Entrevista a Chakir El Homrani
Conseller de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya
PÀGINA 32
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xavier vera

Un Nadal amb
molt de color

Manresa ja llueix els llums de Nadal, que, enguany, són presents a la pràctica totalitat dels carrers més cèntrics de la ciutat

Àngels solidaris
a Manresa per
enfortir un
Nadal amb amor

Un gran nombre d’entitats
ofereixen servei a persones amb
necessitats i pocs recursos. Una
tasca que enforteix el gran treball
que fa l’Àrea de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Manresa,
que vetlla per donar els serveis
més bàsics als ciutadans que ho
necessiten.
Els usuaris d’aquest servei
són persones sense ingressos
o ingressos insuficients, així
com persones vulnerables per
qüestió d’edat, salut o sense
xarxa familiar. L’any 2017,
Serveis Socials de l’Ajuntament
de Manresa va atendre 14.480
persones. La unió del consistori
amb les entitats contribueix a
fer més gran Manresa, una ciutat
que demostra que, la solidaritat
és un pilar que amb l’ajuda del
volutariat, ens fa més grans.

Un gran dau de llums vermells
instal·lat a la plaça de Crist Rei
és, sens dubte, l’element que més

crida l’atenció de l’ampli ventall de
llums de Nadal enguany a Manresa.
Colors vius i alegria als carrers del

centre són, doncs, dos valors que els
comerciants han volgut potenciar
per atraure el màxim nombre de

consumidors durant aquests dies
previs a les festes de Nadal.
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especial

COMUNICACIÓ

Bages Turisme
premia el Bàsquet
Manresa per ser
gran ambaixador

Un jove manresà,
guardonat amb un
Premi Bonaplata
a Barcelona

SER Catalunya es
consolida amb
1 milió d’oients
en el darrer EGM
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Homenatge al
doctor Garriga
en els 30 anys de
Rotary a Manresa

L’empresa
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PILAR GOÑI

Ja és
Nadal

Dijous 13

M

’agrada parlar de Nadal, m’agrada parlar de
les festes, és bonic veure que els carrers tenen aquest
esperit que envaeix, amb llums,
guarniments, arbres, flors de
Pasqua, una celebració tan especial. Aquests dies de Fires de
Santa Llúcia arreu són el preludi
de les representacions de Pastorets i pessebres vivents, són
l’avantsala del tió, el Pare Nadal
i Ses Majestats els Reis d’Orient.
El consumisme ens porta a pensar en regals i obsequis i a comprar menjars especials que van
dels torrons a les neules passant
pels ingredients dels canelons i
la sopa de galets i el pollastre i el
marisc, sense oblidar els grans
de raïm per complir amb la tradició de Cap d’Any. Però, compte, no tothom pot gaudir de les
festes d’aquesta manera feliç i
confortable.

FRQ

LAST DAYS IN SHIBATI
Auditori Plana de l’Om
De 20 a 21 h

divendrres 14
Xerrada:
“I tu, jugues en català?”
Ludoteca Ludugurus
(c/ la Mel, 5) Manresa
De 17 a 17.30 h
Xerrada:
jocs i joguines no sexistes
a càrrec del SIAD
Ludoteca Ludugurus
De 17.30 a 19.30 h
L’Hora del conte:
La bella i la bèstia ,
a càrrec de Contes
de la Carla
Sala Infantil de la Biblioteca del
Casino, passeig Pere III, 29
De 18 a 18.45 h
Per a infants a partir de 3 anys.
JOAN DAUSÀ
Kursaal - Sala Gran
De 21 a 22.15 h
‘Ara som gegants’

UN MANRESÀ
D’ALÇADA

del 13 de desembre de 2018
al 9 de gener de 2019

A LA PLAÇA MAJOR I VOLTANTS
DE MANRESA
Poda natural d’olivera,
ametller i fruiters
PODAR EN HARMONIA
AMB L’ARBRE
9 h - Finca Can Poc Oli

Espectacle poeticomusical
‘Manuel Pedrolo: mai no
és de nit’, a càrrec de Jaume
Calatayud i Vicente Monera
Sala d’Actes de la Biblioteca del
Casino, passeig Pere III, 29
De 19 a 20 h

divendres 21

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

L’ESCOLANIA DE MONTSERRAT
Kursaal - Sala Gran
De 21 a 22.30 h
Música religiosa i cançons
populars de Nadal

AVANTPESSEBRE VIVENT DEL
CARRER DEL BALÇ
Carrer del Balç
17.30 h

El Poema de Nadal del
Carrer del Balç
Carrer del Balç
El text clàssic de Josep Maria de
Sagarra, adaptat als espais del
carrer del Balç.

Lux Mundi: la llum del món.
Acte de cloenda MCCC18
Basílica de la Seu
De 18 a 23 h
LES NOIES DE MOSSBANK ROAD
Kursaal - Sala Gran
De 21 a 22.50 h
D’Amelia Bullmore

Diumenge 16
LA MUERTE DE STALIN
Auditori Plana de l’Om
De 18.30 a 21 h

dissabte 15

RANDY GREER & IGNASI
TERRAZA TRIO
Kursaal - Sala Petita
De 20 a 21.30 h

DURANT TOT EL DIA,
FIRA DE SANTA LLÚCIA

dimecres 19

dissabte 22

dijous 27
EL MEU PRIMER NADAL
AL KURSAAL
Kursaal - Sala Petita
16.30 h al 04/01/2019 18 h

Descobrint
planetes
El manres à Igna si Riba s lidera el
descobriment d’una “superterra freda”
a sis anys llum de distància. S’han
analitzat dades recollides durant
20 anys per constatar-ho.

70 ANYS
DESPRÉS

Fent història
Un “emotiu” espectacle multigeneracional,
dels 70 anys de l’Esbart Santvicentí. Es
va veure al Teatre Conservatori de
Manresa, i hi van participar més de
100 dansaires.

LA LLUM
RESPLANDENT

Una ‘llum
nostrada’ a la Seu
Manresa acomiadarà la Capitalitat de la
Cultura Catalana amb llum i música dins la
Seu. “Lux Mundi” tindrà lloc el 15 de desembre
en set sessions amb aforament per a
400 persones.

diumenge 30
QUARTET MÈLT
Kursaal - Sala Gran
De 18 a 19.10 h
‘Xarrampim’

Dissabte 5
Arribada de Ses Majestats Els
Reis d’Orient. Melcior, Gaspar
i Baltasar arribaran a totes i
cada una de les poblacions de
Catalunya per portar obsequis a
tots els nens i nenes.

SORTIM DE
LA CRISI?

Creixement
al Bages
El Bages és la segona comarca que més va
créixer econòmicament el 2017, segons
el BBVA. Els responsables de l’Anuari
Econòmic Comarcal consideren que
n’han quedat enrere els efectes.

desembre 2018

22:00h nit – 9:00h matí

Farmàcies de guàrdia

Molts segueixen sent usuaris
dels Bancs d’Aliments, de Càritas, de Creus Roja. Pensem-hi
i col·laborem en la mesura que
ens sigui possible a fer més fàcil
la vida d’aquells que ho han perdut tot. Hi ha moltes maneres de
fer-ho i segur que en som conscients. I és una manera molt bonica de sentir-nos millor aquest
Nadal.

Club de lectura de novel·la:
Color de llet, de Nell
Leyshon
Sala de Tallers de la Biblioteca
del Casino, passeig Pere III, 29
De 19 a 20 h

Taronja i llimona

Amb el suport:
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EL TEMA DEL DIA
La campanya ‘Nadalant’ porta a la capital del Bages aires festius amb llums, activitats diverses, fires i la ja consolidada pista de gel

Manresa encenta els dies de Nadal
amb activitats, alegria i molt de color
canal taronja

Eli Pagán
Manresa

M

anresa ja ha entrat de
ple en la campanya
de Nadal. El passat
dissabte 24 de novembre la capital del Bages va
donar el tret de sortida a la campanya “Nadalant”, i ho va fer amb
la inauguració de la pista de gel,
que, un any més, s’ha instal·lat a
la plaça de Sant Domènec, i que
es va fer coincidir amb l’encesa
de la il·luminació nadalenca. En
un cap de setmana en què també
es va celebrar la tradicional Fira
de Sant Andreu.
La nova il·luminació que s’ha posat a la ciutat vol ser un reclam
per tal que els ciutadans es facin
seus els carrers de la capital de
Bages, i facin les seves compres
a la ciutat. I és que enguany s’ha
volgut donar un gran impuls i potenciació a aquesta il·luminació
nadalenca dels carrers de Manresa. Sens dubte, el que crida més
l’atenció és un gran cub de llum
que hi ha instal·lat a la plaça de
Crist Rei. De ben segur serà l’indret de la ciutat on es faran més
fotografies. I és que fins i tot s’hi
pot passar per sota. I és que després de la bona experiència de
l’arbre de l’any passat a la zona
de Crist Rei, des de l’Ajuntament
i la UBIC, explica el regidor de
Comerç de l’Ajuntament, Jaume
Arnau, es va parlar amb comerciants del sector i amb l’industrial responsable de la il·luminació
per tal de col·locar “un element
atractiu en un lloc emblemàtic.
Es van valorar un parell d’opcions i va sorgir aquest gran cub

Llums de nadal il·luminen Manresa

de Crist Rei”. Aquest, sens dubte, és el més vistós. Però també
cal destacar les grans campanes
amb estels que es poden veure al
carrer Jaume I i al carrer d’Urgell
i voltants. Però també els arbres
il·luminats que s’han instal·lat a
la plaça Bonavista, o els arbres de
Nadal de la Plana de l’Om i també
de la plaça Major. Arnau assenyala, però, que la “il·luminació és
decisió de cadascuna de les Associacions de Comerciants de cada
carrer i no de l’Ajuntament”. Pel
que fa a la despesa directa assumida per part del consistori, és de
3.925,20 € i inclou l’arbre que hi
ha instal·lat a la plaça Major, els
arbres de la plaça Bonavista i la

il·luminació de la façana consistorial. Enguany hi ha il·luminació
nadalenca a la carretera de Vic,
al carrer Casanovas, a la Muralla del Carme Nou, Born, Urgell,
Mel, Jaume I, plaça Sant Domènec, Guimerà, passeig Pere III,
Cario, Barcelona, Sant Miquel,
Sobreposa/accés plaça Major i
Carme/Amics.
Pel que fa a la gran potenciació de
la il·luminació nadalenca, Jaume
Arnau explica que “les diferents
associacions han vist que tenir
punts d’atractivitat a la ciutat durant un mes i mig, per la despesa
que suposa, és una bona opció”,
i afegeix “des de l’Ajuntament i la
UBIC sí que hi hem ajudat per te-

nir uns elements singulars atractius a la ciutat. Com el cub i els
arbres, ajudats per l’explotació de
la pista de gel”. Arnau assenyala: “Com a Ajuntament, ens sembla que tenir una ciutat atractiva,
amable i engrescadora durant les
festes de Nadal és una bona manera d’incentivar el comerç local
i fer que la comarca i l’entorn visualitzin la nostra capitalitat”.

