre
tecnològic Eurecat, en una
operació que convertirà Manresa
en el centre neuràlgic de les competències tecnològiques de sostenibilitat, de materials metàl·lics i
modelització i simulació de processos d’Eurecat. La decisió, que
s’ha aprovat amb 19 vots a favor i
2 abstencions, culmina una etapa
d’integració funcional que vincula
el dos centres des del 2015. A la reunió, que ha estat presidida per l’alcalde de Manresa i president del Patronat de la Fundació CTM, Valentí
Junyent, hi ha assistit excepcionalment la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que ha
volgut posar de manifest la importància que té aquesta fusió per poder garantir el futur del CTM dins
d’Eurecat. En acabar, la consellera ha manifestat que “avui culminem una formalització del procés
d’integració iniciat fa anys”, abans

d’afegir que “el CTM passa a estar
integrat a la xarxa d’Eurecat, l’eina
de país que tenim per potenciar la
innovació, la transferència tecnològica i la recerca en l’àmbit industrial”. Chacón ha afirmat que, amb
la fusió, “en una esfera pràctica i
efectiva, veurem com s’incrementa
la facturació, com entren projectes
nous i com el CTM amplia la seva
xarxa de partners i clients”, i que
d’aquesta evolució “se n’han de beneficiar les empreses del Bages i de
tot Catalunya”. Per la seva part, l’alcalde de Manresa ha recordat que
la integració del CTM a Eurecat “es
fa en condicions d’igualtat amb la
resta dels centres tecnològics que
el 2015 van configurar aquest nou
ens, que centralitza la innovació
i la recerca tecnològica a Catalunya”. Junyent ha destacat el fet que
la presència de la consellera Chacón a la reunió “referendat el compromís del Govern de la Generalitat
de continuar fent costat al CTM”,
que ha de ser la seu de la nova àrea
de Sostenibilitat d’Eurecat, “amb la
garantia que es mantenen els llocs
de treball que hi ha actualment, i

la perspectiva que hi pot haver un
creixement i un augment de la facturació, que és la voluntat d’Eurecat i de la Fundació CTM”.

Potenciació de les capacitats
i de l’especialització del CTM
D’acord amb els termes de la fusió,
es conservarà el centenar de llocs
de treball que formen la plantilla
de la Fundació CTM i es mantindrà la vinculació amb el territori
del centre manresà, que es reforçarà amb la figura d’un gerent del
centre i d’un gerent territorial a la
Catalunya Central. A més, el CTM
continuarà tenint un patró al patronat d’Eurecat, es mantindran
els espais actuals i se subrogarà el
conveni FEDER subscrit per la Fundació CTM per a la construcció de
la seva seu. Laboralment, Eurecat
se subrogarà en totes les obligacions laborals actuals i s’aplicaran
les millores laborals derivades de
la integració a Eurecat. El patronat
actual del CTM constitueix la Comissió Territorial CTM - Catalunya
Central, que té poder de decisió res-

pecte a qualsevol acte de disposició
dels actius o béns provinents del
CTM, així com en la proposta d’un
dels patrons d’Eurecat. Una altra
de les seves finalitats és fer el seguiment dels projectes relacionats
amb les seves àrees d’especialització, així com potenciar-ne de nous.
L’acord estableix també la creació
de la Gerència de la Catalunya Central, que formarà part del Comitè
de Direcció d’Eurecat i que serà
responsable de representar Eurecat al territori. També es crearà la
Gerència d’Eurecat Manresa, que
haurà de coordinar les activitats
de serveis en el centre, identificar
necessitats organitzatives i proposar inversions en infraestructures o
equipaments de suport, entre altres
aspectes. En els darrers tres anys,
els ingressos d’Eurecat ha crescut
un 55 %, i han passat de 33 a 51 milions d’euros, i els clients, un 89 %.
En termes de personal, ha superat
els 650 professionals, amb un increment del 53 % si es compara amb
la plantilla inicial, un percentatge
de creixement que s’ha produït de
manera gairebé proporcional a les
diferents seus territorials del centre tecnològic.

