Entrevista a Pere Palacín
Director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya
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L’horari d’hivern,
millor per a les famílies

MANRESA / PÀGINA 6

La via de Sant
Ignasi ja és oberta
al trànsit després
de quatre mesos

pixabay

reportatge / PÀGINA 9

Pla per reduir
factures de llum,
aigua i gas en
l’àmbit famíliar
SOCIETAT / PÀGINA 20

Homenatge en el
centenari del
naixement de
Raimon Panikkar

Mantenir l’horari d’hivern durant tot l’any concilia millor la vida laboral i familiar de les famílies.

cultura / PÀGINa 24
PÀGINES 3 i 4

El nou crematori
serà una realitat el
març de l’any vinent
La construcció d’aquest crematori, en mans de Mémora Fontal, cueja
des dels anys noranta. El desembre del 2017, l’Ajuntament de Manresa
va atorgar definitivament la llicència per iniciar la construcció d’aquest
nou equipament. L’obra serà possible gràcies a la urbanització d’una
primera fase del nou polígon de la Plana del Pont Nou.
PÀGINES CENTRALS

El Conservatori
celebra els seus
140 anys amb
accions ‘teatrals’
esports / PÀGINA 30

‘Skeleton’, un
esport d’hivern en
mans d’Ander
Mirambell
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La bona
mort
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dissabte 17
Tots a taula! És l’hora de jugar!
Jocs de taula en família
Sala de Tallers de la Biblioteca
del Casino, passeig Pere III, 29
D’11 a 14 h
Organitza: CAE (formació i
serveis socioculturals), amb la
col·laboració de la Biblioteca
del Casino.
Un dissabte de cada mes, a la
Biblioteca del Casino, torna
Tots a taula! És l’hora de jugar!,
una activitat que s’organitza
conjuntament entre el CAE i
la Biblioteca del Casino i que
s’adreça a infants de 4 a 12
anys, acompanyats d’algun
familiar.
ORQUESTRINA TRAMA
Kursaal - Sala Petita
De 19 a 20.40 h

GRÀCIES,
GERMANES

del 15 de novembre al 12 de desembre

Folk dels Pirineus
L’Orquestrina Trama neix a
principis de l’any 2013 entre la
Cerdanya i l’Alt Urgell i els seus
membres són un grup de joves
vinculats a la música i a la cultura
tradicional del Pirineu.

Nacionalitat: Rússia / 2017.
Una parella enmig d’un divorci
no té més remei que unir les
seves forces per trobar el seu
fill desaparegut. Cicle Perles de
l’Est.

diumenge 18

PESSICS DE LLETRA.
DAVID FERNÀNDEZ
Centre Cultural el Casino
De 20 a 21 h
Entrevistat per Marc Martínez
Amat, cap de política de RAC1
Amb la periodista Mònica
Terribas i el filòsof Xavier Antich
dinamitza “El Racó de Pensar” a
Catalunya Ràdio.

XVIII CAMINADA POPULAR
JOAN VILA
De 8 a 17 h
Sortida 8 h Mijac, Sagrada Família
(carrer Sant Cristòfol, 44-46)
L’arribada serà al mateix lloc que
la sortida.
Recorregut: 12 km (curt) 18,5 km (llarg)
Mijac Sagrada Família de
Manresa, Viladordis, Pont
de Vilomara, Tres Salts, cal
Truncallà, Mijac Sagrada Família.
FALSTAFF
Kursaal - Sala Gran
De 18 a 20.55 h
‘Falstaff’ és una immensa òpera
còmica, una brillant mostra del
geni de Verdi. La seva última
òpera, el seu testament musical,
és una partitura que deixa enrere
el romanticisme que va ser la
constant de la seva carrera, per
endinsar-se en la modernitat.
Els Amics de l’Òpera de Sabadell
posaran en escena aquesta
gran obra en una producció que
podrem veure al Kursaal.
SIN AMOR
Auditori Plana de l’Om
De 18.30 a 21 h

dimecres 21

divendres 23
Recital poètic sobre l’obra
de Josep Junyent
Òmnium Cultural Bages-Moianès
De 19 a 20 h
Recital poètic sobre l’obra
de Josep Junyent amb la
participació de l’escriptor Lluís
Calderer i l’actriu Aina Huguet.
LOS VIVANCOS
Kursaal - Sala Gran
De 21 a 22.40 h
‘Nacidos para bailar’
Los Vivancos tornen a Manresa
amb el seu nou espectacle,
Nacidos para bailar, un
muntatge en el qual la dansa,
l’humor, les arts marcials,
el virtuosisme musical i
l’equilibrisme convergeixen
per crear una utopia
escenicomusical.

Adeu a
174 anys
Emoció en el comiat de les últimes monges
de l’hospital de Sant Andreu de Manresa.
Les dues úniques germanes de les Filles de
la Caritat de Sant Vicenç de Paul
després de 174 anys.

Enhorabona,
UPC

2 guardons
d’honor
Temps de Stem, de Montse Alsina, menció
d’honor en treballs de divulgació científica.
Recursos prácticos para acercar la
química al aula, d’Antoni D. Dorado,
menció d’honor en Química.

VISCA EL
GOSPEL!

400 cantaires
i una sola veu
La Seu de Manresa va viure el 28 d’octubre
una jornada molt especial en què la música
gospel va ser la gran protagonista. Amb el
nom de Unity, 400 cantants de gospel
van omplir i van triomfar.

MOOOOOLT
TERROOOOR!

El carrer del Balç
més terrible
La segona edició del Passatge del Terror
de Manresa va tornar al carrer del Balç i va
arrasar de públic en un món terrorífic i
intrigant de finals del segle XIX, amb
una història que va enganxar.

Del 15 de novembre al 12 de desembre

22:00h nit – 9:00h matí

Farmàcies de guàrdia

orir no és un verb que
agradi massa pronunciar en la societat en què
vivim. Parlar de la mort no és gaire habitual. Sí que es parla molt de
malalties, però del final de la vida sembla com si de manera tàcita ningú en tingués gaires ganes.
Aquests dies, després del dia de difunts i de les nombroses visites que
s’acumulen als cementiris, exclusivament aquest dia assenyalat al
calendari, sembla que aquest tema
es fa més corrent perquè, si més
no, ens recordem un xic més dels
nostres ancestres i dels records i
vivències tingudes amb aquestes
persones estimades.
A la nostra cultura no és habitual
parlar de la mort, però sí que ho
és en tradicions orientals en què
es visualitza d’una altra manera.
Com d’una altra manera es veu la
forma de ser enterrat. Hi ha una
dualitat bastant gran entre qui vol
estar en un nínxol o qui vol ser incinerat, un costum cada vegada més
habitual en els darrers temps. Us
estranya parlar d’aquestes qüestions? Doncs, com la vida mateixa,
és bo que ens enfrontem a aquesta dama de negre implacable que
és la mort. Per això, cada cop més
i sobretot, des defuneràries com
Mémora o des del Servei de Dol
de la Catalunya Central, es treballa per ensenyar a entendre que la
mort és un pas més, potser el darrer, d’aquesta vida.

PARÀSITS, EL MUSICAL
Teatre Conservatori
De 21 a 22.15 h
Alemanya 1943, Segona
Guerra Mundial. Grups de
joves contraris al règim nazi
s’organitzen per combatre’l a
través de la música i les accions
socials. El govern alemany els
considera paràsits de la societat
i els combat amb la força
intentant erradicar-los. Això
farà que un grup de la ciutat de
Colònia, Els Pirates d’Edelweiss,
comenci a plantejar-se si
la violència només es pot
combatre amb violència.

Taronja i llimona

Amb el suport:
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EL TEMA DEL DIA
L’ajornament de la decisió fins a la primavera que ve tindria com a objectiu disposar de més temps per negociar que el canvi sigui homogeni a tot Europa

L’horari d’estiu o l’horari d’hivern,
una qüestió que genera debat social
Eli Pagán

pixabay

Manresa

E

l canvi d’horari a la tardor i a la primavera té els
dies comptats, però no
serà immediat. El canvi
d’hora, ara, es podria mantenir
fins a l’any 2021. Després de setmanes de debat i incerteses sobre
aquest tema, el passat dilluns 29
d’octubre els ministres de Transport i Energia de la Unió Europea
es van trobar en una reunió informal a la ciutat de Graz, a Àustria.
Ara el gruix de països considera
que abolir el canvi horari no es
pot fer tan de pressa com pretenia
la Comissió Europea (CE). L’objectiu de l’ajornament seria tenir
temps per negociar que el canvi sigui homogeni a tot Europa.
La proposta de la CE preveia que
cada país decidís pel seu compte si es queda amb l’horari d’hivern o el d’estiu. Però el Consell
Europeu que se celebrarà el 13 i
14 de desembre prendrà la decisió definitiva.
A casa nostra, el Consell Assessor per a la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya s’ha posicionat a mantenir
l’horari d’hivern durant tot l’any.
Aquest Consell, a més, treballa
amb un objectiu bàsic que l’any
2025 s’hagin de modernitzar els
hàbits horaris dels catalans i catalanes per tal de poder conciliar
molt millor la vida laboral i familiar, i alhora també millorar la salut de tots els ciutadans. Així ho
defensa el manresà, Alexis Serra,
que des del passat juny és el coorAF_Frequencies_25.5x8.1.pdf
dinador per a l’impuls d’aquesta
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important reforma horària. Serra
recorda que modificar l’horari,
fa uns anys, significava un estalvi energètic, però actualment
“significa molt poc” i, per aquest
motiu, s’obre el debat sobre si és
positiu fer-lo cada mig any.
Fa uns
mesos
la CE va fer una en8/11/18
12:00
questa pública, en la qual 4,6 mili-

1

ons d’europeus aproximadament
la van respondre, i el 80 % van reclamar suprimir el canvi d’horari. “Europa és partidària de suprimir el canvi d’horari”, diu Serra.
“Aquest és el consens”, però sobre
en quin horari quedar-se “això ja
són figues d’un altre paner”. A Catalunya, el Consell Assessor per a
la Reforma Horària ha dictaminat

que el millor horari és el d’hivern
“per motius de salut”, explica Alexis Serra, ja que “s’ajusta millor
a l’efecte de la llum solar al nostre ritme biològic”; i, per tant, “la
llum solar ens afecta molt millor
al matí que al vespre”. El manresà, però, és partidari d’explicar la
reforma horària “de manera pedagògica”.

El debat per la reforma horària i
per adequar els horaris dels catalans ja va néixer l’any 2014. Però
no és fins al 17 de juliol del 2017
quan es firma el pacte per la reforma horària amb 110 organitzacions i entitats que hi donen
suport. “Pràcticament hi és tothom”, subratlla Alexis Serra. Però
partir d’aquest pacte i amb l’aplicació del 155 hi ha una aturada
absoluta en tot aquest assumpte.
Ara s’està treballant per tal que
s’aprovi el decret de creació de
l’oficina per la reforma horària,
que “serà l’estructura política
de govern transversal per anar
implantant les mesures d’aquest
pacte”. Aquest decret s’hauria de
firmar a finals d’any. El pacte diu,
entre altres punts, que en aquest
país “fem les coses molt tard” i
“per múltiples raons, per la pròpia salut, per la conciliació, per
millorar el rendiment i la productivitat ens hem d’organitzar
per avançar els horaris i aprofitar millor el temps”.
Alexis Serra posa com a exemple els horaris de secundària,
que afirma “són letals. Són joves
que acaben l’escola a les tres de
la tarda i, en el millor dels casos,
dinen entre dos quarts de quatre
i les quatre de la tarda”, i afegeix
que “aquest fet ja els condemna
a sopar tard”. Serra diu que és un
problema al qual cal trobar solució. El coordinador per a la reforma horària també posa un altre exemple, el programa de TVE
“Operación Triunfo”, un format de
televisió pública que “acaba entre
la una i les dues de la matinada i
que està pensat per a persones 
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ta de la UBIC, Manresa+Comerç,
opina que està bé anar fent canvis
per conciliar millor, però demana
“una aposta de país”. Pel que fa a
la pregunta de quin horari prefereix, Tània Infante aposta pel
d’estiu.

Les poques hores que
dormim, el problema
principal
El canvi d’hora afecta realment
“poc” l’organisme segons explica
la pneumòloga i responsable de la
Unitat de la Son d’Althaia, Conxa
Pérez. “Ens adaptem bé al canvi
d’hora”, explica. “És com quan patim un petit jet lag”. En definitiva,
aquesta doctora explica que “estem parlant d’una hora i el nostre cos s’hi adapta ràpidament”,
i afegeix “potser el primer dia i el
segon notarem algun petit canvi
però poc. Però no és un gran concepte de salut”. Els qui poden notar més aquestes petites modificacions d’hora són els nens, els més
petits de la casa. “Però també s’hi
adapten ràpidament”. Hem de recordar, per exemple, que els nens
petits fins a l’any de vida no tenen
regulat quan és de dia i quan és
de nit.

 en fase d’estudi, i és un atemptat a la salut directament”. L’argument és que tots els “àmbits han
d’estar compaginats i sincronitzats per buscar un bé comú”.

Serra reconeix que “no és un fita
fàcil d’assumir, però quan el govern crea aquesta oficina ja té el
suport de 110 organitzacions, i això vol dir que la fita és difícil però
no impossible”. El que sí que tenen clar és que “s’ha d’implementar de manera progressiva però
amb aquest objectiu”, i destaca
també que “el govern no vol obligar a fer les coses a una hora determinada, sinó que vol facilitar
que la gent tingui una vida millor
i gaudeixi més de la conciliació”.

Alexis Serra explica que del que
es tracta és de facilitar la conciliació entre la vida laboral i familiar
i personal. I és que “ser més productius no vol dir ser més hores
a la feina”.
Pel que fa al debat de si estiu o
hivern, el Consell Assessor per a
la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya ja s’ha posicionat a favor de l’horari d’hivern,
però el que és clar, assenyala Alexis Serra, és que “la reforma horària s’ha implementar”, però assegura que “l’horari d’hivern ajuda
a no retardar i pot ser més propici
per a la reforma horària”. I també afegeix “però amb un horari
o un altre el govern no pararà, el

que el país no es pot permetre és
el descontrol i el desajust organitzacional dels horaris actuals”.