Els comerços preveuen una
campanya de Nadal positiva
Amb tota aquesta il·luminació
nova i potent es dona el tret de
sortida a la campanya de Nadal.
Aquest any es preveu que les ven-

des siguin millor que l’any passat.
De fet, la presidenta de la UBICManresa+Comerç, Tània Infante,
explica que a la capital del Bages
l’època de més feina dels comerços coincideix amb la Fira de Sant
Andreu, “quan es dona el tret de
sortida a aquestes compres nadalenques”. Una campanya que
acaba de començar, per tant, no
hi ha xifres, però des de la UBIC
es mostren optimistes. Infante recorda la crisi, que ha estat molt
complicada i “els comerços petits l’han viscuda de primera línia,
perquè no disposen de les mateixes estructures que els grans comerços per afrontar les situacions
difícils”. La capital del Bages té un
teixit comercial molt ampli amb
més de 1.400 botigues i l’índex per
capita de cada establiment és superior a la mitjana de Catalunya.
Una crisi, però, que encara cueja:
en el darrer any alguns comerços
han hagut de tancar a Manresa,
però, malgrat tot, “estem esperançats que el 2019 sigui millor, i es
pugui mantenir i ampliar la xifra dels 1.400 comerços actuals
a la ciutat”.
Infante explica que el comerç de
producte de consum “té una campanya més estable durant tot l’any
però en aquestes dates es compren productes més gurmet. I
les botigues de moda i electrònica noten més les vendes, aquests
dies, perquè van més bé per fer
detalls”.
Des de la UBIC es preparen per a
aquesta campanya de Nadal, però
cada comerç té les seves dinàmiques, que varien en funció de la
ubicació i del tipus de client. Des
d’aquesta entitat comercial es 
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EL TEMA DEL DIA
canal taronja

La pista de gel en ple rendiment
 posen a disposició de tots els

comerços i “donem un cop de mà
amb iniciatives d’assessorament”,
diu Infante. I és que, sens dubte,
les grans protagonistes aquests
dies són les botigues de joguines. Segons l’informe de PIMEC,
aquestes dates representen el 25 %
de la facturació anual dels comerços i per al sector de les joguines
aquesta xifra encara és superior.
Una de les iniciatives que es fa
cada any a Manresa, i ja en van
cinquanta edicions, és el concurs
d’aparadors de Nadal, que es gestiona des de la Cambra de Comerç
i amb la participació de la UBIC;
és un “gran esdeveniment, un acte històric” que ajuda a engalanar els aparadors. “Manresa té un
comerç de llarga trajectòria i els
botiguers saben millor que ningú
com adaptar-se”, diu Tània Infante, i afegeix: “I cal que els aparadors tinguin una ornamentació
relacionada amb el producte que
ofereixen i, sobretot, adaptar-se
als nous temps”. La presidenta de
la UBIC de Manresa creu que “la
imatge evoluciona i el comerç s’hi
ha d’adaptar per arribar a tots els
públics”.

Les compres s’haurien de
planificar
Frenar les compres compulsives i
planificar el que volem. Aquestes
són dues de les recomanacions
que fan des de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor
(OCIC) per a aquesta campanya
de Nadal i Reis. I és que aquests
dies estem bombardejats de publicitat i màrqueting pertot arreu.
Acabem de viure el Black Friday,
el Cyber Monday i ara entrem de
ple en les compres nadalenques,
i després continuarem amb les
rebaixes. És per això que des de
l’OCIC, el seu responsable, Carles
Borràs, recomana frenar “una miqueta” la compra consumista. “És
important fer un pressupost per
saber què volem gastar, fer una
llista amb les coses que volem adquirir, i comprar amb antelació
i comparar els preus entre diferents establiments”, diu Borràs.
“Només amb aquests consells ja
ens podem estalviar força diners”.
Pel que fa a joguines, és molt important que estiguin etiquetades “correctament”, que hi hagi
la marca “CE” (que estableix la se-

va conformitat amb les normes de
seguretat que els són aplicables).
“Si comprem joguines a menors
de tres anys”, explica Borràs, ens
hem d’assegurar que “no portin
peces petites que es puguin despendre amb facilitat, que no siguin punxegudes o mirar que no
continguin materials on els nens
es puguin quedar enganxats”.
També recomana que es comprin
joguines i jocs adequats a les edats
dels nens. Des d’aquesta oficina
també destaquen que aquests
jocs i joguines siguin “enriquidors” i evitar que tinguin “caire sexista”. Aquest sector, explica Carles Borràs, “ara està molt
controlat” i afegeix que “no hi ha
una situació perfecta mai, però
sí que és un sector molt regulat,
ja que el destinatari final són els
nens i són molt vulnerables”. Fa
uns quants any sí que va haver-hi
problemes amb les joguines que
venien majoritàriament de la Xina i que, per exemple, utilitzaven
pintures amb plom. “Però ara tot
això ja ha passat a la història”.
Des de l’Oficina del Consumidor
del Bages, el que també aconsellen és vetllar molt per les compres

que es fan a través d’Internet. S’ha
d’evitar comprar en pàgines poc
recomanables o fer-ho també a
través dels anuncis que surten a
les xarxes socials i que porten “a
links externs”, com ara Facebook
o Instagram. “Moltes vegades acabem comprant articles que no arribaran mai o que són falsificats”,
diu Borràs. També assenyala que
un cop feta la compra i el producte
no arriba “és molt difícil de reclamar”, ja que moltes vegades són
pàgines web ubicades a la Xina o
fora de la Unió Europea. Segons
Borràs, també “és molt convenient que accedim nosaltres directament a la pròpia pàgina”, i afegeix que “així evitarem el fishing;
empreses que simulen o gent que
simula el lloc web d’una empresa i
així aconsegueixen les nostres dades per fer-ne un ús fraudulent”.
També és important guiar-se per
les opinions dels altres usuaris,
“però no de manera exclusiva”.
Després de les festes de Nadal les
principals reclamacions dels usuaris són per garanties i devolucions. Carles Borràs explica que

“la gent creu que si no et va bé o
no t’agrada t’han de retornar els
diners. I això no és així. Sí que hi
ha empreses que, per política comercial, ho han fet sempre. Però
no hi ha una obligatorietat legal
de l’empresa d’acceptar la devolució sempre que el producte estigui en bon estat i funcioni”. Si
té algun tipus de deficiència, la
garantia és la que funciona. Per
això, per exemple, explica que hi
ha molts problemes amb la roba.
Amb relació a aquest tema, explica Borràs, el que recomanen
és que la gent “pregunti, o miri
en els tiquets de compra el mecanisme de devolució dels articles
i dels establiments”. I més tenint
en compte que després de Nadal
arriben les rebaixes. Llavors, subratlla, “moltes vegades s’entra en
contradicció amb el preu que s’ha
de retornar”. En aquest període, si
alguna persona fa una devolució,
el que val “és el preu en el moment
de la compra no en el moment de
la devolució”. L’Oficina del Consumidor de Bages està ubicada al
Consell Comarcal del Bages. n

Activitats de Nadal
concerts PROGRAMATS
- Christmas swings, amb Randy Greer & Ignasi Terraza Trio, el 16 de desembre a les 20 h al Teatre Kursaal.
- Els concerts de l’alumnat i professorat del Conservatori de Música de Manresa dels dies 17 i 18 de desembre a les 18 i a les 20 h al Teatre Kursaal.
- El concert Amics d’Ampans, amb l’Escolania de Montserrat, el 21 de
desembre a les 21 h al Teatre Kursaal.
- El concert al Museu de la Tècnica, el 22 de desembre a les 18.30 h, a càrrec de la Coral Font del Fil.
- El concert de Nadal de la Fundació Orfeó Manresà, el divendres 28 de
desembre a les 20.30 h al Teatre Conservatori.
- El concert de Cap d’Any, el dimarts 1 de gener a les 19 h, amb la Unió
Musical del Bages, al Teatre Kursaal.
- Emociona’t... és un conte de Nadal!, el dijous 3 de gener a les 20 h al Teatre Conservatori, amb més d’un centenar d’artistes a l’escenari.

Els Pastorets i el Poema de Nadal
Els Pastorets de Josep M. Folch i Torres es representaran a la Sala Els Carlins, organitzats pel Casal Familiar Recreatiu:
- Els dies 26, 29, 30 de desembre i l’1, 4 i 6 de gener a les 18 h.
- El 19 de gener a les 18 h serà l’hora dels Pastorets Juvenils
A l’Ateneu La Vinyeta, el dissabte 22 de desembre a les 18 h, i el diumenge
23 de desembre a les 12 i 18 h s’hi podran veure uns Pastorets Infantils,
versió teatral adaptada d’en Folch i Torres.
El poema de Nadal, el text clàssic de Josep Maria de Segarra i un dels relats poètics més arrelats a la cultura catalana, es podrà veure al Carrer
del Balç el cap de setmana del 22 i 23 de desembre, a les 17.30,18.45 i
20 h, i a l’AAVV de Valldaura (C/ Ausiàs March, 10) el dissabte 22 a les 18 h.
L’espectacle que combina els dos textos, Els Pastorets i El poema de Nadal
i algunes nadales tradicionals és Nadal al Catà amb els avis del Casal, amb
alumnat de l’IES Guillem Catà i avis del Casal de la Gent Gran de Manresa, el dijous 20 de desembre a les 12.30 i 19.30 h al Teatre Conservatori.