Eurecat dona servei a més
de 1.500 empreses
Amb relació a la fusió amb el CTM,
el president d’Eurecat, Xavier Torra, ha assegurat que el CTM “passarà a integrar-se plenament en l’en-

titat de referència a Catalunya en
l’àmbit de la recerca industrial i la
transferència de tecnologia”. Amb
un volum anual d’ingressos superior als 50 milions d’euros i un equip
de més de 650 persones, Eurecat
“és, ja actualment, un dels centres
tecnològics més rellevants d’Europa i els seus plans per als propers
anys són continuar creixent per impulsar la innovació i la competitivitat de les empreses catalanes”,
ha remarcat. Segons Xavier Torra,
“la indústria ha canviat molt i les
empreses busquen solucions transversals i multitecnològiques i això
només es pot oferir dins d’una organització com Eurecat”. En aquesta
dinàmica, “estem convençuts que
la integració aportarà més clients
empresarials, més línies de recerca i més facturació”, ha assenyalat.
En conjunt, per al president d’Eurecat, la fusió “suma experteses i
coneixements que milloren la capacitat d’innovació en sectors considerats estratègics per a l’economia catalana”, com la sostenibilitat,
l’energia, els materials i els béns
d’equipament, “reforça els vincles
amb altres agents rellevants del sistema d’innovació català i ofereix un
gran potencial per aportar innovació transversal a la indústria i a les
empreses catalanes”.
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, aplega l’experiència de
més de 650 professionals que generen un volum d’ingressos de 51
milions d’euros anuals. n
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Desenvolupen una aplicació predictiva per
mecanitzar peces metàl·liques sense defectes
CTM
Manresa
nnn El centre tecnològic Eurecat-

CTM (membre de Tecnio) coordina el projecte AVINT, que té l’objectiu d’augmentar l’eficiència i la
competitivitat dels processos de
mecanització, mitjançant el desenvolupament d’una aplicació per
a la predicció de la rugositat de les
peces abans de la seva producció, a
fi d’evitar generar-ne de defectuoses. Segons explica Núria Cuadrado, de la Unitat de Materials Metàl·
lics i Ceràmics d’Eurecat-CTM, el
seu desenvolupament “ajudarà a
augmentar la competitivitat dels
processos de mecanització per a
l’obtenció de peces de més valor
afegit”, que permetran a les empreses “entrar a sectors productius de menys volum i sèries curtes
o bé accedir-ne a d’altres de més
especialitzats”.
D’acord amb Montserrat Vilaseca,
responsable de Tribologia d’Eurecat-CTM, el projecte “també incrementarà l’eficiència dels processos
mitjançant la innovació en estratègies de mecanització que faran
possible optimitzar la integritat

El CTM ha desenvolupat una aplicació molt innovadora

superficial, establirà estratègies
avançades de mecanització i contribuirà a la millora de les eines
i de lubricants i refrigerants per
mecanitzar diferents materials de
component”.

En conjunt, el consorci del projecte AVINT està format per deu socis que cobreixen tota la cadena
de valor del sector de la mecanització, distribuïts a Eurecat-CTM,
CIEFMA/UPC i CIMNE, com a

agents d’R+D+i; Industrias Teixidó, Mecanitzats Privat i GUTMAR, que són empreses d’activitat en el sector de la mecanització,
i les companyies IMCAR, Flubetech i FUCHS, que aporten servei i
tecnologia. Dins del consorci, Eurecat-CTM farà les caracteritzacions de les peces i dels resultats
experimentals obtinguts i el grup
CIEFMA-UPC emprarà els seus coneixements per a la caracterització
de les eines de mecanització utilitzades. Per la seva banda, el grup
de recerca de CIMNE desenvoluparà models numèrics específics
per als processos de mecanització
i diversos assajos de laboratori que
permetran relacionar l’efecte dels
diferents factors de mecanització
en la generació de rugositat.
Així mateix, les empreses Industrias Teixidó, Mecanitzats Privat
i GUTMAR presentaran diferents
models de peces conflictives i de
difícil mecanització, per tal de poder definir els paràmetres productius i de fabricació que afecten la
rugositat i la integritat superficial i
l’aplicació predictiva de la rugositat. Amb aquest objectiu, IMCAR,
Flubetech i FUCHS desenvolupa-