El comerç
Des de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) i
Manresa+Comerç entenen que se
suprimeixi aquest canvi d’hora si
no comporta cap estalvi energètic.
“Els informes de la Unió Europea
apunten en aquest sentit”, diu la
presidenta de la UBIC, Tània Infante, “per tant entenem que ara
es decideixi no fer-ho”. Comercialment, explica Infante, “el sol i la
llum solar ajuden a tenir més vendes. Com més clar és, més passeja
la gent i, per contra, com més fosc

és i ve més fred, la gent no té tantes
ganes de sortir a passejar”. El fet de
tenir llum solar o no afecta el consum. Si ens quedéssim amb l’horari d’hivern seria fosc més d’hora i,
per tant, diu Infante, “això afectaria les vendes, i voldria dir un canvi d’hàbits molt important, la gent
s’hi hauria d’anar acostumant progressivament i a més hauria d’anar
acompanyat d’una millor conciliació de la vida laboral i familiar”.
Infante explica que “si les escoles
acaben abans i les extraescolars
dels nens es fan més d’hora, el que
no pot ser és que els botiguers tanquin les botigues a les vuit del vespre”. Aquesta presidenta reconeix
que és “un tema molt complicat.
L’ideal és que tothom arribi d’hora a casa”.
En els horaris comercials, però,
hi ha un problema afegit que són
les grans superfícies. “Aquest és
l’altre problema que tenim”, diu
Tània Infante. “Tots hem de jugar al mateix joc, el que no pot
ser és que els petits botiguers es
vagin readaptant a aquesta conciliació familiar i que llavors les
grans superfícies estiguin obertes fins a dos quarts de deu o les
deu en alguns casos. O juguem
tots a la mateix lliga o no ho veig
gens viable. Perquè, si no, sempre
acaba perdent el petit comerç”.
Tot aquest procés també hauria
d’anar acompanyat, per a Infante, d’una regulació del sector de
bars i restaurants. La presiden-

Aquesta doctora opina que és més
un problema d’hàbits socials, i
més si tenim en compte que som
mediterranis “i ens agrada molt
l’estiu”. La doctora Conxa Pérez
explica que el problema més greu
que tenim és que “dormim poc, i
ho fem menys que el segle passat.
Som una societat non stop, sempre
tenim el llum obert”. Els estudis
diuen que dormim uns quaranta minuts menys que la mitjana
dels nostres veïns europeus. Hauríem de dormir entre set i vuit hores diàries. “És molt més important dormir aquestes hores que
no pas si movem o no una hora
el rellotge”.
I també, sobretot, “és un tema
més d’hàbits. Només cal veure,
per exemple, l’horari del prime
time de la televisió”, diu aquesta doctora. Pel que fa a si horari
d’estiu o horari d’hivern, la doctora explica que “tot té peròs i contres”. Conxa Pérez assenyala que
“ens hauríem d’activar quan surt
el sol i desactivar-nos quan es fa
fosc”, i afegeix que “a partir de
les set de la tarda és quan es comença a alliberar la melatonina
que és qui ens diu si és de dia o
de nit. I és que hauríem de reduir
el ritme quan es comença a fer de
nit. És el que ens dona les pautes
per activar-nos o desactivar-nos”.
Per a aquesta doctora d’Althaia
és molt més important les hores
que dormim, haurien de ser entre
set i vuit, “i no el canvi d’horaris”.
I sobretot també “deixar mòbils
i tauletes”, que ens activen molt
durant la nit. n
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Punt final a la millora
de la via de Sant Ignasi

El Museu de la Tècnica
renova el distintiu
de qualitat ambiental
aj manresa

Eduard Font
Manresa

Manresa

nnn Quatre mesos després de l’ini-

nnn El Museu de la Tècnica de
Manresa ha renovat el distintiu
de garantia de qualitat ambiental
del Departament de Territori i Sostenibilitat en la categoria d’equipaments culturals: Biblioteques,
Museus i Col·leccions.
El Museu de la Tècnica va obtenir
aquest certificat el 2015, i és el primer museu del Bages a obtenir el
distintiu per la seva categoria. L’actual renovació té una validesa de
tres anys, fins al 2021.
El distintiu de garantia de qualitat ambiental és el sistema català
d’etiquetatge ecològic que reconeix
productes i serveis que compleixen determinats requeriments de
qualitat ambiental, per sobre del

ci de les obres, que van començar
el 26 de juny, ja s’ha completat la
fase dels treballs d’urbanització a
la via de Sant Ignasi, entre la plaça de Sant Ignasi i el carrer Vidal i
Barraquer. Fins ara només era possible circular en sentit ascendent
d’entrada a la ciutat, carril que es
va reobrir el 24 d’agost juntament
amb els dos carrils dels carrers Viladordis i Vidal i Barraquer, davant
les Piscines Municipals. Així doncs,
després que durant tot el diumenge
es fessin els treballs de pavimentació i senyalització horitzontal a
la via de Sant Ignasi i al carrer Vidal i Barraquer, aquest dilluns a les
7 h del matí s’ha reobert el trànsit
en sentit de sortida a la ciutat i, per
tant, la via de Sant Ignasi ha recuperat el trànsit de vehicles en tots
els sentits de circulació.
Amb aquesta actuació finalitza

Així llueix la via de Sant Ignasi, oberta ja a la circulació de vehicles

el gruix principal de les obres del
Projecte de millora de la urbanització dels carrers Vidal i Barraquer
i via de Sant Ignasi, que es van iniciar el gener passat amb un període d’execució previst de 10 mesos.
Durant els propers dies, l’actuació
s’anirà completant amb treballs
de jardineria, plantació d’arbres

i instal·lació de mobiliari. Els treballs s’han executat amb l’objectiu
d’actualitzar les xarxes de serveis
de la via de Sant Ignasi i al carrer
Vidal i Barraquer, millorar-ne les
condicions d’accessibilitat i proporcionar al nou carrer un nivell
de qualitat urbana i cívica adient
per al centre històric de Manresa. n

El mur exterior del teatre
els Carlins canvia de cara
Eduard Font
Manresa
nnn El mur exterior del teatre els

Carlins canvia de cara i millora
el seu aspecte gràcies a l’actuació d’arranjament que han dut a
terme els integrants del projecte
Treball als Barris (conegut com a
DINAMO), que gestiona el Centre
d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO)
de l’Ajuntament de Manresa per fomentar les possibilitats laborals de
persones en situació d’atur.
Les obres, que han durat un mes,

tal com estava previst, han consistit a retirar i substituir el revestiment, que estava molt malmès, i
posteriorment s’ha aplicat la pintura seguint els criteris de la carta
de colors del centre històric, tenint
en compte que el teatre és un edifici catalogat i que el mur que és
objecte dels treballs és adjacent a
dues façanes que tenen interès patrimonial (una al carrer Sabateria
-l’accés al teatre-, i l’altra al carrer
Pedregar).
El resultat és una façana cantonera de color blau que ha conservat

detalls com els barrots a les finestres, tal com s’ha pogut apreciar.
Ha estat realitzat per personal contractat dins el marc del Projecte de
treball als barris, que té com a objectiu augmentar les oportunitats
laborals i el grau d’ocupabilitat de
les persones residents al centre històric de Manresa que es troben en
situació de recerca de feina.
Està subvencionat pel SOC, el Ministerio de Empleo i el gestiona
el Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de
Manresa. n

MTM

Redacció

que estableix la normativa vigent.
En aquest cas es tenen en compte
criteris d’eficiència i estalvi energètic, d’estalvi d’aigua, de gestió
de residus, de soroll i vibracions i
de gestió general, entre d’altres. n

El Peguera és elegit
per representar les
Escoles Sostenibles
Redacció
Manresa
nnn L’Institut Lluís de Peguera va

ser triat per formar part de la delegació catalana que va representar
la Xarxa d’Escoles Sostenibles de
Catalunya en una trobada estatal
celebrada a la localitat d’Alcaraz,
a Albacete, a finals del mes d’octubre i coordinada per ESenRED,
(Escuelas para la sostenibilidad,
en red). Tant l’alumnat com el professorat que va assistir a aquesta
trobada van tenir l’oportunitat
d’intercanviar experiències amb
altres centres que també formen
part de la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya i participants
de la resta de l’estat. A més van te-

nir l’oportunitat de participar en
diferents tallers relacionats amb
el medi ambient. La trobada se celebrava sota el títol “Tinguem cura del planeta” i hi van participar
fins a 116 joves de tot l’Estat i 31
docents. Les escoles que formen
part de la Xarxa d’Escoles Sostenibles, com és el cas de l’Institut
Lluís de Peguera, prioritzen els temes ambientals en els seus projectes educatius i promouen la participació de l’alumnat en la presa
de decisions sobre les accions que
el centre porta a terme per poder
donar resposta als problemes ambientals i als 17 objectius de Desenvolupament Sostenible definitis pels estats membres de les
Nacions Unides. n
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El peix de llotja és peix fresc, de temporada i de proximitat. Desembarca en els ports de Catalunya
i arriba a les peixateries el mateix dia de la seva captura. Troba’l amb l’etiqueta Peix de Llotja.
Peix de llotja. Garantia de proximitat.

Unió Europea

Fons europeu
marítim i de la pesca
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MANRESA

L’entorn de l’Anònima
tindrà un espai públic
aj manresa

Moment de la presentació del nou espai públic a l’entorn de l’Anònima
Tània Rodríguez
Manresa
nnn L’Ajuntament de Manresa ha
arribat a un acord amb la companyia elèctrica Endesa que modifica
el POUM per tal que a l’entorn de
l’edifici de l’Anònima, dels tres edificis que estava previst construir-hi
se’n faci només un i la resta sigui tot
espai públic. A canvi, l’Ajuntament
pagarà a la companyia 265.000 euros. L’espai públic que quedarà serà

com dues places de Sant Domènec,
ha posat en relleu el regidor d’Urbanisme de Manresa, Marc Aloy, en la
presentació que han fet juntament
amb l’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent, del projecte. Junyent ha
insistit que la iniciativa respon a la
voluntat política de l’Ajuntament
de revitalitzar el centre històric i
ha agraït la predisposició dels representants d’Endesa per arribar
a l’acord. L’edifici de l’Anònima va
passar a mans de l’Ajuntament el

2014 quan Endesa va traslladar la
seva seu a la Catalana. Amb l’acord
presentat, de tres edificis es passa a un, que tindrà als baixos un
gran local comercial. En concret,
d’un espai edificable de 9.000 m2 es
passarà a un de 5.000 m2, amb un
pàrquing subterrani inclòs que s’ha
de veure si serà només d’ús privat
o també públic; i d’un espai públic
de 3.500 m2 a un de 4.500 m2, en números rodons.
L’àmbit objecte de la modificació
està constituït per tres finques incloses a l’illa de cases formada pels
carrers de Puigterrà de Dalt, Sant
Salvador, Llussà i Hospital. Dues
són propietat d’Endesa i l’altra de
l’Ajuntament, en concret, la que dona al carrer de Sant Salvador, que
l’Ajuntament cedeix a Endesa per
fer la casa en aquest vial.
L’operació entre la cessió d’aquesta
finca a Endesa i la cessió de les finques d’Endesa a l’Ajuntament s’ha
traduït en els 265.000 euros que pagarà l’Ajuntament. Tal com ha explicat Junyent, la intenció és fer una
paga i senyal abans d’acabar l’any. n

Manresa, present a la
primera Assemblea
Urbana de Catalunya
aj manresa

Signatura de participació de l’Assemblea Urbana de Catalunya
Redacció
Manresa
nnn El president de la Generalitat,

Quim Torra, ha presidit la constitució i la primera reunió de treball de
l’Assemblea Urbana de Catalunya,
presidida pel conseller de Territori
i Sostenibilitat, Damià Calvet, i copresidida per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Manresa en forma part com a capital de la Catalunya Central. A l’acte
de presentació, al Palau de la Generalitat, hi han assistit l’alcalde,
Valentí Junyent, i el primer tinent
d’alcalde, Marc Aloy.
L’Assemblea és un òrgan integrat
per totes les administracions i representants del teixit ciutadà i econòmic que s’encarregarà d’elaborar
i validar l’Agenda Urbana de Catalunya. Serà la guia per al desenvolupament sostenible de les ciutats
durant les properes dècades i per
superar els problemes endèmics
que va deixar l’explosió urbana
del segle passat. L’Agenda Catalana deriva de la Nova Agenda Urbana (NAU) aprovada per l’ONU
el 2016, en què es constatava que el
món viu un procés d’urbanització
irreversible i les poblacions, les activitats econòmiques, les interaccions entre societat i cultura, així
com les repercussions ambientals
i humanitàries es concentren cada
cop més en les ciutats. Actualment,
el 54,60 % de la població mundial
viu en àmbits urbans i es preveu
que la xifra arribi al 66 % el 2050.
En el cas de la Unió Europea, el
74 % dels habitants viu en àrees urbanes i a Catalunya ho fan 8 de cada
10 ciutadans. És un territori amb un
entramat dens de ciutats mitjanes
i petites amb una àrea metropolitana potent, on les àrees urbanes
estenen la seva influència més enllà dels seus límits físics o adminis-

tratius. L’Agenda Urbana de Catalunya serà un acord estratègic de
país, entre tots els actors que influeixen sobre el territori, per dissenyar els hàbitats urbans del futur
tenint en compte aquests impactes.
Representa, per tant, una oportunitat per a la modernització del país i
una contribució a la sostenibilitat
del planeta.
Per fer realitat els reptes que es proposa, l’Agenda necessita el compromís i la participació de tots els actors que influeixen en el territori.
Per garantir-ne l’èxit, el Govern
aposta per un procés d’elaboració
basat en un ampli consens, estratègic en les seves conclusions i vinculant per a totes les administracions. És per això que s’ha impulsat
la creació de l’Assemblea Urbana
de Catalunya, un òrgan adscrit al
Departament de Territori i Sostenibilitat, que haurà de redactar i validar l’Agenda abans que el Govern
l’aprovi. És l’òrgan creat avui i del
qual formen part 60 membres: 15
en representació de tots els departaments del Govern de Catalunya;
25 més procedents d’ajuntaments,
diputacions i entitats municipalistes, amb criteris de representació
territorial i de pes demogràfic, i altres 20 membres del teixit associatiu ciutadà i del sector productiu
(universitats, sindicats, tercer sector, fundacions). Manresa en forma part juntament amb les principals ciutats del país: Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona, i també
Tortosa, en representació de Terres
de l’Ebre; la Seu d’Urgell (Pirineu) i
Vilafranca del Penedès (Penedès).
En finalitzar la sessió, els 60 membres de l’Assemblea, juntament
amb els 29 observadors que la integren, han signat la Declaració per
una Agenda Urbana de Catalunya.
Per part de Manresa l’ha signat l’alcalde, Valentí Junyent. n
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La Diputació de Barcelona ajuda a reduir
un 18 % les factures de llum, aigua i gas de
les famílies vulnerables de 212 municipis

L

a Diputació de Barcelona té com
a repte de mandat 2016-2019 “fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i a la reducció de les
desigualtats”. En aquest marc, ha desplegat el Pla de xoc contra la pobresa,
per tal de garantir les necessitats bàsiques de la població i els seus drets socials en matèria d’alimentació, habitatge
i subministraments bàsics.