Campi Qui Jugui
Durant les vacances de Nadal, el 33è Saló de la Infància i la Joventut ofereix
activitats lúdiques, esportives i tallers, entre altres propostes, a la capital
del Bages. El Campi Qui Jugui, situat al Complex Vell Congost, obrirà del
27 de desembre al 4 de gener, de 16 a 20.30 h.
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Rotary Club Manresa
homenatja el doctor
Carles Garriga
Rotary Club Manresa-Bages

Parlament del doctor Garriga en l’acte en què va ser homenatjat
Pilar Goñi
Manresa
nnn El Rotary Club Manresa-Bages

va homenatjar aquest 16 de novembre el traumatòleg Carles Garriga,
conegut a Manresa per exercir la
medicina des del 1977. El doctor
Garriga es va convertir en el primer especialista en traumatologia
de la Clínica de Sant Josep, centre
del qual va ser director mèdic fins
al 1987, any en què es va constituir
Althaia. Garriga ha portat a terme
una gran tasca solidària a través
del Rotary Club Manresa-Bages, del
qual va ser president i governador a
escala internacional. El programa
“Protagonistes del demà” és un dels
seus llegats a l’entitat, que ara fa 30
anys. La seva figura va ser glossada
per Maite Romero, presidenta actual del Rotary Club Manresa-Bages,
que va dir que la millor manera de
celebrar 30 anys era centrant-se en
la persona del doctor Garriga.
La glosa queda centrada en un llibre del qual és autora l’esposa del
doctor Garriga, Xus Pérez, que presenta en més de 200 pàgines, amb
un gran nombre de fotografies, tota
la vida des de la seva infantesa fins

als nostres dies: la família que han
format, la llavor social que ha implantat, la participació en un gran
nombre d’entitats i la seva vida mèdica. El llibre va ser presentat en
l’acte que es va portar a terme i porta com a títol Una vida de servei.
Precisament, el pròleg del llibre és a
càrrec del doctor Pere Bonet, que va
descriure el doctor Garriga en l’acte celebrat com un “homenot”, que,
com destaca l’escriptor Josep Pla, és
un tipus singular i insòlit. El doctor Armand Rotllan és una de les
persones que ha seguit el mestratge professional del doctor Garriga
i un dels artífex del reconeixement.
Julio Sorjús, bon amic de Garriga
al Rotary, va parlar-ne i va explicar
l’empenta que havia donat a l’entitat
des de la Catalunya Central. Per la
seva banda, Anna Rotllan, copresidenta de l’Associació de Professors
de Francès de Catalunya, coneixedora de l’estima que el doctor Garriga té envers la cultura francesa i la
seva música, va participar en l’acte
presentant el cantant Eric Carpentier. L’acte el va tancar l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent, que va
voler destacar el bagatge del doctor Garriga. n

PESSEBRE VIVENT
A MÓN SANT BENET
Un pessebre del segle XXI
dins d’un monestir del segle X
26, 29 i 30 de desembre, i 1 de gener
A partir de les 18 h (4 sessions diàries)

Més informació i venda d’entrades: www.monstbenet.cat

Postals del
centre històric
com a mirada
de ciutat
S’ha presentat l’edició de vuit
postals del centre històric, a partir de noves mirades i perspectives, sovint amagades en una lectura més patrimonial i tradicional
d’aquest espai urbà. En total, s’han
imprès 2.400 postals, que són una
selecció de les 35 fotografies que
formen l’exposició Llar. Àgora. Fàbrica. Mercat. Visions del Centre
Històric de Manresa i que estarà
oberta fins al proper 3 de febrer al
cèntric establiment de L’Englantina (Born, 1).
Les fotografies d’aquesta iniciativa
del comissionat pel Centre Històric
corresponen a cinc persones que,
de manera professional o aficionada, estan estretament vinculades al
món de la imatge. Els artistes són
Éder Pozo, Jordi Preñanosa, Mercè
Rial, Jordi Roca i Xavier Serrano, els
quals han estat els testimonis gràfics d’una visió detallista i resumida en quatre idees: la llar, el lloc on
viure; l’àgora, el lloc on trobar-se;
la fàbrica, el lloc on crear i innovar,
i el mercat, indret on es produeix
l’intercanvi.
Entre els objectius de l’edició de
postals i de l’exposició de fotografies hi ha el de donar a conèixer espais i activitats que es porten a terme a carrers, places i equipaments
de la Manresa més antiga d’una
manera propera i menys convencional. La voluntat de l’Ajuntament
és ampliar, en el futur, el ventall de
postals amb nous fotògrafs i amb
un format d’exposició semblant a
l’actual. El comissionat del Centre
Històric de Manresa, Pere Gassó,
ha recordat que ha estat una feina
d’equip, ja que la iniciativa la va començar a treballar el seu predecessor, Adam Majó, juntament amb
Jordi Jet Serra, i la voluntat ha estat
“transmetre unes visions del centre històric diferents del que tradicionalment hem conegut com a
Manresa”. n

La Fira de Sant
Andreu omple el
centre de Manresa
arxiu

nnn

La Fira de Sant Andreu torna a atraure centenars de persones al centre
Redacció
Manresa
nnn La Fira de Sant Andreu, un dels

esdeveniments clàssics de la ciutat de Manresa i que dona el tret
de sortida a la campanya de Nadal, s’ha tornat a celebrar el 25 de
novembre a Manresa.
Com mana la tradició, els artesans
van tornar a omplir tot el carrer Àngel Guimerà. Parades de tot tipus,
però, especialment, de productes
alimentaris: formatges, embotits,
també pans i coques, o castanyes,
entre d’altres. Al costat d’aquests
productes no hi van faltar parades
de productes cosmètics ecològics,
però també roba, joies i, ara que ve
l’hivern, parades de colls i buffs de
llana per poder afrontar bé el rigorós fred manresà. Una quarantena
de parades van omplir diumenge
aquest cèntric carrer manresà. A
mig matí, les autoritats, encapçalades per l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la presidenta de la
UBIC-Manresa més comerç, Tània
Infante, van passejar per la Fira.
Una Fira de Sant Andreu on tampoc
no van faltar les parades amb productes nadalencs. Així, al primer

tram del passeig de Pere III, prop de
Crist Rei, hi havia els tions, de totes mides i també les figuretes del
pessebre. I és que tot el passeig de
Manresa també estava ple de parades de tot tipus de productes. Parades de Fira també en aquesta zona,
com ara els tradicionals aneguets
o les curses de camells.
Però un altre del elements característics de la Fira de Sant Andreu és
l’obertura dels comerços del centre de la ciutat de Manresa. En la
seva gran majoria tots oferien descomptes per a la Fira. Molt moviment comercial aquest diumenge a
la ciutat de Manresa en una fira on
molts manresans aprofiten per fer
les seva compres de cara a Nadal.
Dos punts més també clau d’aquesta Fira: la Mostra del Vi novell, que
un any més s’ha celebrat al carrer
de Sant Joan Baptista la Salle, i l’altre, adreçat al públic ja més familiar, les atraccions de fira que un
any més es van instal·lar a la Zona
dels Trullols de Manresa. Muntatges per a més agosarats, com el pop
o el martell, es barrejaven, un any
més, amb les atraccions més tradicionals, com el tren de la bruixa,
entre molts d’altres. n
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L’equip tècnic de l’empresa Airplan, de
Sant Fruitós, rep el guardó Guillem Catà
DEMARCACIÓ DE LA CATALUNYA CENTRAL. El 39è premi Guillem Catà és concedit per l’Associació d’Enginyers Industrials
Pilar Goñi
Manresa

L

’empresa Airplan de Sant
Fruitós de Bages va rebre
el 39è premi Guillem Catà de mans del president
de la Demarcació de la
Catalunya Central de l’Associació
d’Enginyers Industrials de Catalunya, Salvador Arqué.
El premi es va lliurar aquest 29 de
novembre a la Torre Busquet en un
acte que va ser presidit per l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i
al qual van assistir bona part dels
professionals del sector, així com
l’alcalde de Sant Fruitós de Bages,
Joan Carles Batanés, i la delegada
de govern a la Catalunya Central,
Alba Camps, i integrants de l’empresa guardonada.
Airplan és una empresa dedicada
al disseny i a la implementació de
sales netes i línies de procés per a
les indústries del sector life-science.

Airplan és un integrat de solucions de disseny, enginyeria, consultoria i instal·lació de sales netes
modulars, dedicat a desenvolupar
projectes clau en el pany de característiques úniques i amb equips
de fabricació pròpia.
Precisament, el gerent de l’empresa, Josep Ferrer, va fer una àmplia
explicació de la funció d’Airplan,
i de la seva expansió. Des de fa
més de quaranta anys han posat
en marxa 2.000 instal·lacions per a
la indústria farmacèutica, cosmètica, química i alimentària, entre
d’altres, sota el concepte de qualitat pròpia a mesura, a temps i dins
del pressupost. Una enginyeria i
premuntatge exhaustiu, sumat a
la utilització de recursos locals de
diversos mercats, han portat a executar projectes per a més de 800
clients a quaranta països al voltant del món.
L’acte va cloure amb les paraules
del degà del Col·legi d’Enginyers

associació d’enignuers industrials

El gruix de l’empresa Airplan mostra el guardó que els ha atorgat l’Associació d’Enginyers Industrials

Industrials de Catalunya, Josep
Canós, que va valorar la importància d’empreses com Airplan i

Eduard Font
Manresa

2019

nnn L’Ajuntament de Manresa ha

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

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

tacat empreses i persones importants per la seva tasca d’enginyeria
al territori. n

Emotiu homenatge
als bagencs de la
Lleva del Biberó

PREMI
SÈQUIA

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.

el seu bagatge, així com el fet que
es concedeixi un premi que té 39
edicions, en les quals s’han des-

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.

acollit aquest 2 de desembre un
homenatge emotiu i sentit als integrants de la històrica Lleva del
Biberó, que fa 80 anys van ser cridats a files per lluitar a la Guerra
Civil espanyola quan molts només
tenien 17 anys. La iniciativa s’inscriu en la recta final dels actes de
Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018. Precisament, una desena de supervivents manresans i
bagencs d’aquella Lleva del Biberó
han estat els principals protagonistes d’aquest homenatge.
Hi eren presents Rosendo Badia
Trullàs, Tomàs Dalmau Colom,
Salvador Farrés Oliveras, José Fernández Olmo, Josep Herms Mateu,
Jaume Navarro Torras, Miquel Pecanins Fainé, Antoni Vives Masip i
la filla de Joan Casellas Soler, que
ha signat en el seu nom. El navarclí Miguel Solervicens Vila no hi ha
pogut assistir per raons familiars.
Joan Cals, en representació del
Consell de la Gent Gran de Manresa i Comarca, ha estat l’encarregat
de fer la primera intervenció com
a principal impulsor d’aquest homenatge; juntament amb Joaquim

Aloy, president de l’Associació Memòria i Història de Manresa, que hi
ha intervingut tot seguit.
Les seves paraules han donat pas
a l’homenatge als supervivents de
la Lleva del Biberó, que s’han anat
aixecant un per un per recollir un
obsequi commemoratiu. Seguidament, Miquel Morera ha parlat en
representació de l’Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó-41
i ha demanat un minut de silenci
en record de tots els “biberons” que
van perdre la vida al camp de batalla. Una petició que ha estat atesa i respectada escrupolosament
per tots els assistents a l’acte, tant
al Saló de Sessions com a la Sala de
Columnes. A continuació, hi han
intervingut la directora general de
Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, el president
del Consell Comarcal del Bages i
l’alcalde, que han coincidit en els
seus parlaments en la necessitat
de mantenir viva la memòria dels
desastres que es van viure durant la
Guerra Civil per evitar la repetició
d’aquella etapa nefasta de la història del país. Al final, una intervenció musical d’un grup de corda del
Conservatori Municipal de Música,
que ha interpretat Sant Martí del
Canigó de Pau Casals. n
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La Diputació de Barcelona inicia les obres per
connectar els municipis amb la fibra òptica
La corporació supramunicipal invertirà prop de 19 milions d’euros per fer arribar
la fibra òptica a 55 municipis i a més de 178.000 habitants potencials
DIPUTACIó de barcelona