ran nous productes, com eines de
tall, recobriments, lubricants i refrigerants, per tal que siguin experimentats durant les proves. També aportaran informació sobre les
tecnologies i el coneixement per
poder determinar i millorar les
característiques superficials dels
processos.
Eurecat-CTM també s’encarregarà del desenvolupament d’experiments amb el conjunt de les empreses mecanitzadores, per tal de
poder avaluar les variacions de paràmetres durant el procés. També
assumirà el desenvolupament de
models dels sistemes (torn, fresa i
rectificat) amb sistemes d’autoaprenentatge i la creació de l’aplicació predictiva de la rugositat utilitzant aquests models anteriors.
AVINT té una durada de tres anys
i s’emmarca a la Comunitat RIS3CAT d’Indústries del Futur, per
a l’optimització dels processos de
mecanització, sector clau i transversal per a la producció de components que s’empren en múltiples aplicacions. El pressupost del
projecte és de 2.316.720 euros, dels
quals 752.523 euros corresponen
a l’ajut concedit. n
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Mercadona celebra el primer any del nou
model de botiga eficient a Manresa
mercadona

Redacció
Manresa

E

l nou model de botiga eficient de Mercadona ha
complert el primer aniversari al supermercat de
l’avinguda Universitària de Manresa. Va ser l’estiu de l’any passat
quan es van fer les obres de reforma de la botiga amb l’objectiu de
reforçar l’excel·lència en el servei
i optimitzar l’experiència de compra dels clients.
Els passadissos són més amplis i
s’incorporen diferents novetats
que completen una atenció específica en cada un dels departaments.
El gerent de relacions externes de
Mercadona a la província de Barcelona, Carles Mainou, explica que
“amb el nou model de botiga hi ha
millores a totes les seccions. A la
secció de la carn, per exemple, hi
ha el nou punt d’acabat de manera
que el client pot escollir la safata que més li agrada i allà mateix
li acaben de tallar el producte al
seu gust. A la zona de xarcuteria
també tenim el pernil al tall i envasat amb talladors professionals
que serveixen el pernil com vul-

Fa un any que es van fer obres al supermercat de l’avinguda Universitària

gui el client”.
D’entre les novetats del nou model
de botiga eficient de Mercadona a
Manresa també destaquen les màquines d’autoservei de suc de taronja: amb un sol clic, el client pot
esprémer taronges i emportar-se
el suc dins d’una ampolla. D’altra
banda, al celler s’han incorporat
nous materials com la fusta per a
les prestatgeries, a la perfumeria
hi ha una nova góndola central i
panells retroil·luminats i la part
del forn és molt més àmplia amb

nous productes locals i incorpora
una llescadora de pa.
També disposa d’una nova entrada amb doble vidre, que evita corrents d’aire, uns passadissos més
amplis, i dos nous models de carretons de la compra molt més ergonòmics i lleugers.
Aquesta nova generació de supermercat eficient té un disseny totalment renovat respecte al model de
botiga anterior, amb nous colors i
materials, tant en la façana exterior d’accés al supermercat com

en la distribució de les diferents
seccions. Aposta també per espais
amplis i diàfans, que faciliten l’entrada de llum natural, i colors càlids en la delimitació dels diferents
ambients.
Pel que fa a l’estalvi energètic, el
responsable de relacions externes
de Mercadona explica que “diem
que és una botiga ecoeficient perquè incorpora nous materials com
nous aïllaments acústics i tèrmics
i nova maquinària i il·luminació
LED de forma automatitzada”. Durant tot aquest primer any la botiga ja ha generat un estalvi energètic de fins a un 40 % respecte del
model que hi havia anteriorment.
D’altra banda, Mercadona aposta
per la responsabilitat social tot encarregant el trencadís dels punts
de venda de la carn i el peix que es
van estrenar fa un any a 28 fundacions i centres ocupacionals on hi
treballen 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.
A més de millorar l’experiència
de compra i donar més comoditat al client, la reforma de la botiga incorpora diferents avenços
dirigits als treballadors amb unes
noves caixes. Les caixes tenen una