Programa d’auditories i
intervenció als habitatges en
situació de pobresa energètica
Amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments de la demarcació de Barcelona en les accions preventives contra
la pobresa energètica, la Diputació de
Barcelona ofereix des del març de 2017
el programa Auditories i intervenció als
habitatges en situació de pobresa energètica. Es tracta d’una actuació transversal que impulsen els àmbits de Benestar Social, Medi Ambient i Habitatge
de la corporació.
El programa ofereix als ajuntaments accions per millorar l’eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa energètica, reduir les despeses
d’aquestes llars en subministraments
bàsics (electricitat, aigua i gas) i millorar la qualitat de vida de les persones
en situació de vulnerabilitat social.
Inclou dues visites a domicili -en què
hi participen un tècnic especialitzat en
eficiència energètica i un tècnic d’intervenció social- i a partir de les quals es
dissenya i s’implanta una intervenció
integral, amb la instal·lació d’aparells
de monitoratge de consum; l’anàlisi de
factures i hàbits de despesa; el recull de
dades de diagnòstic social; la instal·lació
d’elements d’eficiència energètica, i l’assessorament sobre la gestió dels subministraments i els hàbits de consum.
Durant el 2017, s’han fet 1.540 auditories a 212 municipis de la demarcació
de Barcelona que han reduït un 18 % les
factures de llum, aigua i gas de les famílies vulnerables, cosa que representa
225 euros anuals per llar. La previsió
d’estalvi energètic estimat és de fins a
gairebé 1,5 milions kWh anuals en el
conjunt de les 1.540 llars.
S’han instal·lat més de 18.000 elements
d’eficiència energètica per optimitzar
la il·luminació, controlar i gestionar
millor l’energia, millorar l’aïllament
de portes o finestres i estalviar aigua.
S’han realitzat 5.218 actuacions per optimitzar els contractes de subministra-

ments, entre les quals 587 peticions de
Bo Social.
El programa es continua implantant
aquest 2018 fins al juliol de 2019, amb la
previsió de dur a terme 1.600 auditories
energètiques a 191 municipis més. Té
un pressupost d’un milió d’euros per a
les edicions 2017-2018.
Segons explica la vicepresidenta segona i responsable de l’Àrea d’Atenció a
les Persones, Meritxell Budó, «Són els
ajuntaments els que es posen en contacte amb la Diputació per sol·licitar les
auditories. Són casos de vulnerabilitat
que ja s’han detectat a través dels serveis socials municipals». Budó afegeix
que «Les dades que recollim ens permeten afrontar nous reptes de futur.
Per això, el nostre compromís és seguir
treballant en aquesta línia i poder fer
una cirurgia més precisa amb les dades obtingudes».

Materials i suport a responsables i
professionals de Serveis Socials
La Diputació de Barcelona, amb l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, ha
elaborat guies de suport adreçades als
ajuntaments per a la implementació del
Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre,

que regula la figura de consumidor vulnerable, el Bo Social i altres mesures de
protecció per als consumidors domèstics d’energia.
S’ha editat un document de “Mesures
de protecció a la persona consumidora vulnerable d’energia”, adreçat a responsables polítics i tècnics de Serveis
Socials que ajuda a valorar la situació
actual i el paper dels Serveis Socials municipals en el desplegament del Reial
Decret 897/2017. També s’ha editat una
segona publicació sobre el Bo social elèctric. Guia per a l’acompanyament dels i
les professionals de serveis socials, adreçada als professionals de Serveis Socials amb l’objectiu d’oferir informació
sobre el nou procediment i tramitació
del Bo Social.
Aquest material s’ha posat a disposició
dels ens locals en format electrònic i es
va adaptant permanentment a les modificacions legals i de protocols. També
s’acompanya de sessions formatives en
el territori.

Oficines Municipals d’Atenció
al Consumidor i Unitats Mòbils
La Diputació de Barcelona, a través de
les Oficines Municipals d’Informació al
Consumidor (OMIC) i de les Unitats Mò-

bils d’Informació al Consumidor (UMIC)
que es desplacen als municipis, ofereix
informació a la ciutadania sobre la tramitació del Bo Social. També es dona
formació i capacitació als tècnics municipals de consum sobre aquest àmbit.

Suport econòmic als municipis
per a la cobertura de les necessitats bàsiques i la inclusió social
D’un total de 45 milions d’euros destinats als projectes de Benestar Social, la
Diputació de Barcelona destina 11 milions d’euros anuals als municipis de la
demarcació de Barcelona per a la prestació de serveis socials bàsics i 15 milions d’euros en el marc del programa
complementari per a la cobertura de necessitats socials bàsiques, com ara els
subministraments d’aigua, llum i gas.
La resta es destina a programes com la
Teleassistència, el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge, entre molts
d’altres, així com al suport a entitats del
tercer sector social.
En definitiva, actuacions i mesures de
la Diputació de Barcelona que s’avenen amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides, número 1: “posar
fi a la pobresa en totes les seves formes
en tot el món”.
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La Fundació Naturgy activa un fons solidari
per a la rehabilitació energètica d’habitatges
de famílies en situació de vulnerabilitat
· L’objectiu és assumir millores d’aquests habitatges en
matèria de rehabilitació, equipament i eficiència energètica per donar suport a les llars i les famílies que més
ho necessiten.
· Les actuacions procedents d’aquest Fons Solidari es
posen en marxa inicialment a Catalunya, Galícia i Madrid, però és extensible a tot Espanya.
· El Fons Solidari de Rehabilitació Energètica és obert
a la contribució ciutadana i també dels empleats i clients. La Fundació Naturgy es compromet a aportar-hi
el mateix import que el públic interessat doni a aquesta iniciativa.

L

a rehabilitació exprés d’habitatges per millorar l’eficiència energètica, així com la millora de l’equipament a les llars (frigorífics,
cuines, escalfadors, calderes i deshumidificadors) de les famílies
més vulnerables poden suposar un estalvi de fins a 650 euros
anuals, segons l’estudi “Re-habilitación exprés en hogares vulnerables.
Soluciones de bajo coste”, realitzat per la Fundació Naturgy i que recull
76 solucions de baix cost per fer les llars més eficients energèticament.
Amb l’objectiu de dur a terme aquestes millores, la Fundació Naturgy ha
posat en marxa el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, que es destinarà tant a intervencions directes en els habitatges per incrementar l’eficiència energètica com a la reparació i/o substitució d’equipaments que
ho requereixin. Es tracta, en tot moment, d’obres ràpides i que es poden
realitzar, preferentment, des de l’interior de l’habitatge, per no afectar elements comuns de les finques i per a les quals no cal sol·licitar llicència
d’obres ni permisos de la comunitat de propietaris.
D’aquesta manera, es treballa per esmenar la manca d’aïllament, una insuficient protecció contra el sobreescalfament solar i l’ús de materials inadequats en la construcció, que són les grans mancances dels habitatges
que ocupen les famílies més vulnerables. “Un dels grans problemes del
parc d’habitatges és que més del 70 % es van construir abans de l’any
1978, que va ser quan va entrar en vigor l’obligació d’aïllar tèrmicament
les cases. I gran part d’aquests pisos són habitats actualment per persones en situació vulnerable”, afirma el director general de la Fundació
Naturgy, Martí Solà.

Qui se’n pot beneficiar?
Els principals beneficiaris són les persones en situació de vulnerabilitat que siguin
propietaris o llogaters dels habitatges que s’han de rehabilitar. Com a pas previ, hauran de ser atesos per entitats del Tercer Sector amb les quals la Fundació Naturgy
té acords de col·laboració (Fundació Foment de l’Habitatge Social, Càritas, Habitat3, Creu Roja, Fundació Roure, Fundación Constructora Benéfica). També es podran acollir a aquestes ajudes les entitats del Tercer Sector o administracions titulars
d’habitatges que gestionen llars habitades per persones en situació de vulnerabilitat
energètica, i amb qui la Fundació Naturgy signi un conveni de col·laboració per a la
utilització dels recursos del Fons Solidari.

Com es finança?
Segons els càlculs realitzats per l’estudi de la Fundació Naturgy, una rehabilitació
energètica integral tindria un cost d’entre 20.000 i 35.000 euros, mentre que amb
l’aplicació de mesures de baix cost es pot reduir fins als 5.000 i 7.000 euros. Aquests
recursos surten del fons solidari que ha creat la Fundació.
«La nostra Fundació és la donant principal d’aquest fons que ara comença a funcionar
i amb el qual confiem que podrem ajudar els col·lectius més vulnerables i mantenir
activa la nostra línia d’acció per lluitar contra la pobresa energètica», ha declarat Solà.
Per una banda, hi pot contribuir qualsevol persona: clients, empleats, proveïdors,
ciutadans en general, associacions o altres tipus d’entitats, amb aportacions des
d’1 fins a 10.000 euros, a través del web www.fondo.fundacionnaturgy.org. A més,
també tindran l’opció de gaudir de la desgravació fiscal corresponent. D’altra banda,
la Fundació Naturgy farà una aportació inicial i es compromet a contribuir al Fons
Solidari amb el mateix import que hagin aportat desinteressadament els donants.

Què inclouen els ajuts?
Les despeses que assumeix el Fons són els materials, mà d’obra i projecte tècnic i
llicències, si són necessaris, en el cas de les rehabilitacions. Compra de nou equipament, trasllat a l’habitatge i mà d’obra d’instal·lació, per les substitucions d’equipaments. I finalment, materials i mà d’obra, en el cas d’adequació d’instal·lacions.
Contingut elaborat amb la informació de la Fundació NATURGY
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Presentada la ‘Guia
de vins de Catalunya’
en una nova edició
Eduard Font

vinetur

23 milions per preservar
el patrimoni arquitectònic
Barcelona

nnn S’ha presentat, al Museu Ma-

nnn La Diputació de Barcelona in-

rítim, la Guia de vins de Catalunya
2019, de Jordi Alcover i Sílvia Naranjo.
La guia, que enguany arriba a l’11a
edició, és ja un referent periodístic
dels vins catalans. Per elaborar-la
els autors i col·laboradors han tastat, a cegues, més de 1.400 vins.
A l’inici de la presentació s’ha fet
l’entrega dels esperats guardons
que premien els vins amb més puntuació. Per a aquesta guia, el millor
vi català és el Picapoll Negre 2015
del Celler Oller del Mas, de la DO
Pla del Bages, que també s’ha endut el premi al millor vi negre i al
millor vi de varietats recuperades.
Per al celler, aquest vi és una gran
aposta per recuperar les varietats
autòctones i fer-ne un gran vi. Mimat i cuidat des de la vinya, arriba a l’ampolla com un vi complex
en què la varietat Picapoll Negre
expressa tota la seva essència, tipicitat i autenticitat. Les notes delicades de fruits vermells es combinen amb tocs especiats i florals
que el fan un vi delicat però amb
estructura i caràcter marcats per
una acidesa equilibrada. Un vi que
expressa el terroir, el clima i la noblesa de la finca al Pla de Bages. De
l’anyada guanyadora, se’n van produir 2.955 ampolles.
El celler va recuperar la varietat
Picapoll Negre l’any 2006 quan
va trobar uns ceps abandonats i
l’INCAVI en va fer un estudi genètic del qual va resultar un 99,8 %
de coincidència amb el Picapoll
Blanc. Fruit d’aquests resultats,
Frank Margenat, propietari del
celler, va decidir no només recuperar la varietat sinó fer-ne un gran
vi que representés la identitat i la
singularitat de la finca. L’any 2012
el celler va treure al mercat el pri-

vertirà 23,5 milions d’euros per preservar el patrimoni arquitectònic
de la demarcació amb un seguit
d’obres de consolidació, reforma i
rehabilitació d’edificis monumentals i jaciments arqueològics. Vinti-set d’aquests projectes són del Bages i del Moianès. El president de
la Diputació, Marc Castells, ha assegurat que és “una aposta sense
precedents, de les més importants
a escala econòmica”.
Segons Castells, aquesta inversió
serà beneficiosa per al turisme, “ja
que permet un retorn econòmic i
social segons la generació d’activitat econòmica, vinculada a la recuperació arquitectònica”, però també ha remarcat la creació de rutes,
relats i millorar la identitat dels municipis, per aconseguir que gent del

mer vi 100 % Picapoll Negre amb
373 ampolles i avui dia n’elabora
unes 3.000 ampolles (depenent de
l’anyada). A la finca hi ha un total de
3,8 hectàrees plantades amb aquesta varietat autòctona, de les quals
només 0,6 s’utilitzen per elaborar
aquest vi i corresponen a la parcel·
la Margenat. La resta de parcel·les
van destinades als altres vins del
celler que porten tots un petit percentatge d’aquesta varietat.
Més de 18 premis s’han entregat en
aquesta 11a edició de la Guia de vins
de Catalunya en què, a part del Picapoll Negre, s’ha premiat el millor blanc, ex aequo, entre el Metamorphika Sumoll Blanc Brisat 2017,
del Celler Costador, de la DO Catalunya, i el Masia Carreras Blanc
2016, del Celler Martí Fabra, de la
DO Empordà.
El premi al millor rosat ha estat repartit entre tres dels candidats: l’Escabeces 2016, de les Vinyes del Tiet
Pere, de la DO Tarragona; el Finca
Olivardots Rosa d’Àmfora 2017, de
les Vinyes d’Olivardots, de la DO
Empordà, i el Dido La Solució Rosa
2016, del Celler Venus La Universal,
de la DO Montsant. El guardó de la
guia al millor escumós ha correspost al Paratge Qualificat Turó d’en
Mota 2004, del Celler Recaredo, de
la DO Cava. I s’ha considerat que el
millor vi dolç era l’Alta Alella 1981
Ismael Manaut, del Celler Alta Alella, de la DO Alella. n

DIBA

Tània Rodríguez

Barcelona

Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona, en la presentació

territori els vulgui conèixer i visitar.
El president de la demarcació ha
volgut recalcar que un dels beneficis colaterals d’aquesta inversió
permetran que molts d’aquests
béns que la Diputació ajudarà a
restaurar “puguin ser utilitzats”.
El programa d’inversions dona suport econòmic a 201 actuacions de

les 12 comarques de la demarcació,
27 de les quals al Bages i al Moianès, que dona una subvenció del
100 % de l’import sol·licitat. El suport ofert als ajuntaments té la finalitat de garantir la pervivència del
patrimoni arquitectònic i arqueològic local per tal de poder-lo usar
o millorar-ne l’ús actual. n

Primer cas en què una
burilla resol un foc forestal
Eduard Font
Sant Fruitós de Bages
nnn Els Mossos d’Esquadra han de-

nunciat penalment un home, de 66
anys i veí de Manresa, com a presumpte autor d’un delicte d’incendi
forestal. Els fets es van produir el 22
de juny del 2017, quan un incendi
va cremar unes 105 hectàrees de
camps de cereal i terrenys forestals dins els termes municipals de
Manresa i Sant Fruitós de Bages.
Per culpa del foc, es van haver de
desallotjar 700 persones de la urbanització de la Rosaleda, a Sant