Canalització per a fibra òptica sota cunetes de formigó
DIPUTACIó de barcelona

Dades a les comarques barcelonines
DIPUTACIó de barcelona

Treballs de cablejat de fibra òptica

L

a Diputació de Barcelona iniciarà, aquest mes d’abril, les obres
per fer arribar el desplegament de
la fibra òptica a 55 municipis i 178.540
habitants potencials de la demarcació.
El pressupost de licitació d’aquesta actuació és de 18.899.161,33 €.
El projecte impulsat per la Diputació de
Barcelona té la voluntat de promoure
que qualsevol persona tingui accés als
serveis de banda ampla treballant, alhora, per mantenir l’equilibri territorial
de la demarcació. La inversió anunciada per la Diputació de Barcelona permetrà assumir els costos de construcció de la infraestructura necessària per
tal que es pugui desplegar la fibra òptica a través de 252 km de carreteres,
de titularitat pròpia.
El projecte es començarà a realitzar a

partir d’aquest mes d’abril a les zones
de la demarcació on actualment no hi
ha cap xarxa d’accés a la fibra òptica o
només n’hi ha una, però s’hi pot actuar
per millorar la competitivitat.
Per fer-ho possible s’aprofitaran els projectes que ja es tenien planejats, com
a obra ordinària inclosa en la conservació i la millora de la seguretat en les
carreteres, i s’incorporarà dins de la
de cuneta de formigó la infraestructura per a la fibra òptica. A la xarxa
de transport soterrada, es proposa una
secció de 4 tri-tubs de 20 mm i tindria
arquetes als extrems, als nuclis de població i als polígons. El conveni que la
Diputació de Barcelona té, en aquesta
matèria, amb la Generalitat permetrà
a la corporació reservar conductes per
al seu possible ús en serveis tecnològi-

cament avançats d’autoprestació sobre
les carreteres. Soterrar la fibra òptica
és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació molt fiable,
de molt altes prestacions, i poc o gens
afectat per les condicions ambientals
i meteorològiques externes. A més de
ser respectuós amb el medi ambient i
les persones presenta un risc d’obsolescència molt baix en la propera dècada.
La construcció de cunetes de formigó
a les carreteres té diversos avantatges
com són millores del drenatge i també
de seguretat viària, en ser trepitjables
pels vehicles. Aquestes cunetes de formigó també milloren la durabilitat del
ferm i redueixen els costos de manteniment de la carretera. La utilització
de les cunetes de formigó per a la fibra
òptica també suposa una protecció fí-

sica més gran del cablejat i també una
protecció en cas d’inclemències meteorològiques. La gestió de la nova xarxa
anirà a càrrec del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), segons l’acord signat entre aquesta
entitat i la Diputació de Barcelona.
Segons aquest acord, la Diputació de
Barcelona serà la titular de la infraestructura destinada al pas de la fibra òptica i el CTTI instal·larà i gestionarà el
cablejat de fibra òptica pública a tota la
xarxa i també n’assumirà els costos de
manteniment. El conveni també preveu la creació d’una comissió estratègica i una tècnica per al seu seguiment, així com fer un balanç anual de
les despeses i dels ingressos d’explotació de la xarxa.
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El Geoparc de la Catalunya
Central ja té Pla director
arxiu

La Mina de Sal de Cardona forma part del Geoparc
Redacció
Manresa
nnn El Geoparc Mundial UNESCO

de la Catalunya Central ha presentat el seu Pla director en un acte al
Museu de la Tècnica de Manresa,
en el qual han participat el president del Consell Comarcal del
Bages, Agustí Comas, l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent, i el diputat de Turisme de la Diputació de
Barcelona, Miquel Samper. Aquest
document estratègic en defineix la
missió i els objectius i proposa accions per tal de consolidar-lo com
una de les institucions més importants del país. El treball ha estat liderat per l’especialista Jordi Rodó,
director de l’empresa consultora
Quaderna. A l’acte hi han assistit
un centenar de persones, entre els
quals diversos batlles i agents econòmics i socials de la comarca.
Per a la realització del Pla s’han
tingut molt en compte els diferents agents que es podien vincular a la gestió del Geoparc: des del
sector turístic tant pel vessant públic com privat, fins al sector acadèmic, i molt especialment també

les diferents administracions que
formen part activa d’aquest instrument de gestió del territori: la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona. Una vuitantena de
persones han participat en la diagnosi del procés.
El president del Consell Comarcal
del Bages, Agustí Comas, ha explicat durant la presentació del Pla director que “la singularitat del Geoparc i el segell UNESCO són uns
elements amb un valor extraordinari que hem de saber aprofitar i
potenciar. Sota aquest paraigua hi
tenen cabuda molts sectors de desenvolupament per al territori i hem
de continuar treballant plegats per
seguir creixent, sempre amb criteris de sostenibilitat i respecte pel
nostre entorn natural”.
Una de les estratègies remarcables del Pla director és refermar la
singularitat i la rellevància del Geoparc de la mà de l’àmbit acadèmic, donant a conèixer el Geoparc
des del vessant científic i educatiu.
D’aquesta manera, el document
preveu accions com la realització
d’un inventari del patrimoni geològic, promoure ajuts a la recerca,

promoure un pla de geoconservació, fer un pla de formació per a
docents de centres educatius i un
camp de treball internacional per a
joves. Una altra de les branques és
millorar els elements de difusió del
Geoparc, en gran part servint-se de
la tecnologia online. També es proposa la millora de la senyalització
dels elements patrimonials i crear
material audiovisual de referència.
A més, el Geoparc vol consolidar el
relat compartit sobre el marc interior i posar en valor el fet que promou
un segell de prestigi (UNESCO) per
a tot el territori i els agents públics
i privats que assumeixin el relat i
els criteris de qualitat d’aquest segell. En aquest sentit, el document
proposa la creació de programes
de turisme geològic, de turisme científic i aprofitar les potencialitats
dels projectes que s’estan desenvolupant com el de la Via Blava.
Una de les estratègies de futur que
també es preveu és fer créixer la
xarxa de centres, amb l’aposta que
hi hagi a Manresa el Centre d’acollida de visitants del Geoparc, on
també tingui cabuda el Museu de
Geologia Valentí Masachs. Això es
complementaria amb altres seus
territorials a Collbató, Moià, Cardona, Súria i Sallent, que poden oferir
el relat temàtic que els és més propi,
alhora que també expliquen què és
el Geoparc i n’informen. Hi hauria
un tercer cercle de punts que explicarien el territori no des d’un punt
de vista estrictament geològic, com
la Culla de Manresa, el Forn de la
Calç de Calders, l’Aula de Natura
de Montserrat o els espais de visitants de Sant Llorenç del Munt; i
finalment, punts d’interès geològic del Geoparc. En aquest sentit,
la creació del centre d’interpretació a Montserrat es valora molt positivament i com un primer pas en
ferm cap a la consolidació d’aquesta acció. n

Bages Turisme premia
el Bàsquet Manresa pel
seu paper d’ambaixador
Sergi Lladó / Agència Co

Brindis dels cuiners i Pep Sáez de Bàsquet Manresa recollint el guardó
Pilar Goñi
Manresa
nnn Josep Sáez, president del Bàs-

quet Manresa, va recollir en nom
de l’entitat el guardó de la cinquena edició de Bages Turisme. El jurat
va decidir que des d’aquest esport
han passejat el nom de Manresa arreu amb una gran capacitat des de
l’esforç i la tenacitat, que ha ajuntat
sinergies per generar suport social.
El premi es va lliurar en el decurs
del sopar organitzat el 22 de novembre al restaurant de l’Escola Joviat de Manresa, al qual van
assistir un centenar de persones i
que va ser servit pel restaurant Abat
Cisneros de Montserrat, Mas de la
Sala de Sallent, Parador de Cardona i Món Sant Benet, els quatre restaurants que formen part de Bages
Impuls. El president de l’organisme, Ignasi Sala, va fer història de
les cinc edicions d’aquesta festa i va
posar en valor que els somnis que
van començar fa cinc anys s’han
anat fent realitat. A l’acte hi va ser
present l’alcalde de Manresa, Va-

lentí Junyent, convençut, com va
explicar, del potencial turístic del
Bages que ajunta empresaris, hotelers i administració per aconseguir tirar endavant el sector turístic. També, el president del Consell
Comarcal del Bages i president de
Bages Turisme, Agustí Comas, va
destacar la importància de potenciar els actius de la comarca. Per la
seva banda, el secretari general del
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat va destacar
que, malgrat els pocs recursos que
s’han destinat a poblacions catalanes que, en un principi, no es van
considerar turístiques com Manresa, des de la zona amb imaginació,
il·lusió i empenta s’han aconseguit
grans resultats.
El menú del sopar, servit per alumnes de l’Escola d’Hoteleria de Joviat,
va consistir en un aperitiu amb embotits i formatges de les comarques
centrals, i un seguit de plats en què
el mató de Montserrat, el porc ral
del Bages o el bacallà regats amb
vins de la DO Pla de Bages van ser
els protagonistes. n
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C A M PA N YA N A D A L I R E I S 2 0 1 8 - 2 0 1 9

PISTA DE GEL - Fins al 13 de gener
FIRA DE SANTA LLÚCIA - 13, 15 i 16 de desembre
ILLA DE VIANANTS AL CARRER GUIMERÀ - 16, 17, 22, 23 i 24 de desembre
CARTER REIAL A LA PLAÇA MAJOR - 29 i 30 de desembre i de l’1 al 4 de gener
CAVALCADA DE REIS - 5 de gener
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Un alumne del Peguera guardonat
en la 26a edició dels Premis Bonaplata
AMCTAIC

Pilar Goñi
Barcelona

L

’Associació d’Enginyers
Industrials de Catalunya
va ser la seu aquest 4 de
desembre de l’acte de lliurament de premis de la 26 edició
dels Premis Bonaplata per la valoració del Patrimoni industrial tècnic i científic i els Premis Bonaplata
per a joves.
L’acte va ser presidit pel vicepresident de l’Associació del Museu de
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Joan Munt; per Jordi Renom,
president de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya;
per Jaume Perarnau, director del
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya; José Manuel Rueda, director de l’Agència Catalana
de Patrimoni de Catalunya, i Iñaki
Irisarre, coordinador general de la
Fundació Caixa d’Enginyers. Tots
van coincidir a destacar que Catalunya ha estat sempre industrial i
que cal preservar el llegat i patrimoni que té aquesta terra, així com,
a través de guardons com aquests
i sobretot els que destaquen a gent