pantalla on el client pot veure els
productes que se sumen al seu tiquet de compra. Carles Mainou
explica que “de cara al treballador
hi ha nous sistemes informàtics
que faciliten la feina del dia a dia.
Les seccions estan interconnectades i quan un producte passa
per caixa es descompta, automàticament, de l’estoc de la botiga.
També hem aconseguit millorar
la comoditat dels treballadors de
la línia de caixa. Amb estudis de
biomecànica hem aconseguit millorar l’ergonomia del treballador
amb una nova caixa que elimina
el gir que havia de fer i ara està,
en tot moment, de cara al client.
Amb això eliminem sobreesforços i millorem la salut del treballador”.
La implementació del model de
botiga eficient al supermercat de
l’avinguda Universitària va ser
un dels primers de la província
de Barcelona, cosa que demostra
l’aposta de Mercadona per Manresa i el Bages. Després d’aquest primer any amb el nou model, Mercadona en fa una bona valoració
per la bona recepció que ha tingut
entre els clients. n

Acord per ajudar a la inserció ICL buscarà un nou
comprador de sal
sociolaboral de discapacitats de gran puresa
La Caixa

Redacció

Manresa

L’Obra Social ”la Caixa” ha
signat un conveni de col·laboració
amb AMPANS per promoure la inserció sociolaboral de 45 persones
amb discapacitat i en situació de
vulnerabilitat a quatre municipis
del Bages: Artés, Sallent, Sant Vicenç de Castellet i Cardona. La fundació bancària hi destinarà 24.000
euros. “la Caixa” donarà suport al
projecte PROPER (Programa Personalitzat d’Orientació i Integració
Sociolaboral al municipi), presentat per AMPANS a la convocatòria
d’ajuts d’inserció sociolaboral 2018
de la Fundació Bancària ”la Caixa”. El projecte pretén donar atenció integral als processos d’inclusió
sociolaboral de persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social
i amb dificultats d’inserció especials. L’objectiu és aconseguir que
aquestes persones trobin una feina,
cosa que facilita la inclusió laboral i social al municipi de residència, a través d’activitats i d’entitats
del territori, fomentant la partici-

nnn Fonts de la companyia assegu-

nnn

Representants de “La Caixa” i d’AMPANS en la signatura del conveni

pació activa a escala local i afavorint-ne l’autonomia personal. AMPANS preveu actuar, com a mínim,
a quatre municipis del Bages amb
una participació de 45 persones
usuàries.
La convocatòria d’inserció sociolaboral 2018 de la Fundació Bancària
”la Caixa” ofereix ajudes a projectes
dirigits a persones en situació vulnerable perquè reforcin les seves
capacitats i puguin adequar-se a
les necessitats de la xarxa empresarial del territori, aconseguint accedir-hi tant a escala laboral com
social. A tot l’Estat, la inversió de
l’Obra Social ”la Caixa” en la con-

vocatòria d’inserció sociolaboral
arriba als 3,6 milions d’euros i els
152 projectes seleccionats tenen el
suport de 1.492 empreses a través
de les quals s’obtindran 3.746 insercions en el mercat laboral ordinari.
La convocatòria d’inserció sociolaboral forma part del Programa
d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials que impulsa anualment l’Obra
Social ”la Caixa” i que per a aquest
any preveu una inversió global de
18,5 milions d’euros en projectes
que atenen diferents àmbits, sempre amb el propòsit d’oferir oportunitats als col·lectius en situació
de vulnerabilitat social. n