Fruitós de Bages.
El mateix dia de l’incendi, els
Agents Rurals van determinar que
la causa del foc havia estat una cigarreta que van localitzar al marge
d’un camí rural entre Viladordis i
Manresa. Seguidament, els Mossos
van iniciar una investigació que va
permetre localitzar el presumpte
sospitós. Aquest és el primer cop
que l’anàlisi d’ADN permet resoldre l’autoria d’un incendi forestal
causat per una burilla.
La investigació va permetre als
Agents Rurals delimitar la zona
exacta d’inici del foc, on es va lo-

calitzar una única burilla de cigarreta. Després, gràcies a les càmeres de videovigilància de la zona i
a diversos testimonis, els Mossos
d’Esquadra van poder determinar el principal sospitós i, a través
d’una ordre judicial, van relacionar les restes biològiques de la burilla amb l’ADN de les burilles que
el sospitós tenia al seu vehicle. Ara,
els Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra esperen que aquest cas, el
primer a Catalunya en què l’anàlisi
d’ADN d’una burilla permet resoldre l’autoria de l’incendi, marqui
un precedent. n
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És noticia
El suïcidi està entre les tres principals
causes de mort entre els adolescents
Per Cecília Borràs, psicòloga i presidenta de Després del Suïcidi-Associació de Supervivents

P

ràcticament un milió de persones se suïciden al món cada any. El suïcidi és una de les
deu principals causes de mort en tots
els grups d’edat i està entre les tres
principals causes de mort entre els
adolescents i adults joves.
La mort per suïcidi ja és la primera
causa de mort no natural a Catalunya
i l’Estat Espanyol. La pròpia Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix el suïcidi com un problema de
salut, així com les seves conseqüències: «Cada suïcidi suposa la devastació emocional, social i econòmica de
nombrosos familiars i amics»
El supervivent nosaltres l’entenem
com “la persona que ha perdut un ésser estimat per suïcidi, i la seva vida
canvia per la pèrdua”. Cal tenir present que cada mort per suïcidi afecta
a un mínim de sis persones en el seu
entorn més immediat, segons la pròpia OMS, això suposa que anualment
prop de tres-mil persones a Catalunya
i més de divuit-mil a l’Estat Espanyol
pateixen les conseqüències tràgiques
de viure un suïcidi de la seva persona estimada.
El dol dels supervivents es veurà en
molts casos a més afectat per el tabú cultural, social i religiós fent que
el procés sigui molt encara molt més
dificultós .
En aquest sentit han observat un aug-

pés a familiars i amics que haguessin
viscut i compartit aquestes vivències, havent-se generat un buit per a
el suport en el nostre procés de dol
i de interlocució entre organismes
públics i mitjans de comunicació per
tractar la nostra realitat silenciada.
La DSAS és converteix així en la primera entitat oficial en tot l’Estat amb
les seus objectius.
La DSAS té àrees d’actuació assistencial demostrables en el suport per
a els supervivents oferint assessorament i informació sobre el dol per
suïcidi, suport individualitzat mitjançant trobades d’acollides i els grup
de suport i d’ acompanyament.
En aquests més de cinc anys de treball hem pogut donar suport a més
de mil dues-centes setanta supervivents i s’ha actuat personalment en
més de sis-cents deu supervivents.

ment significatiu de trastorns psiquiàtrics concomitants i de tendències
suïcides en els supervivents enfront
a altres persones en dol per altres tipus de mort. Tant mateix, també hi ha
una major incidència de sentiments
de rebuig, culpa, vergonya, estigma
i la necessitat d’ocultar la causa de
mort entre les persones afectades
per la mort per suïcidi. Aquesta diferencia pot explicar el perquè molts

dels supervivents a suïcidi atesos en
grups de dol junt amb persones en dol
per altres causes de mort, es sentin
i necessitin abocar sentiments diferents als altres membres del grup i
per aquest motiu hi ha una tendència
a abandonar els grups de dol i la necessitat de trobar-se amb persones
que hagin viscut una experiència similar i això és el que oferim des de la
nostra associació.

L’Associació «Després del SuïcidiAssociació de Supervivents» (DSAS),
és una entitat, sense ànim de lucre,
constituïda en l’any 2012, dedicada
a donar suport en el dol a una mort
per suïcidi. Volem a també generar
un espai de confiança i diàleg que
contribueixi a un canvi social en la
manera de parlar del suïcidi i les seves terribles conseqüències. Fins llavors no hi havia cap entitat que agru-

Cal continuar treballant per trencar
les falses creences i mite que hi ha
entorn al suïcidi, són la base de poder
fer un abordatge tot trencant un tabú
i millorant els sistemes de prevenció.
Nosaltres els supervivents hem donada la primera passa i hem volgut
trencar la foscor de la nostra realitat fins ara silenciada, fent des de la
nostra entitat un treball que a l’hora de suport és també de prevenció
procurant un procès saludable, lliure
d’estigma. n
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PUBLICITAT
Menú 30,00 €
Per picar
Pa de coca amb tomàquet
Variat de formatges
Sashimi de salmó amb soja
Amanida de formatge de cabra
Patates braves Ospi
Mousse de truita cremosa
2on Plat a triar
Melós de vedella amb salsa de porto
Espatlla de xai farcida de prunes
Burguer de salmó amb soja i mel
Llom de bacallà confitat

C/estació 4, 08650 Sallent
93.820.64.98 – 649.99.38.39
w w w .restaurantospi.com - info@restaurantospi.com

Menú 35,00 €
Per picar
Pa de coca amb tomàquet
Variat de formatges
Sashimi de salmó amb soja
Amanida de formatge de cabra
Hummus de cigrons
Foie d’ànec 100%
Patates braves Ospi
Mousse de truita cremosa
2on Plat a triar
Cuixa d’ànec a la taronja
Filet de vedella amb salsa cafè de Paris
Suprema de lluç a la donostiarra
Turbot al forn

Menú 42,00
Tot Picar
Pa de coca amb tomàquet
Encenalls de Pernil de gla
Variat de formatges
Sashimi de tonyina bluefin
Amanida d’arengada
Hummus de cigrons
Foie d’ànec 100%
Guacamole
Pop a la gallega
Braves Ospi
Rissoto de ceps i parmesà
Daus d’entrecote madurat

Tria el teu postre
Lemon Pie
3 xocolates
Xocalata Blanca amb pistatxo
Bodega i cafeteria per les 3 propostes
Petit Bernat Blanc i negre
Cava Brut nature Terrer de la Creu
Cafés o infusions

OSPI

RESTAURANT I CATERING

Nadal 2018

En el cas de voler aquestes propostes fora de l’Ospi s’haurà de
sumar 10,00 € per persona
–
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La creació d’un crematori a Manresa s’arrossega des dels anys noranta. Finalment, el desembre de 2017 l’Ajuntament va atorgar definitivam

El nou tanatori
crematori de
Manresa serà
un realitat
la primavera
vinent
Eli Pagan
Manresa

E

l nou tanatori de Manresa, que inclourà un forn
crematori, serà una realitat entre el mesos de
març i abril de l’any vinent. Així ho
ha assegurat el gerent de MémoraFontal, Josep Izquierdo. Les noves
instal·lacions s’estan construint
en una parcel·la de 3.000 metres
quadrats al Polígon de Pont Nou,
molt a prop del cementiri municipal, en uns terrenys situats entre
el camí Vell de Rajadell i el carrer
de la Lemmerz. L’equipament ocuparà una superfície de 1.351 metres quadrats. Aquestes obres, van
a càrrec del grup funerari Mémora, propietari de la funerària Fontal de Manresa.

Amb l’obertura d’aquest forn
crematori s’evitarà el desplaçament fora de la ciutat per disposar d’aquest servei tan reclamat
a Manresa i a la comarca. Les
obres a la parcel·la van començar el gener de l’any 2018 i s’allargaran just un any. Està previst
que acabin el proper mes de gener, però la inauguració oficial,
segons ha explicat Izquierdo, serà entre el març i l’abril del 2019.
Un cop acabin les obres, aquestes instal·lacions s’han d’equipar
totalment. I aquests treballs, explica Josep Izquierdo, s’allargaran entre dos i tres mesos. Una
vegada aquestes instal·lacions ja
siguin una realitat, Mémora tancarà el tanatori que té ubicat al
carrer del Bruc de Manresa. “No
serà de seguida, aquests espais

encara estaran oberts uns mesos sobretot per temes administratius i despatx”, diu Izquierdo.
El crematori tindrà capacitat per
fer tres incineracions al dia. Disposarà de quatre sales de vetlla,
vestíbul, una cafeteria, una sala
de cerimònies oratori amb una
capacitat per a 140 persones i un
gran aparcament. El crematori
ocuparà un superfície de 33,52
metres quadrats. L’equipament
també inclourà “un accés independent per als difunts que vinguin de la comarca”, assenyala
Josep Izquierdo.
Hores d’ara, Mémora-Fontal fa
unes 275 incineracions anuals,
cosa que representa un 33 % dels
serveis. El gerent de MémoraFontal assenyala que en el futur
serà un 50 % dels serveis, però encara falta força perquè això passi.
Es tracta d’una inversió molt important que s’apropa als 3,5 milions d’euros, explica Izquierdo, en un equipament en què el
retorn d’aquesta inversió serà a
molt llarg termini. Però, destaca
Izquierdo, “del que es tracta és
de ser pioners i donar un servei
d’aquestes característiques a la
ciutat de Manresa i a la comarca
del Bages”.
Per al regidor d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Manresa, Marc
A loy, l’obertura d’aquest nou
equipament significa “tenir un
nou servei, cada vegada més demanat, i que fins ara s’havia de
fer fora de la comarca”.

Un projecte que es remunta
als anys noranta
La construcció d’aquest crematori a
la ciutat de Manresa és un projecte
que cueja des dels anys noranta. En
aquesta dècada és quan el consistori
manresà comença a plantejar-se la
possibilitat d’habilitar un equipament d’aquestes característiques
per a la ciutat i que doni cobertura
a Manresa, però també a la comarca del Bages. El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament, Marc Aloy, recorda que a finals dels anys noranta
va haver-hi “un intent” per planificar un crematori a la ciutat “però
no va tirar endavant”. L’any 2005,
i l’empresa Inversiones Funerari-
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ment la llicència a Memora Fontal i posteriorment es va iniciar la construcció del nou equipament, que serà una realitat abans de mig any
ACN

D

El Consell Comarcal analitza la viabilitat econòmica
d’oferir una alternativa pública de serveis funeraris

esprés que el plenari aprovés una moció per estudiar la viabilitat de crear una
empresa pública supramunicipal de serveis funeraris que operés a la comarca
del Bages, el dimecres dia 24 d’octubre es van reunir membres d’una comissió creada amb aquest efecte per analitzar i debatre conjuntament el treball fet per
la Diputació de Barcelona.
L’estudi planteja una proposta de servei complet que inclou tres sales de vetlla, cerimònia de comiat, juntament amb, entre d’altres, el servei de recollida, condicionament, tramitació, taüt, recordatoris i flors. Les sales també es podran llogar a altres
operadors, en cas de demanda.
La proposta de tanatori públic feta per la Diputació suposaria que els usuaris paguessin un preu per un servei complet d’entre 2.100 euros i 2.300 euros (sense IVA). A més
també es garantiria la gratuïtat del servei a persones sense recursos, el cost del qual
s’hauria de repartir entre totes les empreses operadores als municipis corresponents.
Tot i això, la proposta de la Diputació mostra alguns punts febles, com el fet que no hi
hauria possibilitat de traspassar serveis entre instal·lacions ubicades a diferents municipis en situacions puntuals de demanda superior a les disponibilitats, un element
important per poder ser competitiu. La inversió inicial per construir un tanatori públic suposaria gairebé un milió d’euros per a la comarca del Bages i per crear l’empresa no es podrien obtenir cap tipus d’ajuts públics. A més, l’estudi genera alguns dubtes, com la indeterminació sobre el personal necessari que s’hauria de fer càrrec dels
serveis, que assegura que hi hauria un mínim de 3,1 jornades laborals de mitjana amb
molta flexibilitat i polivalència. També genera incertesa l’impacte real que tindria sobre la competència l’establiment d’aquest nou servei del Consell Comarcal, ja que, si
les empreses decidissin reduir el preu dels serveis, això afectaria directament la viabilitat del servei públic. L’estudi tampoc deixa clara quina és la mitjana de preus real

as Reunidas, del grup Mémora, va
comprar una parcel·la a la Plana del
Pont Nou, situada al camí Vell de Rajadell, cantonada amb el carrer de
la Lemmerz. Aloy subratlla que “la
seva voluntat d’instal·lar un servei
d’incineració ve de lluny, però es va
veure frustrada per la crisi econòmica, que va impedir que es tiressin endavant les obres d’urbanització del
nou polígon”. Aquest regidor explica
que “més recentment, el 22 de febrer
del 2017, Serveis Funeraris de Barcelona, SA, també del Grup Mémora,
va presentar la sol·licitud i el projecte
tècnic per demanar la llicència ambiental per a la instal·lació de l’activitat de tanatori amb forn crematori”.
Una sol·licitud que “va obtenir els in-

formes favorables emesos pels Serveis Tècnics Municipals, l’informe
en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric emès per l’Oficina de
Gestió Ambiental Unificada (OGAU)
i l’informe relatiu a la prevenció d’incendis, emès per la Direcció General
de Prevenció i Extinció d’Incendis i
Salvaments”. Un expedient que es
va sotmetre al tràmit d’informació
pública durant el termini de trenta
dies. Durant aquest termini, l’associació Esfune i l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages van presentar-hi al·
legacions. El mes de setembre l’Ajuntament de Manresa va desestimar
les al·legacions presentades i va proposar resoldre favorablement la llicència ambiental. El regidor explica que, així mateix, es va atorgar un
termini d’audiència de quinze dies
tant a Serveis Funeraris de Barcelona com a Esfune i a l’Ajuntament
de Sant Fruitós “per tal que poguessin fer al·legacions a la proposta de
resolució, en cas de creure-ho convenient”. Durant aquest període
d’audiència tant l’associació Esfune com l’A. de Sant Fruitós van tornar
a presentar-hi al·legacions. Segons
Marc Aloy, “aquestes al·legacions no
aportaven nous arguments respecte a les primeres i van ser desestimades”. Finalment, el desembre del
2017 l’Ajuntament va atorgar definitivament la llicència i posteriorment
es va iniciar la construcció d’aquest
nou equipament. Ara el nou tanatori serà possible ja que s’urbanitzarà
una primera fase del nou polígon de
la Plana del Pont Nou. n

que han d’assumir actualment els veïns i veïnes pels serveis funeraris perquè el treball
s’ha fet d’acord amb preus publicats oficialment per les empreses operadores, sense
tenir en compte acords que els operadors tenen amb algunes associacions de veïns
que inclouen alguns descomptes.
El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, destaca que “amb les
dades de què disposaven el treball realitzat per la Diputació de Barcelona és molt
correcte; tenint en compte que ha estat la primera vegada que un ens públic demanava un estudi d’aquestes característiques a la Diputació. S’ha dut a terme una
anàlisi exhaustiva del marc normatiu, del mercat que hi ha a la comarca del Bages,
per valorar l’oferta i la demanda i els preus i costos de les empreses que ofereixen
aquests serveis i definir la possible inversió que s’hauria de fer. Considerem que
s’han pogut extreure conclusions concretes i fer un diagnòstic amb relació als principals punts forts i febles del projecte i dels factors clau que poden condicionar-ne
de manera rellevant la viabilitat. Amb tot, aquest treball es presentarà en un futur
Consell d’Alcaldes per debatre’l”.
La CUP ja ha donat suport públic a aquest projecte, i ha reclamat al Consell Comarcal del Bages que engegui “immediatament” aquest servei públic funerari al Bages.
Per a la CUP, un cop demostrada la viabilitat econòmica del projecte, “és l’hora de la
política i de prendre decisions valentes que tinguin un impacte directe en el benestar de les persones i la justícia social”. El grup comarcal de la CUP al Bages ha afegit
que “cal que aquest servei públic funerari situat a Manresa o en el seu entorn més
immediat actuï com a vertebrador de tot un seguit de tanatoris públics municipals
que arreu de la comarca permetin a tots els municipis que ho vulguin acomiadar els
seus éssers estimats sense desplaçar-se fora del municipi i que garanteixin la gestió pública del servei a un cost per sota de mercat i tan ajustat com sigui possible”.