Grup de guanyadors en l’edició d’enguany dels Premis Bonaplata

jove per seguir recordant d’on venim i la innovació que estem aconseguint.
En el decurs de l’acte es van lliurar un ampli ventall de guardons.
Un Premi Estudis - Fundació Caixa d’Enginyers a l’Estudi “Història
de la indústria del gas a Catalunya”,
de la Fundació Naturgy, ja que es
tracta d’una publicació dedicada a
la trajectòria econòmica i empresarial de la indústria del gas a Ca-

talunya. Dos accèssits a: “Vilassar
de Mar fabril. Història i patrimoni
industrial”, de Lacol, cooperativa
d’arquitectes. “Vilanova i la Geltrú,
una història industrial. Tres segles
de societat, treball i progrés”, d’ Albert Tubau i Garcia.
Un Premi Especial de Col·laboració
amb l’Associació del Museu de la
Ciència i Tècnica de Catalunya al
Port de Barcelona. El jurat considera que al llarg dels anys aquest pre-

mi s’ha anat atorgant per diverses
realitzacions i actuacions d’especial valoració per a la nostra Associació, però hi ha certes situacions
en què aquests mèrits es troben en
la continuïtat de la relació.
Un Premi Especial de Patrimoni,
categoria Promoció de Turisme
Industrial, a l’Ajuntament de Susqueda per la organització de l’Exposició de commemoració dels 50
anys de la presa i embassament de
Susqueda.
Dos Premis Especials de Patrimoni, categoria Reivindicació del Patrimoni Industrial, a la Nau Bostik, Associació Cultural , ja que es
considera excepcional el fet que un
particular sigui qui adquireixi, mitjançant acords entre propietaris i
ajuntament, un edifici industrial
no protegit, per destinar-lo a activitats culturals. Plataforma Veïnal
Taula Eix Pere IV per la seva reivindicació del patrimoni industrial.
Un Premi Especial de Patrimoni
a la persona de Francesc Cabana.
Dos Premis ex-aequo de Rehabilitació Béns Inmobles en Categoria A
a la “Rehabilitació de l’antiga fàbrica Benet Campabadal, actual bibli-

oteca Montserrat Abelló a les Corts,
Barcelona”, dels arquitectes Ricard
Mercadé i Aurora Fernández.
I a la Rehabilitació de la fàbrica
Llobet Guri per adequar-la a la
nova escola “EL FAR” a Calella,
dels arquitectes Francesc Rius
Camps , Sergi Serra Casals i Marta
Adroer Puig.
Premi Bonaplata Rehabilitació Béns Mobles Categoria B a
la Restauració del Vagó cisterna PRfv52045 de CAMPSA, de
l’APPFI - Amics del Ferrocarril de
Móra la Nova.
Premi Col·laboració amb el mNACTEC i el Sistema Territorial a Magda
Fernández Cervantes , per la seva
col·laboració i per ser la impulsora
i ànima dels antics Quaderns Didàctics.
Premi Bonaplata Joves a Raul García Ballesteros, Bryan Josué Mendoza Bravo, Víctor Navarro Marín
i Raul Ruiz Mansó de l’IES Esteve
Terradas i Illa, Cornellà del Llobregat, pel treball “Maqueta dels
engranatges de la màquina de vapor de Francesc Santponç i Roca”,
treball dirigit i coordinat per Juaquin Balaguer Andrés, Ángel Carazo Garcia i Maria Montava Gadea,
com a assessora externa.
Dos premis Bonaplata Joves Categoria B a Jordi Brias Colls, de l’INS
Frederic Martí Carreras pel treball
“Braç classificador amb impressió
3D”, treball dirigit i coordinat per
Manel García. Quim de las Heras
Molins, de l’INS Lluis de Peguera
pel treball “Construcció d’una videoconsola i programació dels 25
“snakes” que conté”, treball dirigit i
coordinat per Marta Ballús Gorgas i
Anna Ferrer Verneda. I una menció
especial a Victor Gómez Plaza, de
l’Institut Icària, Barcelona, pel treball “Sant Martí a través de la Cartografia”, treball dirigit i coordinat
per Joan Carles Luque. n
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La tercera onada de l’EGM
consolida SER Catalunya
Redacció
Manresa

La tercera onada de l’EGM
consolida Ser Catalunya com el
primer grup de ràdio a Catalunya
amb 1 milió d’oients per davant de
RAC1 i Catalunya Ràdio. En emissores musicals, Els 40 Principals es
manté com a líder a Catalunya amb
302.000 oients a Catalunya i Dial es
consolida en la segona plaça amb
237.000 oients. Pel que fa a l’Estat, la
Cadena Ser incrementa l’audiència
nnn

i tanca l’estudi general de mitjans
amb 4.193.000 oients. El programa de Pepa Bueno i Toni Garrigo,
“Hoy por hoy”, se situa en 2.760.000
oients i segueixen sent número 1 els
programes “Hora 14”, “La ventana”
de Carles Francino, “Hora 25” d’Àngels Barceló i “A vivir que son 2 días”
del cap de setmana, igual que els
programes esportius “El larguero”
o “Carrusel Deportivo”.
Els 40 Principals arriba a tot el territori espanyol amb 2.925.000 oients.
Ràdio Manresa continua amb la

seva programació pròpia dins la
Cadena Ser, amb els informatius
diaris matinals i del migdia i amb
programes com “Hora L”, amb Eli
Pagan i Sergi Lladó, i les tertúlies
de “Barra lliure”, amb Pilar Goñi.
Els programes com “Aires de Catalunya”, amb Núria Soler i Anna
Ballesteros, i l’“Ona universitària”,
així com les transmissions del Baxi
Manresa, amb Carles Jódar, Pep Vidal i l’equip esportiu de Ràdio Manresa. Gràcies a tots per fer-nos confiança. n

Ràdio Manresa, degana de les emissores de ràdio a la Catalunya Central
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Cuida la teva salut
ginecològica al llarg de les
diferents etapes de la vida
Fes-te ara la revisió ginecològica
per 100 €*, que inclou la visita,
l’ecografia ginecològica i la citologia.
* Promoció vàlida fins a desembre de 2018

C/ Caputxins, 16. Manresa . T. 93 874 42 98 . www.clinicasantjosep.cat

16 l FRQ l PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l DEl 13 de desembre de 2018 al 9 de gener de 2019

el reportatge
Les entitats manresanes s’aboquen a ajudar les persones més desvalgudes de casa nostra i engeguen campanyes especials per les festes de

La Manresa
més solidària

nen sostre realment (barraca, banc
del parc, cotxe o caixer....)”. Pel que
fa a xifres l’any 2015 eren 38, i l’any
2016 eren 33. L’any 2017 les persones que van ser ateses per tenir diferents problemàtiques al voltant dels
habitatges van ser 2.233. Santolària
explica que a les persones que son
al carrer “literalment” sense habitatge se’ls ofereix la possibilitat de
menjador social, i se’ls informa del
servei de dutxes i bugaderia. “I a més
s’intenta que puguin iniciar els tràmits per aconseguir alguna prestació, recerca activa de feina, i suport
per millorar l’estat de salut”. També
recorda que els mesos de més fred
“en alguns casos es pot oferir una
fonda o un suport econòmic per un
relloguer a través de Creu Roja”.

La Fundació Convent
de Santa Clara

Eli Pagan
Manresa

M

anresa és una ciutat
solidària. La capital
del Bages té un gran
nombre d’entitats
que ofereixen serveis a persones
necessitades i amb pocs recursos.
Entre aquestes entitats, la Fundació
Convent de Santa Clara, Creu Roja o
Càritas. Però n’hi ha moltes altres. I,
sense deixar de banda la tasca que
es fa des de l’Àrea de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Manresa. Des
d’aquesta Regidoria s’informa de
tots els recursos socials que hi ha
a la ciutat, i es donen serveis bàsics
als ciutadans que ho necessiten. Hi
ha, però, alguns serveis que no es
realitzen directament sinó que estan conveniats amb algunes enti-

tats de la ciutat: la plataforma dels
aliments de la Fundació Convent de
Santa Clara; el servei de dutxes i bugaderia social de la Fundació Tomàs
Canet, i la botiga de roba de segona
mà Solidança. La regidora d’Acció
Social i Cooperació de l’Ajuntament
de Manresa, Àngels Santolària, explica que també des de Serveis Socials deriven a d’altres entitats com
Creu Roja, Càritas, entre d’altres, en
temes més concrets i quan es disposa de recursos, com joguines per
Nadal, relloguers de persones sense
sostre, o lots higiènics per a persones
en risc d’exclusió social. Per accedir
a tots aquests recursos, hi ha tot un
seguit de requisits, que bàsicament
“són econòmics”. Els usuaris de tots
aquests serveis “són persones sense
ingressos o ingressos insuficients i
persones vulnerables per qüestió

d’edat, salut o sense xarxa familiar”, explica Santolària. L’any 2017
Serveis Socials de l’Ajuntament de
Manresa va atendre 14.480 persones.

Els ‘sense sostre’
L’Ajuntament de Manresa porta un
registre de les persones sense sostre que hi ha la ciutat. La regidora
d’Acció Social i Cooperació , però,
destaca que “primer cal definir prèviament què vol dir sense sostre”.
Santolària explica que “nosaltres
treballem amb diferents problemàtiques d’habitatge que indiquen que
les persones o famílies tenen aquesta necessitat no coberta, ja sigui perquè tenen una solució provisional,
disposen d’un habitatge en males
condicions d’habitabilitat o bé no te-

Per les instal·lacions de la Fundació
del Convent de Santa Clara de la carretera de Vic de Manresa (Plataforma dels Aliments) passaran aquest
any unes 42.000 persones a buscar
aliments. Cada mes n’hi passen
3.500. Una xifra que darrerament
ha tingut un lleuger augment, però que en els últims anys s’havia
anat mantenint. Una de les notícies
importants amb relació a aquestes
dades, explica Aureli Quintas, responsable de logística de la Fundació Convent de Santa Clara, “és que
s’ha reduït molt la llista d’espera”
per poder accedir a aquest servei.
El perfil de persones que hi arriba
és molt variat: gent de mitjana edat,
joves, sense papers, persones immigrades, famílies amb fills.... Majoritàriament, però, són gent de mitjana edat que s’ha quedat sense feina
per la crisi, explica aquest responsable. Però també comença a sorgir
amb força la figura del “treballador
pobre”. Gent que treballa però que
cobra 400 euros al mes, uns diners
que són insuficients per poder viure.
“Hi ha gent que se’n va sortint però
és molt difícil, complica i lent”, diu
Aureli Quintas.
Les persones que arriben a l’entitat
majoritàriament venen derivades
de Serveis Socials de l’Ajuntament.
Però d’altres arriben enviades pel
CSAM, el Centre de Salut Mental
de la Fundació Althaia, o dels Centres d’Atenció Primària o de l’Institut Català de la Salut. La Plataforma dona els aliments cada quinze
dies. I són de tot tipus: secs, frescos,
congelats, verdures, però també ofereixen bolquers, llets infantils, entre molts d’altres. Des de l’entitat no
es dona un lot tancat a cada usuari
sinó que són cistelles personalitzades per a les necessitats de cadascú
i de cada família. “Ells poden triar
el que necessitin depenent dels aliments que tinguem en aquell moment, però normalment són molt
variats”, diu Aureli Quintas.
Uns aliments que provenen de di-

versos llocs. Una part important ve
de la Unió Europea, que cada quatre mesos fa entrega de bàsics (llet,
pasta, arròs, tomàquet fregit, llaunes...). Molts també arriben a través dels recaptes especials que es
fan, o també els aliments que envia
la mateixa Fundació del Banc dels
Aliments de Barcelona. Un cop al
mes arriba a la capital del Bages un
tràiler carregat de menjar. Aquests
aliments queden al magatzem que
la Plataforma del Banc dels Aliments
té a la zona de la Pirelli de Manresa,
i que es distribueixen a les diferents
entitats de la comarca. També hi ha
els aliments que arriben dels supermercats. “Nosaltres anem tres cops
a la setmana a buscar menjar sec i
fresc a tots els supermercats de la
ciutat”, diu Aureli Quintas, “també
tenim empreses de fora que ens donen estocs d’aliments, i també rebem aportacions particulars que
ens els porten a la seu de la carretera de Vic de Manresa”.
Uns 50 voluntaris són els encarregats de fer funcionar tot aquest servei, i moltes vegades, explica l’Aureli,
“fem de psicòlegs i de consellers de
totes aquestes persones que arriben.
Són gent amb problemes greus. Nosaltres intentem que la seva situació
sigui tan bona com sigui possible”.
El panorama és difícil però Aureli
Quintas també vol donar un missatge més esperançador “el de les
persones que surten d’aquesta roda quan troben feina. Aquesta és la
gran alegria que tenim”.