ICL

Redacció

Manresa

ren que els projectes i la construcció de la segona planta a Sallent no
es veuen alterats amb la rescissió.
L’acord que ICL Iberia i AkzoNobel
van signar a mitjan 2015 pel qual
la primera vendria 1,5 tones anuals de sal de gran puresa —l’anomenada sal vacuum— a la segona
s’ha donat per finalitzat. Tot i que
ICL ha pres la decisió, els acords
seguiran vigents dos anys més, tal
com estava estipulat. Això vol dir
que fins a l’1 de juliol del 2020, ICL
Iberia haurà de seguir proporcionant sal de gran puresa a la companyia holandesa AkzoNobel, una de
les principals productores d’especialitats químiques focalitzada en
pintures i recobriments. La ruptura
de l’acord, que es recull en l’informe de resultats de la companyia
israeliana del segon semestre d’enguany, no preocupa ICL. AkzoNobel havia de comprar 1,5 milions de
tones de sal vacuum cada any durant 30 anys que li havia de produ-

Mines de sal d’ICL Iberia

ir ICL Iberia quan les dues plantes
de Sallent estiguessin a ple rendiment. La primera, que en produeix 750.000 tones, ja funciona des
del maig del 2018, i la segona, que
també en produirà 750.000 tones,
finalment es podrà construir gràcies al llum verd que aquest dilluns
va donar la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya. Precisament aquesta setmana, la Comissió de Política
Territorial de Catalunya va emetre
l’últim informe favorable que permetrà l’aprovació definitiva del pla
director urbanístic de l’activitat minera al Bages per part del conseller
de Territori, Damià Calvet. n
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MOTOR - ESPORTS

L’Honda CR-V 1.5 VTEC
posa el llistó molt alt
joan vidal. motor & golf

Cilindrada: 1.498 cc / Potència: 173 CV / Pes: 1.501 kg / Tracció: davantera
o total / Acceleració 0 a 100 km/h: 9,2 segons / Consum mitjà: 6,3 l/100 km
/ Preu: 29.900 euros.
Joan Vidal
Manresa
nnn Després de vint-i-tres anys en
el mercat, la cinquena generació
d’aquest model que en el seu dia va
ser pioner en els SUV compactes es
beneficia de la nova plataforma del
Civic per oferir encara més habitabilitat i luxe interior amb l’entrada en
escena, per primera vegada, d’una
versió de set places.
El nou CR-V manté les mateixes dimensions del seu predecessor: 4,60
metres de llargada, però incrementa
3 cm la distància entre eixos per afavorir l’espai per als passatgers. Ara
disposa de fars de LED de sèrie en
totes les versions, el frontal és més
modern i tant l’alçada del capó com
la seva aparença són més atractives

que abans. També s’ha modificat el
disseny de la part posterior amb uns
pilots en forma de “L” i enllaçats per
una franja cromada.
Per dins també canvia per complet.
La instrumentació es projecta per
una pantalla TFT-LCD de 7 polzades
i la generosa consola central tàctil
es reserva principalment per a l’infoentreteniment i la connectivitat
mitjançant un sistema Garmin de
navegació compatible amb Android
Auto i Apple Car Play. Les altres versions de la gamma tenen acabats en
cuir tant per als seients com per a la
part alta de la zona frontal del conductor i de l’acompanyant. M’han
agradat molt l’angle d’obertura de
les portes, especialment les del darrere que ens faciliten l’accés a les dues places independents de la terce-