PREMI
SÈQUIA
2019

AVUI, COM
AL SEGLE XIV,
L’ACTITUD MARCA
LA DIFERÈNCIA

El PREMI SÈQUIA als hereus de
l’esperit dels manresans del segle XIV
vol reconèixer persones i institucions
vinculades a la Ciutat que destaquin
per la seva actitud compromesa amb
el benestar col·lectiu i per la seva
capacitat per sobreposar-se davant
de l’adversitat. En definitiva, que
visquin i hagin fet propi l’esperit que
va permetre la construcció de la
Séquia.
MÉS INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES:
Fundació Universitària del Bages
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.umanresa.cat/premi-sequia
festesdelallum@umanresa.cat

Sense ser un requisit indispensable
es valoraran de manera especial les
candidatures que contribueixin a
posar de relleu el treball i les
actituds de persones o institucions
que actuen des de l’anonimat i/o
són poc conegudes.
El premi té dues categories:
• PREMI SÈQUIA a persones físiques
• PREMI SÈQUIA a institucions,
col·lectius, empreses o grups

Les associacions, institucions i
empreses manresanes poden
presentar candidatures al premi,
tant en la modalitat individual com
col·lectiva, abans del 31 de desembre
de 2018.
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“Treballem entrenaments per a tothom
i modalitats especials per a la gent gran’’
entrevista a JOAN PONS. Entrenador personal
Redacció
Manresa

Com es defineix?
Faig d’entrenador personal, la meva
especialitat és “la preparació del cos”.
La influència per arribar al desig entrenador beu de la interacció entre
el treball corporal i el moviment ballat, en la modalitat de dansa o el ball
que sigui, la importància per aquest
entrenador ha estat extreure el moviment de dintre, més que no pas la
repetició del mirall de l’altre, sortint
p. ex.de la intenció de ballar només
perquè quedi bonic.
Com explicaria que és “Personal
corporal Training”
És un entrenament individual té per
finalitat reparar la imatge personal
fragmentada, decaiguda, o emocionalment fràgil, etc., a través de posar
la imatge del cos en acció, o sigui, a
través de l’acció física que ha d’anar
desvetllant-se-li a l’entrenant amb
el suport de l’entrenador per tal que
aquella imatge del cos després de tocar el cos real (pes, força gravitatòria,
resistència, etc.) faci de mediació per
anar-se incorporant donant impuls
a la imatge personal.
Aleshores quan una persona accepta que el motor personal li falla
en alguna part, quin és el procés de
treball?
Aquest entrenament és respectuós
amb l’economia energètica de cada
persona. L’entrenament és un pacte inicial de 4 sessions. D’entrada
ha d’omplir una fitxa amb les qüestions prèvies de la imatge decaiguda, així com anotar les conseqüències del malestar que és reflecteixen
diàriament en el cos energètic, com
p. ex.l’insomni, dificultat de concentrar-se, desànim, cansament persistent, trastorns d’alimentació, etc. o en
el cos somàtic amb dolències concretes encara que siguin només transitòries a causa del moment d’ansietat en el moment vital actual on el/la
subjecte se sent atrapat/ada, A partir d’aquí l’entrenant, posa a treba-

llar la imatge del cos en acció imatges
que provenen d’una base anatòmica vectorialitzada, els circuits corporals, que l’entrenador posa al servei
de la descoberta de l’escolta del cos de
l’entrenant, en silenci, amb les consignes mínimes necessàries per anar
incorporant aquella acció progressivament. A cada sessió, l’entrenant
fa recorreguts d’anada i tornada del
cos a la paraula per tal d’anar produint una nova significació que a poc a
poc va ressonant en la seva imatge
personal. La paraula va separant el
emocional de la imatge personal ‘tocada’ de l’experimentació corporal
Quan s’ha acabat el pacte de les quatre sessions, la persona surt amb un
objectiu aconseguit?
Del pacte inicial s’enduu una informació realment important, intransferible en l’àmbit d’experiència. Quan
en la valoració de la 4a sessió surt un
nou objectiu a causa del treball fet pel
partner “entrenant//entrenador”i al
1r se li ha començat a estovar alguna zona del cos especialment tensa
o el soroll del pensament també percep que ha “baixat de voltes”, probablement ha començat a entrar la calma que va arribant a poc a poc quan

APLICACIONS
• L’entrenament que passa pel cos perquè
el símptoma parla amb el cos
• Destravar la imatge fixada
• Construir-se un espai personal
• La pèrdua, la dificultat de la separació
• Sortir del cansanci estructural
• Treure a fora la sexualitat arraconada

L’Entrenament individual (PcT)
3 sessions + 1 de definició de l’objectiu
a la 4ª sessió es tanca el pacte, però
es pot reobrir 3 + 1 sessió, cada vegada

s’exercita bé el treball amb la imatge del cos per poder seguir tibant del
fil del nou objectiu extret, tornant a
pactar 4 sessions més. D’altra banda, al contrari, també pot aturar-lo
per reprendre’l més endavant quan
vulgui continuar treballant aquella
calma interna.
Hi ha diferents modalitats d’entrenaments que no són personals, no
és així?
Són els entrenaments corporals o
corporal Training per exportar fora
del centre, com el de la “Gent gran”
que fa treballar la imatge del cos en
diferents circuits corporals del moviment (epitelial, ossi, muscular), però
sobretot del funcionament (circulatori, respiratori ) on es convida a treballar petits moviments en la lògica
de cada circuit, sense entrar en el circuit significant, que és el personal. O
sigui, els treballs en petits grups utilitzen significants generals, no particulars. A Manresa l’AAVV del Passeig
i Rodalies arran d’una sessió oberta
s’ha interessat a promocionar-ho per
la salut de la gent gran que vulgui assistir, de qualsevol barri. Es realitzarà
Dijous a la tarda // tel. 93 872 59 62 //
avvpasseigirodalies@outlook.com

Perquè hi ha un entrenament adreçat a les Ampes dels Instituts?
Aquest entrenament busca aportar
alguns beneficis a una relació amb
dificultats entre pare i fill en conflicte en l’edat que cursen l’ESO o Batxillerat a través de posar en acció la
imatge del cos i després la paraula
per apropar les posicions. És un Training ideat a principis de 2017 per ferse en cap de setmana a Can Puig de
St. Salvador de Guardiola amb diferents exercitacions. Com que fins al
moment no ha estat possible generar un grup a la Masia, s’ha pensat a
oferir-ho al mateix lloc on estan els
joves: les Ampes dels Instituts com
una extraescolar més. Hi ha conflictes molt particulars dins d’una casa
on hi ha joves perquè no solament
és el moment de l’expansió hormonal del seu organisme sinó també de
la seva disconformitat i la dissensió
amb els pares. Aquest Training pare/
fill està pensat per aplicar el corporal Training tenint present la funció
paterna, que malgrat falli en una cosa o altra, ha de donar suport al fill
perquè tiri endavant, si pot ser, per
anar enllà del pare, aquesta funció
és bàsica.

L’ENTRENAMENT CORPORAL
SESSIONS OBERTES de difusió de l’entrena.ment corporal [ cT ]
1. AAVV, PASSEIG x la GENT GRAN
c/Circunval·lació n.11-13 Manresa
2. INSTITUTS, x Pare/Fill en grup de 6/8 (sessió pràctica)
amb les Ampes
3. EMPRESA, x EQUIP REDUÏT que porti un ritme estressant
(sessió pràctica)

Carrer Talamanca, 3, entl. 3a - MANRESA - Tel. 649 345 577
www.joanponsfont.com - entrenament-pct.blogspot.com.es
corpora.training@joanponsfont.com

Com s’aconsegueix aquest apropament?
Per apropar aquest entrenament (entre el ‘partner’) pare/fill a l’Institut,
l’entrenador ofereix als pares de l’Ampa participar en una sessió oberta,
experimentar amb el cos, preguntar
sobre la pràctica, etc, per després passar al torn de la paraula com a pares
que alguns som, assenyalant cada u
alguna significació, en aquesta funció que fa i que pensa que caldria posar en circulació, no per donar respostes vàlides per tothom, sinó que
cada partner pare/ fill a través de les
pràctiques amb el cos, i cada u, individualment, i amb el suport d’aquest
entrenament pugui facilitar un pont
d’apropament prenent una distància
una part de la mesura la dona el treball amb el cos de cada participant
que fa barbaritat, de mediació, i l’altra
part, posant en el circuit de la paraula
entre altres la dificultat de posar límit en una societat tecnològica que
se l’hi ha polit.
Parla de les caminades per homes.
Perquè solament pels homes?
Alguns arguments sostenen l’experiència de l’actual entrenador , durant
dues dècades al capdavant de l’estudi
Cosidansa on les principals destinatàries dels tallers corporals eren dones,
quasi la mateixa proporció que als tallers de ball, excepte en els tallers de
ball de saló... en general la imatge de
l’home, més separat del cos a excepció
dels esports competitius on calia demostrar ‘qui és més bo’ ‘qui arriba més
lluny’, ‘qui en té més?’.., la pregunta seria, ¿això és transitar pel cos? Pendent
de paràmetres de mesurament i normes de tota mena, lluny d’una escolta
reparadora a més en aquell entorn (en
ref. quan l’entrenador feia primària)
se sentia dir que era rebaixar-se dir
que a un noi o a un home li agradés la
dansa, perquè havia de ser ‘mascle’-el
cap ben pensant, i de casat, ben col.locat el cap de família... Però des que la
dona ha sortit de casa per anar al món
laboral s’ha vist en general, també la
feblesa de l’home p.ex, en tenir la tendència a identificar-se més que elles
a la caiguda econòmica global... pot
causar un desplaçament fàcil, substituint caiguda econòmica global per
imatge personal emmirallada en la
caiguda la seva visió particular del record traumàtic de petit al morir son
pare, gràcies a la mirada de l’altra el
van dur a gimnàstica, a la dansa i a la
muntanya, això va reanimar la imatge personal d’aquell xaval. Crec que a
l’home actual li cal també el suport del
treball amb el seu cos perquè pugui
escoltar també alguna diferència. No
és només la dona la que ha de construir-se, l’home també s’ha de fer. n
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100 anys del naixement del Les Fires Ecoviure i
Cuida’t omplen de
filòsof Raimon Panikkar gent el Palau Firal
Vivarium

Eli Pagan

Eli Pagan

Manresa

Manresa

nnn S’han tancat amb èxit les Jor-

nnn Les fires Ecoviure i Cuida’t tan-

nades Raimon Panikkar a Manresa 2018 amb un acte en record i
memòria del filòsof i pensador en
el cap de setmana passat en què
es compleixen els 100 anys del seu
naixement. Més d’un centenar de
persones han assistit a l’acte de cloenda al convent de Santa Clara de
Manresa, que ha reunit persones
del país i de fora que el van conèixer i que han donat el seu testimoni
juntament amb música, símbols i
textos del pensador més rellevant
que ha tingut el país després de Ramon Llull.
S’han inaugurat dues exposicions,
una taula rodona, una celebració
d’acció de gràcies, una vetlla meditativa i un acte en memòria i record de Panikkar. Les jornades han
estat organitzades pel Grup Vivarium Minorisa, el Grup de Diàleg
Interreligiós i l’Associació Sociocultural Xarxa de Manresa.
En acabar la taula rodona, es va
presentar el document referencial sobre els Grups Vivarium de Ca-

quen aquest vespre l’edició 2018
amb un balanç molt positiu i bones sensacions tant per part dels
expositors com del públic. Durant
tot el cap de setmana, s’ha registrat
una gran afluència de públic al Palau Firal, que ha superat la xifra de
visitants d’edicions anteriors. Des
de l’organització es fa una valoració molt positiva de l’aposta per la
complementarietat dels dos certàmens i s’estudia si aquest format
podria tenir continuïtat.
L’estrella de la jornada de diumenge ha estat la cuinera Ada Parellada, que ha ofert una classe magistral de cuina i ha donat les claus per
a un bon aprofitament del temps
i dels recursos a la cuina. La seva
passió i capacitat de comunicació
han captivat el públic que ha omplert de gom a gom l’Ecoespai de la
Fira Ecoviure. Durant tot el cap de
setmana, han estat més de quatrecentes les persones que han participant en els diferents tallers, xerrades i altres activitats que s’han