Creu Roja Manresa
L’activitat de Creu Roja Manresa és
molt àmplia. El seu president, Miquel Riera, diferencia les persones
ateses (les que s’atenen de forma regular i continuada), i les assistències
(accions puntals que es fan en dies
concrets). Així, per exemple, una assistència és la tasca que l’entitat fa
durant el Castell de Focs de la Festa
Major de Manresa. Pel que fa a les
ateses, en el darrer any Creu Roja
haurà ajudat 4.000 persones. És gent
que ha passat pels diferents projectes que l’entitat manresana té engegats, ja sigui intervenció social,
ocupació, o infància, entre d’altres.
Hores d’ara aquesta xifra es manté “estable”. Riera assenyala que
“podria semblar una bona notícia
però no ho és”, i afegeix “ara el que
veiem és cronificació de la pobresa. Persones que tenen molt complicat sortir-se’n i tirar endavant”.
En un 90 % les persones arriben a
Creu Roja derivades de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa.
Però també s’atenen refugiats que
arriben derivats de l’entitat mare.
Creu Roja Manresa ofereix un gran
nombre de serveis: intervenció social, infància i joventut, ocupació, persones grans, socors i emergències...
Miquel Riera destaca totes aquestes àrees, però fa una important in-
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Nadal. L’ajuntament de Manresa dóna suport a les iniciatives que es duen a terme al mateix temps que les promou
dels puntals bàsics perquè després
puguin accedir al món laboral”, diu
Farrés. Enguany aquest servei s’ha
disparat “més del doble”. Un altre
dels serveis que es donen és “el Niu”,
adreçat a mares amb fills petits i que
“necessiten fer xarxa, d’intercanvi
entre elles”. L’entitat també té un
projectes de formació de treball a
la llar i per cuidar a persones grans.
Des de l’entitat manresana també
s’ha obert un treball d’orientació laboral grupal. També destaquen el
projecte “Activa’t a l’Hort”. Aquest
té una branca formativa que és de
polivalència agrària, i també una
branca de formació en tema d’agricultura ecològica. Un altre dels projectes que destaquen és el de Masoveria Urbana, subvencionat per
l’Ajuntament de Manresa. Amb
aquesta masoveria ja portem “15
vivendes rehabilitades”, diu Fina
Farrés. “És un projecte que dona
sortida a la problemàtica de l’habitatge”. Càritas Manresa disposa
en aquests moments de 4 pisos de
pas “ocupats per famílies que ho
necessiten, on es fa un seguiment
per ajudar-les, per exemple, a la recerca de feina, per poder tenir uns
ingressos que els permetin passar a tenir una vivenda pròpia”. n

cidència en la filosofia de l’entitat.
“Des de Creu Roja estem intentant
fer un canvi de xip, deixar de ser una
entitat existencialista, per passar de
donar i donar, a aportar solucions a
les persones que es troben en dificultats o en situació de vulnerabilitat”. Posa com a exemple el programa d’Ocupació de Creu Roja que té
per objectiu incorporar els usuaris
al mercat laboral. “Més del 32 % de
persones que hi han participat ha
trobat feina”, diu Riera. “Aquest fet
és el que els permetrà sortir-se’n”.
Des de Creu Roja Manresa també
s’atenen a persones sense llar, persones que viuen al carrer, o que viuen
en espais ocupats o en barraques
“en espais no habitables”. També es
donen serveis a persones immigrades amb situació complicada, a famílies que no poden pagar lloguer.
I també especialment als infants i a
les persones grans.
L’entitat, enguany, ha tornat a engegar la campanya de recollida de
mantes i sacs de dormir, i que es fa
juntament amb diferents ajuntaments de la comarca. Hores d’ara
estan “a zero”. Es necessiten mantes i sacs de dormir per als sense llar,
però també per a les persones que
pateixen pobresa energètica.
Aquest any per Nadal Creu Roja
Manresa repetirà el supermercat
de la joguina que l’any passat ja va
ser un èxit. En aquesta campanya el
proper diumenge 16 de desembre es

farà un llançament de peluixos en
el partit que el Baxi Manresa disputarà al Nou Congost. I també es tornarà a fer la Festa de Llufa pels Sant
Innocents per a recollir diners per
aquesta campanya.

Càritas Arxiprestal
de Manresa
La tasca que fa Càritas Arxiprestal
de Manresa és la d’acompanyament. La directora d’aquesta entitat manresana, Fina Farrés, explica
que es tracta “d’un escolta activa,
des del cor, a les persones que no
tenen les necessitats més bàsiques
cobertes, per exemple, persones que
tenen dificultats per obtenir papers,
per trobar habitatge o feina, i també
dificultats amb l’aprenentatge de la
llengua”. En definitiva des de Càritas
s’atenen “a col·lectius vulnerables i
que estan al llindar de l’exclusió social”. El primer que es fa a aquestes
persones quan arriben a la seu de
Càritas es “l’acollida”, segons Farrés es tracta “d’una acollida oberta”. Però enguany la demanda els
ha superat i estan estudiant la manera de reestructurar aquest servei,
“ara ja fem acollides grupals, com a
mínim un cop al mes”. Aquesta entitat fa 250 acompanyaments l’any.
Des de Càristas Arxipretal de Manresa es donen diversos serveis a totes
aquests persones que els arriben, un
d’ells és d’alfabetització, que “és un
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CONSULTA OBERTA
Aspectes que cal considerar, abans de
final d’any, per a la declaració d’IRPF
CONSULTA OBERTA amb Ferran Busquet, economista i MBA per ESADE. Auditor de comptes
cas, no es considera que s’estigui
fent una donació a favor del cònjuge, a l’efecte de l’impost de successions i donacions.

Estic a punt de vendre un immoble; m’interessa més escripturar
al desembre o esperar a principis
de l’any que ve ?
La resposta depèn de si la venda genera un guany patrimonial o bé una
pèrdua. Si la venda es fa el desembre del 2018 i genera un guany patrimonial, s’haurà de tributar per
aquest guany en la declaració de
renda que es presenta durant els
mesos de maig-juny del 2019. Mentre
que si la venda es formalitza el gener
del 2019, no s’haurà de tributar pel
guany generat fins a la declaració de
la renda del 2019, que es presentarà els mesos de maig-juny del 2020.
Suposant que el tipus impositiu es
mantingui, aconseguiríem diferir el
pagament de l’impost un any.
Si s’ha calculat que la transmissió
de l’immoble genera una pèrdua,
aquesta es pot compensar amb
guanys generats en el mateix període, o bé amb els guanys que es generin en els quatre anys següents.
Si no tenim guanys que puguin compensar la pèrdua el 2018 i s’escriptura el gener del 2019, s’allarga un
any més el termini per poder compensar les pèrdues de l’operació. Si
no tenim guanys per compensar les
pèrdues generades, ni tenim perspectives de tenir-ne, no cal esperar el 2019 per formalitzar la venda.

lues, ens podem plantejar de vendre’l.
Addicionalment, cal tenir en compte
que el 2018 les pèrdues patrimonials també es poden compensar amb
un màxim del 25 % dels rendiments
positius de l’estalvi, per exemple, dividends. L’any 2017 aquest límit era
del 20 %.

Què hem de tenir en compte de cara a final d’any si tenim una cartera d’inversions financeres?
Podem revisar la composició de la
nostra cartera i decidir si és el moment de vendre algun dels nostres
actius, tenint en compte que les
pèrdues patrimonials es compensen amb guanys patrimonials. Així,
si al llarg de l’any s’han generat pèrdues patrimonials i es té algun producte financer que acumuli plusvà-

Cap a final d’any i coincidint amb
la festivitat de Nadal, solen aparèixer campanyes solidàries en favor
dels més desfavorits. És cert que
les donacions dedueixen en renda ?
Sí, per als primers 150 € donats podrem aplicar una deducció del 75 %,
és a dir, podrem restar 112,50 € de la
nostra “factura” de renda.
Si donem més de 150 €, per l’excés
sobre aquest import, podrem aplicar
una reducció del 30 % o bé del 35 %,

en cas que es tracti d’un donatiu “recurrent”. Entenem que és recurrent
quan en els dos períodes impositius
anteriors hem donat una quantitat
igual o superior a la mateixa entitat.
Cal tenir en compte que el límit a la
deducció és del 10 % de la base liquidable del contribuent, i que els excessos es poden aplicar en els quatre
anys següents.
Perquè aquestes deduccions es puguin aplicar, cal que els donatius hagin estat fets a una entitat acollida
a la Llei 49/02, i que aquesta entitat
ens emeti el certificat corresponent
que acrediti davant Hisenda la donació rebuda.
De cara a final d’any, moltes entitats bancàries fan campanyes
publicitàries per tal que es facin

aportacions a plans de pensions,
val la pena?
Des del punt de vista fiscal és molt interessant. Es pot aportar un màxim de
8.000 € a un pla de pensions per persona i any. Aquesta aportació permet
reduir la base imposable general de
l’IRPF amb la quantitat superior entre l’import aportat (amb un màxim
de 8.000 €) i el 30 % del rendiment
del treball o de l’activitat econòmica. Les aportacions que no s’hagin
pogut aplicar a causa del límit del
30 %, es poden aplicar en els cinc
exercicis següents. A més, es pot fer
una aportació addicional a un pla de
pensions a favor del cònjuge amb un
màxim de 2.500 €, sempre que el cònjuge no tingui rendiments del treball
o de l’activitat econòmica que excedeixin els 8.000 € anuals. En aquest

També es poden aconseguir reduccions en la renda fent aportacions a plans de pensions a favor
de familiars amb discapacitat, oi?
Podrem tenir una reducció en la base imposable general si fem aportacions a plans de pensions a favor
de persones amb discapacitat física
igual o superior al 65 % o psíquica
igual o superior al 33 %, així com
persones amb incapacitat declarada judicialment del grau que sigui.
El límit és de:
*24.250 € anuals, si l’aportació la
fa el mateix partícip discapacitat.
*10.000 € anuals, si la fa un familiar (familiar directe o colateral, fins
al tercer grau), cònjuge o persona
que en tingui la tutela.
*24.250 € anuals, fent el còmput
total d’aportacions realitzades pel
mateix discapacitat i persones que
facin aportacions a favor d’ell.
I si ens toca la grossa de Nadal?
Com afecta la nostra declaració
de la renda?
Des de l’1 de gener del 2013 els premis de loteria estatal o autonòmica
tributen (abans no ho feien). La mateixa Administració ens descompta
el 20 % de retenció sobre l’import
del premi que excedeixi els primers
2.500 €, que n’estan exempts.
Per tant, no és necessari tornar a
incloure aquests premis en la declaració de la renda, ja que ja hauran tributat en el mateix moment
de rebre’ls. El que ens pot passar
si ens toquen molts diners és que
passem a estar obligats a presentar l’impost del patrimoni (a partir
de 500.000 €). n
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Josep Eladi Baños
Un miler de persones a la
elegit
nou
rector
de
Festa del Cava del Petit Celler la UVic-UCC
Tot Oci

Redacció
Manresa

El Museu de la Tècnica de
Manresa va acollir el 24 de novembre una nova edició, la tretzena, de
la Festa del Cava que organitza el
Petit Celler de la capital del Bages.
Més de 800 persones van passar-hi
al llarg de la tarda i al vespre, i van
poder degustar un centenar de caves i també xampanys diferents que
oferien els 32 cellers participants.
En la seva gran majoria, caves petites i on ells mateixos eren els encarregats d’explicar els productes
que portaven en aquesta festa ja
nnn

L’acte, al Museu de la Tècnica

tradicional manresana.
Una de les novetats d’aquesta edició és que els caves i xampanys es
podien maridar amb un tast de tapes que van oferir un total de deu
restaurants de Manresa i comarca.