ra fila i, com ja és norma en el CR-V,
l’espectacular porta del maleter de
561 litres de capacitat, que pot ser
d’obertura automàtica i mitjançant
un moviment del peu fent-lo passar per sota el para-xocs posterior.
La gamma mecànica solament està
formada per un únic motor de gasolina. És l’1.5 VTEC Turbo, estrenat en
el Civic, de distribució variable, amb
173 CV per a les versions amb canvi
manual i de 193 CV, amb palanquetes al volant, per a les automàtiques
CVT. El 2019 s’ampliarà la gamma
amb un híbrid 2.0 i dos elèctrics amb
212 CV. Preus: entre 29.900 i 43.900
euros i models 4 x 2 i 4 x 4.
Per l’equipament de sèrie que firma
Honda Sensing inclou l’avís i la frenada d’emergència si detecta una
possible col·lisió, l’avís de canvi involuntari de carril i la correcció del
volant, el lector de senyals de trànsit (que es pot projectar en el sistema Head-Up Display opcional davant del conductor per una pantalla
de metacrilat) i el control de creuer
intel·ligent.
Trobo molt encertat que en les versions dotades del canvi manual de
sis velocitats el selector vagi situat
en una posició elevada, fàcil d’accionar i de tacte molt suau. I del seu
comportament destacaria el sensacional confort de marxa, amb una
motricitat extraordinària si el conduïm per camins que combina amb
el fet d’haver augmentat l’alçada de
la carrosseria al terra 35 mm i l’eficient tracció total per embragatge
multidisc. n

L’hoquei patins torna
a agafar embranzida a
la comarca del Bages
Carles Jodar

Manresa tornarà a tenir un equip d’hoquei sènior masculí
Carles Jodar
Manresa

Després de gairebé tres dècades, Manresa tornarà a tenir
un equip d’hoquei sènior masculí gràcies al nou equip que ha creat
el Club Patí Manresa.
Aquesta és la gran novetat de la
temporada del club de patinatge
que es va presentar aquest mes de
setembre en un partit amistós davant de la selecció catalana d’hoquei que va acabar amb victòria del
combinat nacional amb el resultat
d’1 gol a 7.
A crear aquest equip s’hi ha arribat
després d’anys que el club comencés a treballar a la pista del barri
de la Font dels Capellans. Aquells
nens que van començar a aprendre a patinar ara ja han arribat a
l’edat de poder disputar partits en
categoria sènior.
nnn

L’equip se suma al sènior femení,
que ja fa anys que funciona, i també a la resta d’equips del club que
van fer una presentació molt lluïda.
Tots els entrenaments i partits del
Club Patí Manresa es juguen al pavelló del Pujolet, on, a més, el club
té la seu social.

Recuperen un sènior
a Navarcles
La temporada passada tampoc no
va haver-hi equip sènior femení a
Navarcles, un feu de l’hoquei des de
fa molts anys a la nostra comarca.
Enguany, però, s’ha aconseguit
ajuntar prou esportistes per crear un equip femení que, a més, ha
començat la temporada competint
amb èxit i amb victòries en un pavelló que està pensat de manera molt
específica per a la pràctica d’aquesta modalitat esportiva n
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PUBLICITAT

DEL PAPER A LA PANTALLA,
TRANSFORMACIÓ DIGITAL A L’ABAST
DE LA GENT GRAN
LA TERCERA EDAT I EL MÓN DIGITAL El món digital i les xarxes, però, no són només per a joves!
Conèixer el funcionament de les plataformes i fer-ne ús d'elles no només contribueix a viure
un envelliment actiu, sinó que ens pot ajudar a les tasques o activitats que fem dia a dia.
NOVES MANERES DE TREBALLAR, FER GESTIONS, RELACIONAR-NOS... El món digital es troba
present en molts dels aspectes de la nostra vida diaria. Avui dia, treballem en xarxa, consultem
les factures per internet o establim relacions d'amistat a través de les xarxes socials.

Pep Marés

Gestor de cultura i community manager

6 de novembre de 2018 a les 17h
Espai de Suport Mémora Manresa - Bages
Carrer Carrió, 10, Manresa

ENTRADA GRATUÏTA
Preguem realitzeu reserva trucant al 93 875 39 13

Què és Aula Mémora?