Actes de cloenda de la jornada dedicada a Raimon Panikkar

talunya i la presidenta de la Fundació Vivarium, Milena Carrara, va
anunciar la instauració d’un premi
Raimon Panikkar sobre l’estudi de
l’obra del filòsof, que té una dotació
en sis llengües. Aquests actes estan
inclosos dins de la programació de
Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018, i també dins dels actes del Centenari Raimon Panikkar, que està promovent un any de
commemoracions amb esdeveni-

ments molt diversos a tot el país i
arreu del món.
El filòsof i teòleg Raimon Panikkar
i Alemany (Barcelona, 1918 - Tavertet, 2010) va ser una figura de
rellevància mundial en el diàleg
entre les cultures i religions i en la
cerca d’alternatives als reptes del
món contemporani. Autor d’una
vuitantena d’obres escrites en sis
llengües, doctor honoris causa per
diferents universitats del món. n

fira manresa

La Fira també pensada per als nens

organitzat en el marc de les fires
Ecoviure i Cuida’t.
Ecoviure ha confirmat el seu paper
de fira de referència del sector mediambiental a Catalunya. Ha comptat amb la representació de sectors
consolidats i d’altres d’emergents,
com l’alimentació ecològica, els vehicles elèctrics, la bioconstrucció
o el tèxtil sostenible. Cuida’t, per la
seva banda, ha donat a conèixer diferents propostes per al benestar i la
salut de les persones d’una manera
molt didàctica. En total, les dues fires han sumat més d’un centenar
d’expositors. n
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La vacuna contra la
grip s’allarga fins al
proper 22 desembre
Edu Font
Manresa
nnn L’Organització Mundial de la

Salut va establir l’objectiu que l’any
2010 s’havia de vacunar contra la
grip el 75 % de la població de risc.
Vuit anys després, continuem lluny
d’aquestes dades: l’hivern passat,
als centres d’atenció primària
(CAP) de la Catalunya Central es
va vacunar el 39,2 % de la població, respecte del 36,94 % de Catalunya, i un percentatge més alt en
determinats grups de risc:  - Anoia, 38 % de la població - Osona,
37 % - Bages, Berguedà, Solsonès i
Moianès, 41 %  Tot i que al territori
es va aconseguir frenar la davallada dels darrers anys, l’objectiu dels
professionals de l’atenció primària
és augmentar aquests índexs perquè la ciutadania estigui el màxim
de protegida davant una malaltia
que pot comportar complicacions
greus. Pel que fa als professionals
sanitaris de la Catalunya Central,
l’any passat es va vacunar el 42 %,
molt per sobre de la mitjana de Catalunya (que va ser del 23 %).  
La campanya de vacunació d’en-

guany s’allargarà fins al 22 de desembre. Es recomana especialment a grups de risc com ara
pacients de qualsevol edat que
pateixen determinades malalties cròniques (diabetis, malalties
respiratòries, del cor...), embarassades i persones grans. La vacunació s’aconsella perquè, en cas
d’agafar la grip, aquestes persones tenen més riscos de complicacions com, per exemple, una
pneumònia, un empitjorament
de la malaltia crònica, un part
prematur, etc.  Però els professionals de salut del territori volen anar més enllà i fer arribar un
missatge molt clar de conscienciació a la ciutadania: cal que es
vacunin també totes aquelles persones que conviuen amb un familiar o contacte molt proper de risc.
La vacunació és la millor mesura
per evitar hospitalitzacions i, fins
i tot, la mort.  Per aquest motiu,
els professionals d’atenció primària treballen en diverses iniciatives per apropar-se als pacients a
través d’altres activitats, fora de
l’àmbit sanitari, amb l’objectiu de
promoure la vacunació. n

Bohemian Rhapsody
5.10 - 6 - 7.45 - 10.20
Diumenge matinal 11.50
12 anys. Drama biogràfic. 134 min. Dolby Atmos sala 1
Explica el meteòric ascens del grup Queen, la seva música, el seu so revolucionari i el seu cantant Freddie Mercury, convertit en un dels artistes més estimats del món.
La noche de Halloween
Dijous 1 a diumenge: 4.10 - 6.15 - 8.20 - 10.30
Dimecres 31 i de dilluns 5 a dijous 8: 6.15 - 8.20 - 10.30
Diumenge matinal 11.50
16 anys. Terror. 105 min
La Laurie haurà d’enfrontar-se de nou a Michael Myers,
un assassí emmascarat que la turmenta des de la matança de la nit de Halloween fa quatre dècades.
Hunter Killer
6 - 8.20 - 10.40

Més de 15.000 persones es
concentren a Lledoners
Albert Alemany

Tània Rodríguez
Sant Joan de Vilatorrada
nnn Milers de persones, unes quin-

ze mil, s’han desplaçat aquest 1 de
novembre, convocades per ERC a
la presó de Lledoners, a Sant Joan
de Vilatorrada, per commemorar
l’any a presó d’Oriol Junqueras i de
Quim Forn i retre’ls un homenatge
multitudinari per reivindicar-ne
la llibertat i la República catalana.
Tots dos van entrar junts a la presó.
Un dels moments més emotius ha
estat quan, amb un crit, Junqueras
i Forn han tornat als assistents una
salutació, que s’ha tancat amb crits
de “No esteu sols!”.
Sota el lema Exigim llibertat, s’han
concentrat persones vingudes d’arreu del país, entre les quals destaca
la presència del vicepresident del
Govern, Pere Aragonès, juntament
amb altres personalitats polítiques
i de l’entorn civil com Marta Rovira
—en un vídeo gravat des de Ginebra—, Roger Torrent, Elisenda Alamany, Josep Maria Mainat, Núria
Picas, Jordi Margarit, l’exdiputat de
la CUP, David Fernàndez, o la dona de Quim Forn, Laura Masvidal.

Concentració al pla de Lledoners per donar suport a Junqueras i Forn

Oriol Junqueras i Quim Forn han
estat presents en l’acte a través de
dues cartes que han llegit els seus
familiars. Un dels moments més
emotius ha estat quan els assistents
han cridat a l’uníson per “saludar”
Forn i Junqueras i aquests, a crits,
els han tornat la salutació.
L’esplanada de davant de la presó
ha rebut prop d’un centenar d’autobusos que s’han traslladat a l’indret. A primera hora de la tarda ja

El Cascanueces y los cuatro reinos
Dijous 1 a diumenge: 4.10 - 6.10 - 8.25 - 10.40
Dimecres 31 i de dilluns 5 a dijous 8: 6.10 - 8.25 - 10.40
Diumenge matinal 12
Apta. Fantasia. 96 min. Dolby Atmos sala 12
La Clara cerca l’única clau que obre una caixa de gran
valor que va pertànyer a la seva mare. Una aventura que
la portarà a un món paral·lel estrany i misteriós.
El árbol de la sangre
5 - 7.40 - 10.20
Diumenge matinal 11.50

16 anys. Drama. 110 min
Presoners espanyols del camp de concentració de Mauthausen i el fotògraf Francesc Boix, també pres, planegen l’evasió d’uns negatius que mostren les atrocitats.
Ha nacido una estrella
7.50 - 10.20

16 anys. Thriller. 114 min
Buenos Aires, 1971. El Carlitos, un jove de rostre angelical, descobreix la seva vocació: ser un lladre. Així inicia
una vida plena de passió, robatoris i assassinats.
La sociedad literaria y el pastel de piel de patata C
castellà 10.20
català 8

12 anys. Drama musical. 135 min.
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.
Smallfoot
C
castellà 6.10
català Dijous 1 a diumenge: 4.20
Diumenge matinal 12.10
Apta. Animació. 96 min
Aquest cop és l’home de les neus qui descobreix un ésser humà. Aquest fet el farà famós a la seva comunitat i
així podrà aconseguir la ieti dels seus somnis.
La casa del reloj en la pared
Dijous 1 a diumenge: 4
Diumenge matinal 12

7 anys. Drama. 123 min
Acabada la Segona Guerra Mundial, una jove escriptora
anglesa que busca un argument per al seu pròxim llibre,
estableix contacte amb un curiós club de lectura.
Venom
8.15 - 10.40
12 anys. Ciència-ficció. 112 min. Dolby Atmos
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.

Infiltrado en el KKKlan
5.10 - 7.40 - 10.10
Diumenge matinal 11.50
12 anys. Drama. 135 min
Anys 70. Fent-se passar per un racista extremista, un
detectiu afroamericà intenta una missió molt perillosa:
infiltrar-se al Ku Klux Klan i posar-lo al descobert.
Pesadillas 2: Noche de Halloween
Dijous 1 a diumenge: 4.30 - 6.20 - 8.10
Dimecres 31 i de dilluns 5 a dijous 8: 6.20 - 8.10
Diumenge matinal 12.10
7 anys. Aventures. 90 min
La família Queen col·lecciona objectes que la gent no vol.
És per això que es creuen amb l’Slappy, un entremaliat
titella d’un llibre sense publicar de Pesadillas.
Escuela para fracasados
Dijous 1 a diumenge: 4 - 6.10
Dimecres 31 i de dilluns 5 a dijous 8: 6.10
Diumenge matinal 12
12 anys. Comèdia. 111 min
Un grup d’inadaptats es veuen obligats a anar a classes
per a adults amb un objectiu que sembla fora del seu
abast: aprovar l’examen d’educació secundària.
Johnny English de nuevo en acción
Dijous 1 a diumenge: 4.10 - 6
Dimecres 31 i de dilluns 5 a dijous 8: 6
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.
First Man. El primer hombre
10.10

16 anys. Drama. 134 min
La Rebeca i el Marc són una parella jove que viatja a un
antic mas per escriure la seva història en comú. Un arbre
genealògic ple d’amor, sexe, bogeries i secrets.
El fotógrafo de Mauthausen
5.30 - 8 - 10.30
Diumenge matinal 11.50

12 anys. Acció. 121 min
En les profunditats de l’Oceà Àrtic, el capità de submarí
Joe Glass descobreix que s’està forjant un cop d’estat
secret a Rússia que amenaça l’ordre mundial.
El ángel
8.15 - 10.30

7 anys. Drama. 141 min.
Explora en primera persona el sacrifici i el preu que va
representar per a Neil Amstrong i la seva família, la missió de la NASA que va portar el primer home a la lluna.
Òpera i Ballet al Bages Centre
Dimarts 13 de novembre a les 20.15
en directe des de la Royal Opera House de Londres
La Bayadère
Ballet en tres actes de Ludwig Minkus
Coreografia Natalia Makarova de la de Marius Petipa
Interpretada per The Royal Ballet

7 anys. Fantàstica. 104 min
Un nen de 10 anys se’n va a viure amb el seu oncle a
una antiga mansió que amaga un misteriós tic-tac i en
una ciutat que oculta un món secret de mags i bruixes.
Christopher Robin
Dijous 1 a diumenge: 4
Diumenge matinal 12

Per fer el mos a Bages Centre

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.

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

s’han format llargues cues de cotxes i de gent a peu per arribar-hi.
Des de les comarques centrals
han estat molts els polítics i personalitats que no han volgut perdre l’oportunitat de participar en
aquest acte tan sentit que ha fet vibrar, un cop més, a tots els assistents concentrats en aquesta tardanit tan especial per a tothom on no
hi van faltar els cants i himne de
Catalunya. n

entra al futur amb
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Tens un projecte
per Manresa?

Si tinguessis 50.000 euros,
què faries per la teva ciutat?
Presenta la teva proposta a l’Ajuntament
de Manresa. El termini acaba el 30 de novembre
Et podem ajudar? Si necessites ajuda per elaborar
el projecte truca al 93 878 24 70 o bé envia’ns
un correu a participacio@ajmanresa.cat
On presento el projecte? Envia el projecte a
participacio@ajmanresa.cat o bé presenta’l
a qualsevol registre municipal

www.manresa.cat/pressupostparticipatiu2019
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El conjunt monumental
de Castellet crema etapes
Redacció
Manresa
nnn El projecte de rehabilitació
integral del conjunt monumental
de Castellet ha fet un nou pas endavant. Aquest mes d’octubre han
finalitzat les obres de la primera fase un cop acabades les tasques de
consolidació del talús situat sota
l’Ermita i la casa de l’Ermità.

El conjunt està declarat com a bé
cultural d’interès nacional i la seva rehabilitació té un pressupost
global d’1,5 milions d’euros que
s’executa de manera progressiva.
El pressupost està cobert pel mateix
Ajuntament i a través del finançament aportat per altres institucions
públiques (Diputació de Barcelona,
Fons Feder i subvenció provisional
per part del Ministeri de Foment).

El ‘Tori’ celebra els
seus 140 anys amb la
implicació ciutadana

El projecte integral de rehabilitació de tot el conjunt històric continuarà els propers anys amb la rehabilitació de la casa de l’ermità i
de la torre, que funcionarà com a
mirador. A més, es preveu rehabilitar estructuralment l’església i en
breu s’iniciaran els treballs d’excavació arqueològica a la zona nord
del conjunt corresponent al recinte
de l’antic castell. n

MEES

El Teatre Conservatori de Manresa arriba als seus 140 anys d’història
Redacció
Manresa
nnn El dia 9 de novembre del 1878

s’inaugurava el Teatre Conservatori de Manresa. I per celebrar
aquests 140 anys, les entitats i persones que formen part de la plataforma Amics del Conservatori han
preparat cinc activitats que tindran
lloc entre els dies 6 i el 30 de novembre, però que es concentraran
bàsicament en aquest divendres,
9 de novembre, el dia que el teatre
fa 140 anys.
Una de les accions que s’ha vist és
la il·luminació de la façana de la
Muralla Sant Domènec. En concret,
es col·locarà un rètol de 140 anys a
les finestres que donen a la Muralla, que s’il·luminaran des de dins.
També es fa una projecció d’imatges antigues de l’edifici del Conservatori des de l’interior de l’antic
Quiosc de Cal Cirera. S’hi poden
veure imatges del teatre i també
dels diferents locals de les associacions que ha acollit aquest edifici emblemàtic al llarg de 140 anys.
A l’Espai Plana de l’Om, fins al di-

vendres 30 de novembre, s’hi podrà veure una exposició de cartells, programes, fotografies... i de
records en general de la primera
època del Teatre Conservatori. L’exposició “Records del Conservatori”
s’inaugurarà dimarts, a les 19 h de
la tarda. El divendres dia 9 de novembre, es va poder fer una visita
per algunes dependències de l’edifici. I d’altra banda, divendres es
va fer la celebració oficial dels 140
anys a la platea del Teatre Conservatori. Sota el títol “Passat, present
i futur de l’Edifici del Conservatori”, a l’acte hi va haver pinzellades
de música, teatre i dansa, acompanyades de projeccions comentades
de diferents moments històrics de
l’edifici al llarg de 140 anys.
Cal recordar que el futur del Teatre
Conservatori va ser sotmès a una
consulta ciutadana el maig del 2014,
en la qual es va imposar, amb un
86,31 % dels 5.790 vots, que l’equipament es mantingués com a espai
de cultura i que no s’enderroqués.
Aquesta va ser la primera consulta
ciutadana que es va fer a Manresa
en 35 anys de democràcia. n
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La plana del Pont de Vilomara i Rocafort

El PONT DE VILOMARA I ROCAFORT s’omple
de FESTA durant el mes de NOVEMBRE

L

’agenda de novembre del Pont de Vilomara i Rocafort està
marcat per 3 temàtiques assenyalades. Una és el II Cap de
setmana de la infància que se celebra el 17 i 18 de novembre, cap de setmana previ al dia 20 de novembre, Dia
internacional dels drets dels infants.
Per segon any, l’Ajuntament organitza un cap de setmana complet
d’activitats per a la infància del municipi: activitats d’oci, culturals
i esportives que els i les més menudes del municipi podran gaudir
amb les seves famílies.