Una festa del cava que ja s’ha convertit en un dels esdeveniments del
món del cava a les portes d’entrar
de ple en la campanya de Nadal.
Durant la festa, els visitants podien
també comprar els diferents productes que tastaven.
És una festa amb un vessant solidari, també, i que incloïa el sorteig
d’una gran panera, la recaptació de
la qual es destinarà a la Fundació
Convent de Santa Clara, impulsada
per Sor Lucia Caram, i que també
va ser present a l’acte.
Una animada celebració on no van
faltar els brindis de molts del participants. n

UVic-UCC

Redacció
Vic
nnn Josep Eladi Baños serà el nou

rector de la Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya
(UVic-UCC). Baños ha estat escollit
d’entre les tres candidatures que
van superar el procés de selecció.
En aquesta convocatòria s’hi van
presentar tretze candidats, deu
dels quals van quedar exclosos perquè no complien els requisits. “És
la polivalència dins la universitat;
ha fet recerca i docència”, destacava
Josep Arimany, president de la comissió de selecció i patró de la Fundació Universitària Balmes (FUB).
Per la seva banda, Anna Erra, alcaldessa de Vic i presidenta del Patronat de la FUB, remarcava que ha estat una proposta de “consens total
i unanimitat al Patronat”, cosa que
demostra “la vàlua del candidat”.
El director general d’Universitats i
Recerca de la Generalitat de Catalunya i patró de la FUB, Josep Pallarès, ha apuntat que la universitat ha
superat una “prova d’estrès”, perquè en poc temps ha convocat dos
processos i, a més, ha captat “dos
grans acadèmics”. En aquest sentit,
ha agraït la tasca de la FUB i del seu
director, Joan Turró, per la facilitat
del procés en l’àmbit de govern. Finalment, Valentí Junyet, alcalde de
Manresa i vicepresident de la FUB,
ha remarcat que “l’elecció del rector és un moment transcendental
de la vida d’una universitat” i que
la UVic-UCC ho ha fet “doblement”.
Junyent ha volgut mostrar el compromís amb el futur de la universitat per “continuar fer-la créixer i
consolidar-la”.
Aquesta era la segona convocatòria en el mateix any, “després que
Oriol Amat renunciés al càrrec per
“motius estrictament familiars i
personals sobrevinguts”. Amat va
anunciar la decisió el juny passat

Josep Eladi Baños

i es va haver d’obrir una nova convocatòria. Durant aquest temps Joan Masnou, el vicerector amb més
antiguitat, ha estat la màxima instància de la institució.
Cal destacar que a la primera convocatòria, en la qual es va escollir
Amat, s’hi van presentar les mateixes candidatures (13) i cinc van
complir els requisits, dos més que
ara. Oriol Amat havia de substituir Jordi Montaña, que va deixar
el càrrec aquest juliol en mans de
Masnou.
La Comissió de Selecció de la UVicUCC està formada per Josep Arimany, en representació de l’Ajuntament de Vic, Mercè Rosich, en
representació de la Fundació Universitària Balmes, un representant
de la Generalitat de Catalunya, Joan
Font, en representació de la societat
civil, i Núria Simó, com a representant de la comunitat universitària.
En el termini de quinze dies s’ha de
convocar el claustre perquè es pronunciï sobre el programa de Baños,
que ha de presentar el seu programa davant la comunitat educativa.
El Patronat recollirà el pronunciament del claustre i ha de decidir si
nomenar-lo o no com a nou rector.
La decisió del claustre no és vinculant, ja que encara que hi hagi un
rebuig a la candidatura, el Patronat
té l’última paraula. El rector nomenat fa quatre anys de mandat i, en
cas d’aspirar a ser renovat, haurà de
presentar una memòria. Només es
pot ser rector durant vuit anys. n
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El CETIM renova la junta
amb joventut i experiència
cetim

La nova junta del CETIM està formada per gent jove i amb molt de talent
Redacció
Manresa
nnn Treballar per als enginyers

de la Catalunya Central, defensar els interessos de la professió i posar l’entitat al capdavant
de les darreres tendències del
sector, amb el gran repte de la
indústria 4.0 a l’horitzó.
Aquests són, a grans trets, els
objectius de la nova junta del
CETIM, un equip de professio-

nals que s’ha posat a treballar
conjuntament aquesta tardor
i que combina joventut i experiència a la vegada que perfils
professionals molt diversos. La
junta torna a estar encapçalada
per Àngel Vilarasau, enginyer
tècnic en prevenció i bon coneixedor de l’entitat, on va ser
membre de la junta durant els
deganats d’Albert Gómez i de
Francesc Archs. La resta d’integrants són Jordi Valiente, vice-

degà; Daniel Calvo, secretari;
Inés Lumbreras, interventora;
Antoni Carmona, tresorer i Joan Boixader, Glòria Muxí, Josep
Lluís Victori, Salvador Campderrós i Ester Badia com a vocals. Vuit dels deu membres de
la junta repeteixen respecte a
la passada legislatura, mentre
que dos d’ells, Salvador Campderrós i Ester Badia, s’estrenen
en el càrrec.
El degà, Àngel Vilarasau, explica que “cont inuarem esforçant-nos per donar servei
a l’enginyer de la Catalunya
Central, tenint com a referència els tres pilars bàsics sobre
els quals se sustenta la nostra
entitat: el mateix col·legi professional, el col·legiat i la professió”.
Afirma que “haurem d’estar
molt atents per tal d’oferir serveis d’acord amb les necessitats
immediates que pugui requerir
l’enginyer en el desenvolupament de la seva professió, tant
en l’àmbit de l’exercici lliure
com en aquells que estiguin
vinculats a una empresa”. n

Manresa s’omple de
reivindicació contra
la violència de gènere
aj manresa

Concentració de sabates vermelles per la lluita contra la violència
Redacció
Manresa
nnn La Plana de l’Om de Manresa es va omplir d’espelmes el 24 de
novembre en contra de la violència masclista. Un acte organitzat
pel Consell Municipal de la Dona i que va omplir de llum el terra
de la cèntrica plaça. Membres del
Consell Municipal de la Dona van
ser les encarregades d’anar posant
aquestes espelmes. I és que Manresa ha programat aquests dies diversos actes per commemorar aquest
dia internacional. Les sabates vermelles també fan el seu recorregut

reivindictiu. A banda d’aquests actes més institucionals,es va fer una
marxa contra la justícia patriarcal
i convocada per Acció Lila que va
recórrer el centre de Manresa. La
manifestació va sortir de la Plana
de l’Om i el seu destí final van ser
els jutjats de Manresa, on van poder enganxar, malgrat la presència
policial, una pancarta contra la violència masclista. Després, es van
dirigir cap a la plaça Infants, on van
llegir un manifest i on van dibuixar amb foc al centre de la plaça el
símbol de la dona: el mirall de Venus. La manifestació va transcórrer sense incidents. n
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La plana del Pont de Vilomara i Rocafort

Programa
d’Actes Nadal 2018

Presentació del llibre
“Epidèmies al Pont de
Vilomara i Rocafort”

E

l passat 15 de novembre
al vespre es va presentar a la Sala de plens de
l’Ajuntament el llibre Epidèmies al Pont de Vilomara i Rocafort escrit pel doctor Armand
Rotllan. A l’acte hi han estat presents el doctor Jordi Aligué, president de la Delegació Comarcal
del Bages del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona, el doctor
Lluís Guerrero, director de l’Arxiu
Històric de les Ciències de la Salut
del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona, i Josep Maria Serra, president de Catalana Occident i
net de l’alcalde Josep Maria Serra i Sallent.
En el llibre es parla de l’efecte que va tenir l’epidèmia de la grip
espanyola al poble l’any 1918 i de la tasca que van dur a terme el
metge Anicet Gresa i l’alcalde Josep Maria Serra per lluitar contra aquesta malaltia quan només es tenien remeis casolans. La
grip espanyola és considerada la tercera epidèmia més letal de la
història, i es creu que va arribar a causar més morts que la Segona Guerra Mundial. A més, es va arribar a donar la situació que
el Pont de Vilomara i Rocafort va ser un dels municipis amb una
taxa de letalitat més alta del Bages, amb més morts que durant
la Guerra Civil.
Josep Maria Serra va aprofitar per recordar la figura del seu avi
amb tota la tasca que va dur a terme en l’àmbit de la salut. L’alcalde actual, Cecilio Rodríguez, ha aprofitat també per donar les
gràcies als doctors per la seva tasca i al grup Catalana Occident
per tot el que ha fet pel poble.
Un cop finalitzada la presentació, es va fer una caminada fins al
consistori municipal, on es va fer la descobrir una placa en memòria del metge Gresa i de l’alcalde Serra.