Mémora organitza diversos tallers i xerrades dirigits a la població en general
amb l’objectiu de parlar sobre el procés ﬁnal de la vida, promoure eines que
permetin afrontar el procés de dol i també potenciar l’envelliment saludable.
Aula Mémora és un clar exemple del compromís de Mémora amb les persones.
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Manel Torrent és CONTRAPORTADA com a ...
Director de l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya

‘‘És vital canviar la mobilitat de les
persones i també de les mercaderies”
ICE

José Enrique Vázquez
l’entrevista

Estem parlant de recàrregues
ràpides?
Sí, la filosofia és que aquests
punts estiguin a cada 30 k m.
Un vehicle elèctric pot recórrer
120 km perfectament. Per tant,
30 km és una distància que està
bastant bé.
I que dona bastant joc. I en aquest
tema el món local i els ajuntaments ens estan ajudant molt. De
punts de recàrrega, n’hi ha de ràpids, semiràpids i lents.

M

anel Torrent és des de fa
tres mesos el nou director de l’Institut Català
d’Energia (ICAEN). És enginyer
industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de
Barcelona. També té l’MBA Executive Internacional especialitzat
en empreses del sector energètic
per l’Escola d’Organització Industrial (EOI). Des de l’any 2000 fins a
l’any 2007, la seva trajectòria professional va estar lligada al món
de l’Administració pública, on va
desenvolupar diverses funcions a
l’ICAEN de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, va exercir de director i gerent de la Zona
Nord-est de l’Àrea de Tecnologia
i Processos Industrials d’Applus
NORCONTROL, SLU.
Des del 2008 i fins avui ha treballat a l’Agència d’Energia de Barcelona. Des de fa més de quinze
anys comptabilitza la seva activitat professional amb la docència,
i és professor en diversos màsters
i postgraus en l’àmbit de l’eficiència energètica (Universitat de
Barcelona), també en l’àmbit de
les Smartcity (La Salle) i col·labora
amb la UPC en estudis de recursos energètics
Quines polítiques, en matèria
d’eficiència, estalvi energètic
i de costos, s’estan promovent
des de l’Institut Català d’Energia?
L’Institut Català d’Energia del
Govern de Catalunya treballa
per impulsar la política energètica d’aquest país. I es treballa
des de dos àmbits: la llei del canvi climàtic i el pacte nacional de
transició energètica.
Aquest és el camí marcat pel futur, per al 2030, però també a curt
termini. El que hem de fer des de
l’ICAEN és portar a la pràctica
aquests objectius que ens marca
aquesta llei i aquest pacte.
Des de l’Institut com veuen l’autoconsum i de quina manera el
centre que vostè dirigeix el pot
potenciar o explicar als ciutadans?
L’autoproducció renovable dels
nostres edificis, a les nostres indústries i també a l’espai públic

vehicle elèctric pugui recarregar.

és el mecanisme mitjançant el
qual podem ambientalitzar la
nostra xarxa elèctrica o dotar
d’energies renovables els nostres edificis.
En aquest sentit, l’aposta ha estat bastant elevada, això és sabut
per tothom. Sobretot pel que fa
a subvencions o recursos per revertir la situació de la parada de
les energies renovables. La política de l’autoconsum és una de les
estratègies punta que té l’ICAEN
des de fa molt temps, i continuarà sent així. De fet, és el que ens
diu i mana el pacte nacional per
a la transició energètica.
La política d’ajuts i subvencions
es podrà mantenir en aquest
pacte nacional per a la transició energètica?
Es mantindran en la mesura que
sigui possible. Hem de treballar
en el marc del SOLARCAT, que
prepara Catalunya per a la captació, l’aprofitament i l’emmagatzematge elèctric de l’energia solar. I ho farà en tots els àmbits:
l’edificatori, l’espai públic, l’industrial, i també en el marc de la
Generalitat de Catalunya.
És a dir, nosaltres, per exemple,
hem de posar 20 MW de fotovoltaica als nostres edificis públics.
És el que ens marca aquest SOLARCAT. Es tracta d’augmentar
la presència de renovables a Catalunya i l’estratègia de subvencions és una línia. Però jo crec