El cap de setmana està farcit d’activitats per a totes les edats, des
dels més petits del municipi, amb la Benvinguda als nadons nascuts el 2018 fins a tots els nens i nenes que vulguin participar a la
resta d’actes: tallers per construir robots, presentació del Consell
d’infants 2018, tarda de jocs gegants i tallers, II duatló familiar, espectacle infantil i familiar, II mercat d’intercanvi de joguines. Podeu
consultar el programa i l’horari de les activitats a www.elpont.cat.
La setmana següent, l’agenda del municipi, es tenyeix de color lila,
per commemorar el dia 25 de novembre, Dia internacional
per a l’eliminació de la violència vers les dones.
En aquesta ocasió, l’Ajuntament, com cada any, s’adhereix a la campanya comarcal impulsada per l’àrea de la Dona i polítiques d’igualtat del Consell Comarcal del Bages. Per aquest motiu, amb la col·
laboració dels bars i restaurants del municipi que així ho han desitjat,
durant uns dies als establiments de restauració es comptarà amb
tovallons i estovalles amb el #tujasapsqueesmasclisme i diferents
frases que rebutgen la violència, per denunciar així la conducta violenta i masclista dels homes que exerceixen violència, els agressors.
També s’han programat diferents actes per tal d’apoderar les dones. Per una banda un taller d’escriptura com a eina terapèutica per
potenciar la creativitat i per canalitzar les emocions i una xerrada
d’apoderament personal i creixement personal on es parlarà d’autoestima, autocura i estratègies per potenciar el benestar personal. Aquests 2 actes es realitzen a la biblioteca municipal el 21 i el
28 de novembre, respectivament.
El mateix dia 25 de novembre, es realitzarà l’acte i la lectura del
Manifest Institucional del dia Internacional per a l’eliminació de la
violència contra les dones. L’acte estarà amenitzat per la Coral del
municipi, Clau de So. Seguidament a aquest acte es realitzarà un
taller de reflexió sobre la violència anomenat “VEUS”. El taller té
l’objectiu de sensibilitzar la societat sobre la violència de gènere
per donar una dimensió pública a la veu de les dones que han estat
maltractades i per denunciar els estereotips repressius masclistes.
I, com a tercer àmbit durant el novembre, l’Ajuntament participa
en la Setmana Europea de la Prevenció de residus que
se celebra del 17 al 25 de novembre.
Des del Pont de Vilomara i Rocafort es participa amb 3 actes: dissabte 17 de novembre, a la biblioteca, es realitza el taller infantil
“RE-bots” en què es construiran petits robots amb material reciclat.
El mateix dissabte s’organitza el II mercat d’intercanvi de joguines
amb el qual es pretén conscienciar a la població sobre el consum
crític i responsable, la reutilització dels objectes en desús per protegir el planeta i el foment de la solidaritat envers els i les altres.
Finalment, el dissabte 24 de novembre, de nou a la biblioteca, es
realitza un altre taller amb la mateixa temàtica del reciclatge, en
aquesta ocasió, “la fàbrica dels sons”, on es realitzaran instruments
musicals a partir de material reciclat.
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Manresa ofereix la primera
botiga sense ús de diners
Pilar Goñi
Manresa
nnn El col·lectiu de productors Eco-

xarxa del Bages ha posat en marxa
a Manresa una botiga que funciona sense diners. L’objectiu és que
els mateixos productors intercanviïn els seus productes a través de
la moneda social “Hora”. Els usuaris tenen un compte virtual que
va sumant i restant en funció de si
aporten o s’enduen. A l’establiment
s’hi pot trobar pràcticament de tot,
des d’aliments a roba o cosmètics.
Tots, però, tenen un denominador
comú: han estat elaborats al Bages.
El punt d’intercanvi s’ubica en un
dels locals de la Casa Amigant, a
l’Ateneu Popular La Sèquia.
L’Ecoxarxa va néixer fa prop de sis
anys i ja suma més de 200 socis. Tots
ells, explica a l’ACN Esteve Gimferrer, impulsor del col·lectiu, aporten béns o serveis. Així, no cal ser
productor, sinó poder aportar algun recurs propi. Per facilitar l’intercanvi s’utilitza la moneda social “Hora” i cada soci disposa d’un
compte d’“Hores” que va sumant

i restant en funció del que aporta
o adquireix.
Fins ara, però, l’Ecoxarxa es regia
bàsicament a través d’una pàgina
web. Des del passat 30 d’octubre ho
fa també en una botiga física, anomenada Punt d’Intercanvi. Obre
cada dimarts de 18 h a 21 h i s’hi
pot trobar pràcticament de tot: productes d’higiene, cosmètica, conserves, begudes, una secció a granel amb llegums, pasta, verdures,
làctics o, fins i tot, roba. “La idea
és que la gent pugui satisfer totes
les seves necessitats”, explica Aina
Sallés, voluntària al Punt d’Intercanvi. A hores d’ara, una seixantena de socis de l’Ecoxarxa hi han
aportat productes.
En el seu segon dimarts en funcionament, desenes de productors
s’han desplaçat fins al Punt d’Intercanvi. “Sembla que la gent hi
vol participar, que hi creu”, diu Sallés. Una és l’Amàlia Orive, sòcia de
l’Ecoxarxa pràcticament des dels
inicis. Va arrencar aportant hortalisses, després làctics i ara elabora
sabons. Explica que el que ha aportat li ha permès omplir la nevera

sense gastar ni un euro, només amb
la moneda social.
Un altre dels socis que ha passat
per la botiga és l’Oriol Segon. En
el seu cas, explica, és soci “poc actiu”, però “m’interessa el canvi de
mentalitat i m’agradaria que la societat ho fes també”. Gimferrer explica que és imprescindible disposar d’un saldo amb “Hores” per
poder participar en aquest intercanvi. “Pots entrar aquí, però no
pots adquirir si no en tens. Per tenir-les, doncs has d’aportar productes”, aclareix, tot afegint que
“en aquest món tots som productors de béns i serveis”. El problema
recau en el fet que el bé o servei que
es produeixi no tingui utilitat a la
comarca. Llavors, diu Gimferrer,
s’ofereix l’opció d’adquirir recursos “que no produïm al Bages, com
podria ser l’arròs” en un indret determinat –utilitzant llavors sí euros- i dur aquests productes a l’Ecoxarxa perquè se li intercanviïn per
saldo d’Hores. “La gent pot pensar
que amb aquest circuit no guanya
res, però en realitat està afavorint
la producció local”. n

La Cambra de
Comerç fa un curs de
decoració de Nadal
Eli Pagan

cambra de comerç

Manresa
nnn La Cambra de Comerç de Man-

resa ha organitzat un curs de decoració nadalenca adreçada al sector del comerç. La formació, que és
gratuïta, es farà els dies 15 i 20 de
novembre, de dos quarts de tres de
la tarda a dos quarts de cinc. L’objectiu de la proposta és ajudar els
comerços a preparar la seva imatge de cara a Nadal, tenint en compte criteris estètics, comercials i de
màrqueting.
El curs porta per títol Fes brillar el
teu aparador per Nadal i és previ a
la convocatòria del concurs d’aparadors nadalencs que la Cambra organitza cada any per aquestes dates. Al llarg de les dues sessions, els
alumnes aprendran a crear un espai nadalenc bonic per a les seves
botigues, a fer una paqueteria més
divertida i nadalenca, a fer de l’interior de la botiga un espai amb una
exposició atractiva dels productes,
a conceptualitzar i homogeneïtzar
la campanya nadalenca tant en la

botiga com en la resta d’elements
de difusió i a crear experiències per
a la seva clientela durant les festes
de Nadal.
Entre els continguts que es treballaran hi ha el concepte d’atrezzo
i els elements visuals del Nadal,
la col·locació del producte i com
rotar-lo de manera estratègica,
l’estratègia en cartelleria, preus i
embolcall dels productes, els empaquetats o com ha de ser l’estètica
del venedor. n

El Montepio, present a la
Trobada de Mutualitats
celebrada a la Cerdanya
Montepio

Director general i president del Montepio a la Trobada de Mutualitats
Redacció
Manresa
nnn El president del Montepio,
Llorenç Juanola, i el seu director general, Ramon Baraldés, han
participat a la 5a Trobada de Mutualitats de Catalunya, que s’ha
fet a la Cerdanya, on s’ha enfocat
el mutualisme com a eina de servei a la ciutadania i s’han tractat
temes com noves estratègies en
l’àmbit del mutualisme, captació

i retenció de talent, salut i benestar com a motor econòmic, el
nou reglament de protecció de
dades...
La Trobada ha tingut lloc a Prullans de Cerdanya i hi han participat una setantena de directius
i professionals de 30 mutualitats
d’arreu de Catalunya. També hi
van ser presents diferents personalitats polítiques de la Generalitat i de les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell. n
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Dr. Josep M. Marcos:
«Seria convenient fer-se
una revisió un cop l’any,
per poder revalorar antigues patologies i lesions,
determinar els progressos
aconseguits, detectar nous
factors de risc i reorientar-se en cas necessari»

Hi ha petites lesions
que no es veuen a través
altres tècniques d’imatge o que, per descomptat, el metge amb les
seves eines habituals
no pot detectar
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Invertiran més de 2 milions d’euros per a la
reutilització d’aigua residual a Catalunya
CTM
Manresa
nnn El centre tecnològic Eurecat-

CTM coordina un projecte que suposarà una inversió de 2,16 milions
d’euros a Catalunya per a la regeneració d’aigua residual dels àmbits
municipal, industrial i agrícola, mitjançant la implementació d’un mínim de 13 proves pilot de sistemes
de reutilització, amb l’objectiu de
superar les principals barreres tecnològiques que en limiten la implementació actual.
En el projecte, denominat Regireu
(Recerca en tecnologies de regeneració d’aigua i gestió del risc per a
la reutilització), hi participen els
principals centres de recerca del
sector, com la Universitat de Girona (a través del seu grup de recerca
LEQUIA), l’Institut Químic de Sarrià, la Universitat Politècnica de Catalunya, Leitat i Cetaqua, a més de
les empreses Hidroquimia, Biología
y Filtración, Chemipol i TEQMA, i
empreses gestores del cicle de l’aigua com Aigües de Barcelona i Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA).
D’acord amb la coordinadora tèc-

nica del projecte, Montse Calderer, les entitats participants “tindran l’oportunitat de demostrar i
de desenvolupar noves tecnologies que en un futur proper es podran
comercialitzar amb una base científica demostrada al darrere”, cosa
que en millorarà les capacitats tecnològiques i n’ampliarà les oportunitats internacionals.
Tots els pilots de Regireu estaran situats en l’àmbit territorial de Catalunya. Entre els resultats que aportarà
el projecte figura el desenvolupament d’innovadors sistemes de regeneració d’aigua residual, l’optimització dels costos d’explotació,
així com el desenvolupament de
sistemes d’ajuda a la decisió en sistemes de regeneració i sistemes de
potència d’alta eficiència amb gestor
intel·ligent per a l’optimització energètica, camps en els quals es preveu
fer sengles patents. A tall d’exemple,
un dels pilots consistirà en un sistema innovador que combina membranes de filtració de baix potencial
d’embrutiment amb un sistema biològic per a la regeneració d’aigua
residual d’origen municipal situat
a la depuradora de Quart, a Girona. També es provarà un sistema de

CTM

monitoratge microbiològic de l’aigua a temps real a la xarxa d’aigua
regenerada de Sabadell i a l’EDAR de
Gavà. Aquest sistema ajudarà a desenvolupar un pla sanitari de sanejament basat en les recomanacions
de l’OMS i a implementar metodologies per a una gestió millor del risc
sanitari associat a les aigües regenerades, la qual cosa ha de permetre una gestió preventiva del sistema. D’altra banda, es desenvoluparà
tecnologia d’electrooxidació d’alta
eficiència energètica per al tractament d’aigües del rentatge de fruita i
verdura, tecnologia de fotooxidació
basada en l’ús de LED per a la desinfecció i eliminació de microcontaminants en efluents de depuradora

i un sistema híbrid de filtració per
membranes combinat amb un sistema biològic amb biomassa suportada, una unitat modular i integrada
per a la regeneració d’aigua residual d’origen industrial i metodologia
per a la gestió del risc associat a la
gestió d’aigües regenerades.
L’objectiu comú de tots aquests
sistemes de regeneració d’aigua és
aconseguir aigua regenerada de
qualitat de manera eficient, eficaç
i sostenible, a baix cost i sense riscos sanitaris, assegurant una qualitat de l’aigua regenerada que generi
confiança en l’usuari final.
En paraules del responsable de la
unitat de tecnologia de l’aigua d’Eurecat, Xavier Martínez, actualment

s’està promovent l’ús de recursos
hídrics alternatius, especialment
a les regions amb pluviositat baixa
i d’elevada població, com és el cas
de Catalunya, “propenses a situacions d’estrès hídric i on les pràctiques
de reutilització d’aigua residual són
més necessàries”.
En aquest escenari, assenyala Xavier Martínez, “la implementació
d’esquemes de reutilització s’està
imposant com una de les estratègies més eficients per garantir la resiliència i sostenibilitat d’aquestes
regions”.
El projecte Regireu s’emmarca dins
de la Comunitat RIS3CAT Aigua,
que té l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses receptores de les tecnologies investigades i
dels centres de recerca en el sector
de l’aigua, generant productes i tecnologies explotables. El pressupost
del projecte, que va començar l’1 de
juliol del 2017 i finalitzarà a finals
del 2020, és de 2,16 milions d’euros,
amb una subvenció de 760.000 euros de finançament procedent del
Fons Europeu de Desenvolupament
Regional de la Unió Europea en el
marc del Programa operatiu FEDER
de Catalunya 2014-2020. n
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ESPORTS
‘Skeleton’ obre temporada
amb un Mirambell que ha
popularitzat aquest esport
Carles Jodar

arxiu

El Nou Congost serà l’escenari
de l’ALLSTAR 2019 de Copa
arxiu

Redacció

Manresa

Manresa

nnn El pilot de skeleton, Ander
Mirambell, ha iniciat la seva
dotzena temporada en aquest
esport participant en la Copa
Amèrica i amb la idea d’intentar aconseguir un bon resultat
en el mundial com a gran objectiu. L’skeleton és un esport d’hivern en què els pilots es llancen
per un tobogan de gel amb un
petit trineu al pit i cap per avall
i a velocitats de vertigen.
Mirambell ha explicat que en
aquest inici de temporada busca guanyar tota l’experiència
possible de cara al gran objectiu d’aquesta campanya: el mundial de Canadà, que es farà els
7 i 9 de març del 2019.