que n’hem d’obrir d’altres; no
podem viure només de subvencions. Aquestes han de ser activadores de noves estratègies,
han de caminar per si soles i anar
també en altres àmbits. I és que
en matèria d’energia encara hi
ha molta feina per fer.
Falta molt per fer, per exemple,
en matèria de vehicle elèctric, de
biomassa o d’autoconsum, entre
d’altres. I, per tant, hem de gestionar proporcionalment tots els
recursos que tenim. El SOLARCAT ens diu que tenim una necessitat inversora de 5,6 milions
d’euros, que l’hem d’anar destinant en un temps llarg, de quatre anys, via subvenció.
I aquestes subvencions poden
anar a instal·lacions o a sistemes
d’acumulació de bateries, entre
d’altres. Molt probablement sortirà una línia de subvenció en bateries i sistemes d’acumulació.
Estem treballant en aquest tema.
És possible que baixin de quantitat per potenciar altres coses,
però les subvencions hi seran.
Catalunya millorarà en energia eòlica?
És un tema complicat. S’ha de
parlar molt bé amb el territori
per on col·locar aquesta eòlica,
però també, per exemple, per on
posar la gran fotovoltaica.
I s’ha de negociar i treballar molt
bé. Però sí s’hauria d’activar, i es
farà.

Vostè és un gran coneixedor de
l’energia a la ciutat, molt vinculada a la mobilitat sostenible, al
vehicle elèctric, a la problemàtica del dièsel. Creu que podrem
avançar en aquests temes?
Jo crec que en el futur hi haurà
un salt molt important, un canvi en la manera de moure’ns. La
mobilitat s’haurà de canviar, no
tan sols la de les persones, sinó
també la de les mercaderies. La
mobilitat no acaba només amb
les persones, sinó també com
movem mercaderies.
I també s’ha de parlar del canvi
de combustible i aquí és on entra
el vehicle elèctric, en detriment
del dièsel. Aquest es pot utilitzar en molts àmbits, però no a les
nostres ciutats. I és que el dièsel
va molt lligat a temes de qualitat
ambiental.
Un dièsel que, com tothom sap,
té els dies comptats. Per contrapartida, la mobilitat elèctrica, de
persones i mercaderies, és la que
pinta més bé. En aquest sentit,
l’ICAEN ha donat subvencions,
gràcies a les quals tenim 70 punts
de recàrrega ràpida instal·lades.
Aquest 2018 hem rebut moltes sol·
licituds de punts de recàrrega, farem els que podrem amb la partida que tenim.
L’any que ve tornarem a obrir sol·
licituds. La intenció és cobrir el
territori en punts de recàrrega
ràpida de manera que cada pocs
quilòmetres qualsevol usuari de

S’han parat les auditories energètiques?
D’auditories, n’hi ha de dos tipus: als edificis i al món industrial. Són unes auditories que
s’han deixat de fer. I jo crec que
s’han de recuperar. Sobretot en
el món industrial, que accedir-hi
és més difícil.
Però per anar a aquest sector has
de ser molt expert. No pots anarhi i llavors no fer un treball de
qualitat.
Més que res, perquè el món industrial no t’obre les portes als
seus processos perquè al final li
acabis dient obvietats.
Per tant, el que farem en aquest
àmbit són un grups de treball per
començar a analitzar sectorialment quins tipus de tecnologies
verticals són les pròpies de cada
procés industrial.
I ens reunirem amb ells per analitzar quin tipus de millora podem fer en cada sector.
Intentarem replicar el model
d’Anglaterra i mirar si podem activar un sistema d’acompanyament. A la indústria no se l’ajuda,
sinó que se l’acompanya. I potser
l’auditoria sigui un dels camins.
En un estat independent l’energia seria més barata?
En un estat independent possiblement l’energia seria més barata, bàsicament perquè podríem regular el mercat nosaltres
mateixos.
El mercat elèctric, per exemple,
és bastant hermètic. L’assignació
de costos en aquest sistema elèctric és bastant poc clara. Jo crec
que amb una Catalunya sobirana
potser podríem regular de manera diferent i no és descabellat
pensar que podríem tenir preus
inferiors als actuals. n