nnn Per tercera temporada conse-

A més, el pilot ha confiat la seva
preparació a un nou equip d’entrenadors compost per Marina
Riva, Scott McBride i Toni Mirambell, a més de disposar de
nous trineus per a la nova temporada. n

cutiva, la Federació Catalana de
Basquetbol (FCBQ) organitzarà,
amb el suport de la Xarxa de Comunicació Local i la col·laboració
de l’Ajuntament de Manresa,
l’ALLSTAR de Copa Catalunya.
En aquesta tercera edició, el Nou
Congost de Manresa serà l’escenari d’aquesta festa de la Copa Catalunya i agafa el relleu del Pavelló
Nord de Sabadell.
L’ALLSTAR 2019 de Copa Catalunya
es disputarà el cap de setmana del 26
i 27 de gener de 2019 i mantindrà el
funcionament de les darreres edicions. Els entrenadors de la categoria
seran, un any més, els encarregats
d’escollir els jugadors i les jugado-

res més destacats de la categoria que
participaran en aquest espectacle.
El dissabte 26 a la tarda es disputarà l’ALLSTAR masculí que, a banda
del partit de les estrelles, comptarà amb el tradicional concurs d’esmaixades; mentre que el diumenge
27 serà el torn de l’ALLSTAR femení
amb un matx entre les millors jugadores de la competició i un concurs
de triples. Properament es donaran

a conèixer més detalls de la selecció dels equips i entrenadors, així
com també dels participants en els
diferents concursos; i de les actuacions musicals, espectacles i animació que acompanyaran aquesta
nova edició de l’ALLSTAR de Copa
Catalunya. Un any més, aquesta festa del Bàsquet Català i de la Copa
Catalunya es televisarà a través de
la Xarxa. n
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El diari de l’aigua

El llac de l’Agulla
La gestió biològica d’un reservori d’aigua singular

AGENDA
Cull i conserva les
olives de la Culla
Vine en família a collir les olives de la
Culla i emporta’t el teu pot d’olives
amb herbes. Una ac:vitat amb un
preu de 4€ per conèixer de primera
mà el procés de collita i conservació
de les olives. Caldrà fer inscripció
prèvia a la pàgina web
www.parcdelasequia.cat
Dissabte 15 de desembre de 11 a 13h

Cursa/caminada per
la Vida
Dins les ac:vitats que s’organitzen per
la Marató de TV3, les Piscines
Municipals, el Club Atlè:c de Manresa
i el Parc de la Sèquia, organitzen una
cursa caminada per la vida. Més
informació a la pàgina web
www.parcdelasequia.cat
Diumenge 16 de desembre

To t h o m q u e h a g i p a s s e j at
tranquil·lament pel Parc de
l’Agulla s’haurà adonat que hi ha
un llac ar:ﬁcial enorme. El llac de
l’Agulla ocupa 6 hectàrees i
permet emmagatzemar uns
200.000 metres cúbics d’aigua
que es des:na al consum humà.
El llac rep l’aigua de la Sèquia de
Manresa i es va concebre com a
un gran dipòsit de reserva per
garan:r el subministrament a la
població quan el ﬂux d’aigua a la
Sèquia
s’interromp
temporalment per treballs de
m a nte n i m e nt . E l l l a c e stà
connectat amb l’Estació de
Tractament d’Aigua Potable de
Manresa, responsable de
potabilitzar l’aigua i subministrarla amb totes les garan:es
tècniques i sanitàries a la
població.
Però el llac de l’Agulla és molt
més que un reservori d’aigua! Fa
més d’una dècada que ha deixat
de ser una acumulació passiva
d’aigua i es ges:ona ac:vament
com una fase de pretractament
d e l ’a i g u a a b a n s d e s e r
potabilitzada.
La ges:ó biològica del llac suposa
el control i la interacció en
diferents processos naturals, però

també detectar, preveure i
an:cipar-se a nous reptes. Al llac
crida l’atenció que hi hagi plantes
aquà:ques en un llit ﬂotant. La
seva funció és la de captar i
retenir nutrients (nitrogen i
fòsfor) de l’aigua. Les plantes
aquà:ques competeixen amb les
algues microscòpiques pels
nutrients i el resultant n’és una
reducció de la matèria orgànica
de l’aigua que arriba a la
potabilitzadora. Aquest fet,
conjuntament amb l’addició de
permanganat a l’aigua en el
trànsit cap a la potabilitzadora,
contribueix a millorar el gust i
l’olor de l’aigua i en disminueix la
formació de compostos
trihalometans.
Les plantes aquà:ques es dallen
periòdicament per extreure del
llac la biomassa vegetal que
conté els nutrients i la matèria
orgànica atrapada. Amb aquest
mateix objec:u podem recollir
les algues ﬁlamentoses ﬂotants.
La diversitat de plantes és
elevada, supera les 25 espècies, i
les dalles poden ser selec:ves.
Les plantes aquà:ques aporten
biodiversitat a l’espai i permeten,
per exemple, la presència d’un
important poblament de
libèl·lules i d’ocells.

El control subaquà:c del llac es
realitza mitjançant una ecosonda
que enregistra imatges del fons
pel control de sediments i el
recompte de peixos. El control de
les ac:vitats de pesca i l’evolució
de la població de peixos permet
preveure episodis de mortalitat
relacionats amb un augment
demogràﬁc insostenible. El
dipòsit de sediments del llac es
manté estabilitzat mitjançant un
sistema mòbil d’aspiració que
evita acumulacions excessives.
Als sediments del llac hi viu una
important població de nàiada
anodonta, un mol·lusc d’aigua
dolça autòcton, ﬁltrador, de mida
ﬁns a 20 cm, que es va detectar
l’any 2011 i és un bon indicador
de la qualitat de l’aigua.
També són objecte de seguiment
l e s p o b l a c i o n s d ’o c e l l s
especialment sensibles a la grip
aviària. Els grans estols de gavià
argentat, anys enrere freqüents al
llac, es foragiten amb un sistema
acús:c. En deﬁni:va, múl:ples
actuacions biològiques
encaminades a millorar la qualitat
d e l ’a i g u a i a u n a g e s : ó
sostenible del recurs.

Josep Illa, director tècnic de Phragmites SL

Tallers de Nadal

VISITES AL MUSEU DE LA TÈCNICA

Com cada any, el Museu de la Tècnica
de Manresa, organitza uns tallers de
Nadal, on tot aproﬁtant materials
reciclables, podem crear decoracions,
postals, ninots, etc. Unes ma:nals
d’ac:vitat per a tota la família. El preu
de les ac:vitats és de 1’5€/infant.

El Museu de la Tècnica de Manresa, situat en els an:cs dipòsits
d’aigua de la ciutat, compta amb una de les millors mostres de
cinteria d’Europa. Una indústria poc coneguda, però amb un gran
arrelament a la ciutat, que es veu molt ben representada en aquest
espai. A més, també podreu visitar l’exposició de la Sèquia i l’aigua
per conèixer més en profunditat els usos i funcions d’aquest canal
medieval. Cada diumenge a les 11.30h podeu visitar el Museu
acompanyats d’un guia. Més informació i venda d’entrades a
www.parcdelasequia.cat

24, 27 i 28 de desembre de 11 a 13h

PARC DE LA SÈQUIA · L’aigua és el camí

www.parcdelasequia.cat
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Pere Palacín és CONTRAPORTADA com a ...
Director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya

“A Catalunya tenim una gran qualitat
de servei elèctric”
quatre que té l’Estat espanyol, tres
passen per Catalunya. Què aportarà aquesta transició energètica?
Jo ho explico dient que és transferir la tecnologia de les línies d’alta
tensió a les línies de mitjana i baixa
tensió. La tecnologia ja existeix. El
que s’ha de fer és incorporar-la a la
mitjana i baixa. Perquè ara el que
ve és un canvi radical. Fins ara els
abonats eren purs consumidors. El
que fem actualment és consumir i
pagar un rebut. Però en el futur serem consumidors, però, a la vegada, vendrem energia i la injectarem
a la xarxa. I això requereix uns altres tipus de dispositius que la xarxa de mitjana i baixa no té. Amb
relació a aquest tema, la legislació
aquest passat mes d’octubre ha fet
un gran salt. Avui l’autoconsum ja
és una realitat.

José Enrique Vázquez
l’entrevista

P

ere Palacín presideix la
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat
de Catalunya. Té una gran experiència en el sector energètic i també
empresarial. Ha estat professor de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de l’Institut Químic de Sarrià (IQS). Ha treballat a
ENHER i a Red Eléctrica de España
(REE), i va ser un dels fundadors
del que avui en dia coneixem com
el Mercat Elèctric.
Quines funcions té la Direcció
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat
de Catalunya que vostè dirigeix?
És una direcció molt àmplia que,
com el seu nom indica, té tres àmbits d’actuació: energia, mines i seguretat industrial. En energia el
que pretenem és que els ciutadans
tinguin uns serveis energètics de
qualitat i garantits. Pel que fa a mines, posem a disposició del sector productiu els recursos miners,
sempre tenint en compte el respecte al medi ambient i als altres condicionants. I en seguretat industrial mirem que les instal·lacions
industrials estiguin al dia, en perfecte funcionament i amb garanties de seguretat. Nosaltres som
l’antiga Direcció d’Indústria, encara que ara hi ha una Direcció
d’Indústria que es dedica, entre
d’altres, a la promoció industrial.
Però on es fan les tramitacions és
a la Direcció General d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial. Tenim moltes funcions. Així, per
exemple, en energia autoritzem
parcs eòlics, fem normativa. Tenim també les inspeccions tècniques de vehicles, les ITV, entre
moltes d’altres.
Així la relació amb els ciutadans
més directa estaria més vinculada al món energètic, i pel que fa a
la seguretat industrial…
Nosaltres tenim uns organismes
de control que fan les inspeccions
de les instal·lacions. I, com he dit,
també tenim les ITV. A Catalunya,
hores d’ara, hi ha cinc operadors
que fan les inspeccions tècniques
de vehicles. I, a banda, també tenim metodologia, revisem ascen-

sors, la baixa tensió i molts més
camps.
A les comarques centrals i a Catalunya, en general, hi ha una bona qualitat de subministrament
d’energia elèctrica?
A Catalunya tenim una gran qualitat de servei elèctric. I ens avalen
les xifres. El principal indicador
que fem servir per mesurar la qualitat del servei és el TIEPI, el temps
d’interrupció equivalent a la potència instal·lada. Ho explico més
senzill, el temps que una persona
està sense servei elèctric durant un
any. A Catalunya estem al voltant
d’una hora. Fa tres o quatre anys
que estem en aquesta xifra. I estem parlant d’una xifra molt bona.
I dic que és bona per l’evolució que
ha tingut. Si anem als anys 2003 i
2004, aquesta xifra rondava les sis
hores d’interrupció del subministrament. Hem passat de sis a una.
Aquesta és la mitjana, però hem de
dir que les qualitats es miren per
zones. No és el mateix una zona
urbana, que una de semiurbana o
una de rural. La mateixa legislació
espanyola regula aquest TIEPI. És
més fàcil que es quedi sense subministrament elèctric un municipi de zona rural on només arriba

una línia, que una zona que està
molt mallada i que rep el subministrament de tres o quatre línies.
Però i els microtalls?
Cada dia les càrregues actuals són
més sensibles a aquests microtalls.
Què ha fet amb relació a aquest tema la Generalitat de Catalunya?
Hi ha hagut zones on sí que hi ha
hagut aquests microtalls. I el que
s’ha fet és col·locar uns registradors, i actuar-hi. És a dir, s’ha dit
a l’empresa distribuïdora que faci les inversions necessàries per
millorar aquests microtalls. Hem
arribat, fins i tot, a fer intercanvis
d’actius entre empreses. Un exemple, a una gran empresa que tenia
una mala qualitat de serveis per
microtalls, el govern la va forçar
a fer un intercanvi d’actius entre
dues empreses, per intentar millorar el servei. I a partir de llavors
no han tingut cap més problema.
I voldria també fer un aclariment
amb relació a aquest tema. A vegades en donem la culpa a la xarxa,
d’aquests microtalls. Però podem
ser nosaltres mateixos, és a dir, la
mateixa indústria pot tenir alguna
càrrega que provoqui distorsions,
o pot ser la indústria del costat. Ara
la xarxa és molt potent, l’únic pro-

blema és que ara també hi ha càrregues que la poden distorsionar.
I pel que fa a l’atenció al client?
En això sí que tenim certes crítiques o reclamacions fetes pels ciutadans. A les empreses energètiques els costa contestar, o quan
ho fan és tard i malament. Això fa
que tinguem oberts uns tres mil
expedients per queixes dels ciutadans. Però el ciutadà ha de saber
que sempre es pot dirigir a la Direcció General d’Energia, Mines
i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya per presentar
una reclamació o un aclariment i
l’assessorarem.
Les nostres infraestructures
energètiques estan preparades
per a la transició energètica?
La resposta és un sí rotund. Catalunya té unes infrastructures molt
correctes. Està molt ben interconnectada amb l’exterior. I això és
molt important quan has d’incorporar energies renovables que poden ser fluctuants. Així, per exemple, tenim gasoductes connectats
amb la resta de Península. També està previst fer una gasoducte
que arribi a França. I pel que fa a
inteconnexions elèctriques, de les

I la gent es pregunta: tot això ho
he de pagar jo perquè una empresa es pugui guanyar la vida
o vengui el seu producte?
I la resposta és no. Cadascú ha de
pagar el que li pertoca. Les grans
infraestructures les ha de pagar el
sistema. El nou model cap on va:
les petites infraestructures que es
puguin tenir, com ara les plaques
fotovoltaiques, un petit molí de vent
o les bateries, això sí que s’haurà de
pagar. Però és un estalvi que farem
respecte a les factures que es paguen en aquest moment. És a dir,
ens autoproduirem la nostra energia. I, fins i tot, la podrem vendre al
sistema. Però, aquesta infraestructura l’hauràs de pagar tu. Ara les
grans infraestructures sí que han
d’anar a càrrec del sistema.
I les d’entremig, les subestacions de les quals darrerament
han sortit queixes?
La Direcció General ha fet de mediadora en molts casos d’aquests.
Una ampliació de subministrament que estigui en sòl urbà i que
estigui per sota de 100 kW ha d’anar
a càrrec de la companyia elèctrica. Estaríem parlant, per exemple,
d’un edifici de 14 o 15 habitatges. I si
et passes d’aquesta potència, l’empresa ha d’agafar una oferta tecnicoeconòmica per analitzar-la per
veure quant ha de pagar el client. El
que demana aquest subministrament. Però, davant qualsevol dubte
o aclariment, sempre es pot anar a
la Direcció General d’Energies i Mines. Hi som per ajudar el ciutadà. n