El Pont de Vilomara
i Rocafort es bolca,
una edició més, amb
la Marató de TV3

A

questes són les activitats que es duran a terme durant
tot el diumenge 16 de desembre:

DIA i HORA

ACTE

LLOC

ORGANITZA

9/12/18 a les 12 h

El Caçations i
seguidament
botifarrada

Darrere de les piscines

Centre Excursionista
del Pont de Vilomara

14/12/18 a les 16.30 h

Berenar Solidari

Escola Pompeu Fabra

AMPA Escola Pompeu Fabra

15/12/18 a les 9 h

Torneig Nadalenc de
petanca per a socis

Pistes de petanca

Club petanca Marquet
Paradís

16/12/18 de 10 a 14 h

Mercat de Sta. Llúcia
per la Marató
de TV3
(amb la col·laboració
d’entitats locals) i Mercat d’Artesania. Actuacions de diferents entitats
locals

Plaça Major

Associació Lluita Contra
el Càncer

16/12/18 a les 17 h

V Zambomba Flamenca

24,27 i 28/18 de 9 -13 h
i 2,3 i 4/01/19

Casal de Nadal

Casal Infància
El Molí

Ajuntament

24/12/18 de 17-19 h

Pare Nadal

Casal de la Infància

Grup d'Infància i Joventut

24/12/18 a les 20.30 h

Missa del Gall cantada
pel Cor Parroquial

L’Església

Parròquia

24/12/18 a les 22 h

Missa del Gall a Rocafort

L’Església

Parròquia

24/12/18 a la 1 h

Ball de Nadal amb DJ

Centre Cívic Evaristo de
la Torre

Grup d'Infància i Joventut

25/12/17 a les 10.45 h

Missa de Nadal cantada
pel Cor Parroquial

L’Església

Parròquia

26/12/18 a les 12 h

Caga Tió Gegant

Plaça Major (en cas
de pluja es farà al
Centre Cívic Evaristo de
la Torre)

Ajuntament

27 i 28/12/18
de 16.30 a 19.30 h

Parc de Nadal Infantil

Sala Polivalent

Ajuntament

29/12/18 a les 12 h

Arribada Príncep Sacha i
Xocolatada a Rocafort

Plaça Major

AMPA Escola Pompeu Fabra

29/12/18 de 17.30-19 h

Arribada Príncep Sacha i
xocolatada

Plaça Major Rocafort

AMPA Escola Pompeu Fabra

05/01/19 a les 18.30 h

Arribada dels Reis Mags
de l'Orient,
entrega de la clau del poble per part de l’alcalde
al balcó de l’Ajuntament
i cavalcada

Cercavila pel poble,
sortida des de la plaça
de l'Ajuntament

Ajuntament i Comissió de
Festes

05/01/19 a les 20.30 h.

Cavalcada dels Reis
Mags de l'Orient a
Rocafort

Cercavila per Rocafort

AV i Propietaris de Rocafort

• Paradeta de Santa Llúcia.
•Mercat amb les artesanes.

A les 11 h del matí, i sortint des del Centre de Dia, cercavila amb
els gegants i grallers del poble. Seguidament, a la plaça Major,
hi haurà les actuacions de:
•Coral “Clau de So”.
•Esbart Dansaire Vilomarenc.
•Escola “Pure Dance”.
L’acte està organitzat per la Junta Local de l’Associació de Lluita
Contra el Càncer amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Com sempre trobarem tots els actes a la plaça Major

Centre Cívic Evaristo de
Coro Rociero “Candela Viva”
la Torre
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L’art de la pedra seca ja
forma part de la Unesco
Redacció
Manresa
nnn nnn L’art de la pedra seca ha es-

tat inclòs a la Llista Representativa
de Patrimoni Cultural Immaterial
de la Unesco. Així s’ha acordat en la
13a Sessió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del
Patrimoni Cultural Immaterial de
la Unesco, organitzada a la Repú-

blica de Maurici.
La inclusió de l’art de la pedra seca
ha estat presentada en una candidatura conjunta de vuit estats europeus: Xipre, Grècia, Croàcia,
Eslovènia, Suïssa, Itàlia, França
i Espanya. La candidatura va ser
presentada l’any 2017 i el seu nom
oficial és, en anglès, Art of dry stone: knowledge and techniques, traduït, L’art de la pedra seca: conei-

ENTRENAMENT C O R P O R A L

º L’ entrenament q passa pel cos pq el símptoma
p a r l a
a m b
e l
c o s

-SESSIONS OBERTES-

AAVV Passeig x la Gent gran
03/01 de 17 a 18h -SESSIÓ GRATUïTA-

º Sortir del cansanci estructural

Taller de 12 sessions, comença10 de Gener

º La pèrdua, la dificultat de la separació

AMPA INSTITUTS x Pare/fill ò
C.CíViC x Joves d’Eso i Batxillerat

º Destravar la imatge fixada
º Construir un espai personal
º Treure a fora la sexualitat arraconada

EMPRESA de Producció ò
BOTIGA-Empresa de serveis
x Equips o personal amb estrès

Training corporal Personal
º

L’entrenament individual -PcT

3 sessions + 1 de definició de l’objectiu

C/ Talamanca, 3 entl.3a. Manresa - Tel. 649 34 55 77
+ i n f o r m a c i ó sobre P cT a la revista Freqüència del passat mes de Novembre i a la propera del mes de Gener de 2019

Althaia

xements i tècniques.
Les construccions de pedra seca
constitueixen un dels elements
cabdals del patrimoni etnològic
del món de la pagesia del nostre
país. La tècnica i el coneixement
de la pedra seca consisteix a aixecar qualsevol construcció amb
pedres de l’entorn immediat sense
cap material de cohesió, com ara
la calç o el guix. n

Personal corporal Training
A P L I C A C I O N S - PcT

El doctor Rafel Pérez i
el Servei d’Oncologia
d’Althaia, premiats

web Personal corporal Training
blog entrenament-pct.blogspot.com.es
email corporal.training@joanponsfont.com
Baixar el nivell d’exigència, preparar el cos pel q pugui deparar-nos el nou any.. Bon Any Nou !!

Gruix de metges i infermeres premiats de la Fundació Althaia
Redacció
Barcelona
nnn El Dr. Rafel Pérez i el Servei
d’Oncologia de la Fundació Althaia han estat guardonats amb el
Premi a l’Excel·lència Professional
que anualment atorga el Col·legi
de Metges de Barcelona (COMB).
L’acte ha tingut lloc a l’Auditori Axa
de Barcelona.
Especialitzat en medicina interna, el Dr. Rafel Pérez és actualment el màxim responsable de la
Unitat de malalties infeccioses de
la Fundació Althaia, després d’una
llarga trajectòria com a cap del Servei de Medicina Interna. El Dr. Pérez ha estat premiat en la categoria
d’atenció hospitalària.
Per altra banda, el Servei d’Oncologia de la Fundació Althaia ha estat guardonat dins de la categoria
d’equips assistencials. Es tracta
d’un premi que reconeix el lideratge i l’excel·lència dels metges
que treballen en equip.
Els Premis a l’Excel·lència Professional es concedeixen anualment
des de 2004 a criteri de jurats constituïts per metges i metgesses de reconegut prestigi, i són el reconei-

xement de la professió mèdica als
professionals i equips assistencials
que han destacat per una trajectòria exemplar d’exercici de màxima qualitat i per l’enaltiment dels
valors que configuren el professionalisme mèdic. A més, posen en
valor trajectòries basades en l’honestedat, el compromís, l’altruisme, la integritat, la feina ben feta i
l’excel·lència.
Conduït per la periodista Montse
Jené, l’acte ha servit per reconèixer un total de 51 metges i quatre
equips assistencials. Hi han participat el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós; la
vicepresidenta, Elvira Bisbe, i el secretari, Gustavo Tolchinksy. Abans
del lliurament dels premis, Oriol
Mitjà, metge investigador en malalties infeccioses de l’Institut de
Salut Global de Barcelona (ISGlobal), ha pronunciat la conferència
“Lluitant contra les malalties tropicals desateses mitjançant la recerca: l’exemple del pian”. Quim
Monzó ha posat el punt i final a la
celebració amb una intervenció
durant la qual, amb gran sentit de
l’humor, ha relacionat metges i escriptors. n
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El diari de l’aigua

L’aigua que bevem
Qui i com es garanteix que l’aigua que arriba a les aixetes és apta pel consum?

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 gratuïta per
conèixer de primera mà el procés de
collita i conservació de les olives. Cal
fer inscripció prèvia a
www.parcdelasequia.cat
Dissabte 15 de desembre de 11 a 13h

15a Cursa per la vida
Les Piscines Municipals de Manresa,
juntament amb el Club Atlè:c i el Parc
de la Sèquia, organitzen aquesta
caminada/cursa solidària per recollir
diners per la lluita contra el càncer,
conjuntament amb la Marató de TV3.
La inscripció an:cipada és de 10€ o de
13€ el mateix dia.
Diumenge 16 de desembre a les 9.30h

Tallers de Nadal

Qui em garanteix que l’aigua que
surt de la meva aixeta no posa en
risc la meva salut?

Avui en dia es disposa d’una gran varietat
de mesuradors en con:nu de diferents
paràmetres, i en diferents punts crí:cs de
control, que permeten fer una ges:ó
L’aigua que ens arriba a casa, passa tot un preven:va de la qualitat de l’aigua i
seguit de controls molt estrictes per an:cipar-nos a qualsevol incidència.
assegurar-ne la salubritat. L’autoritat
sanitàra del territori és qui fa la vigilància E l l a b o ra t o r i , s o t m è s a d i fe re n t s
dels criteris de qualitat de l’aigua de acreditacions i validacions, també té un
consum humà.
paper important dins del control sanitari, ja
que ens pot determinar ràpidament
Quines responsabilitats té el gestor
qualsevol dada que es necessi: dins un bon
de l’aigua?
nivell de qualitat i certesa, tant a nivell de
l’anàlisi, com del servei prestat.
En el marc norma:u actual, l’en:tat gestora
del subministrament d’aigua d’un municipi, Aquest, entre d’altres, també porta a terme
en aquest cas Aigües de Manresa, és la un seguit d’anàlisis de control de l’aigua
responsable de que, aquesta, arribi a les segons un pla de presa de mostres
cases dels usuaris, amb tota la garan:a i la establert per Aigües de Manresa, i en total
millor qualitat possible per ser considerada concordança amb el que estableix la
aigua apta per al consum, i, si no és així, la norma:va sanitària vigent.
població n’ha d’estar assabentada.
Com s’actua davant de qualsevol
Qui vetlla perquè aquestes es por:n
incidència?
a terme de la millor manera?
L’inspector sanitari es persona a les
Per poder portar a terme aquesta tasca, instal·lacions i inspecciona les condicions
Aigües de Manresa, ha de complir tot un sanitàries d’aquestes. Fa revisió del
ventall de requisits encaminats a obtenir, Protocol d’Autocontrol i Ges:ó i del
avaluar, mantenir, millorar i tornar a avaluar seguiment de qualsevol incidència, si
totes les etapes, des de la captació de existeix, ﬁns a resoldre’s.
l’aigua ﬁns a l’entrada als ediﬁcis.
Dins de les analí:ques de control sanitari a
Amb l’ajut d’un Protocol d’Autocontrol i realitzar, davant de qualsevol paràmetre
Ges:ó i un Pla Sanitari de l’Aigua, entre fora del valor establert per norma:va, que
d’altres, i, evidentment, d’un personal creï un incompliment o anomalia, s’ha de
qualiﬁcat per poder executar-ho, Aigües de comunicar a l’autoritat sanitària.
Manresa manté un control exhaus:u en tot
el recorregut de l’aigua.

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, etcétera. Unes
ma:nals d’ac:vitat per a tota la
família. El preu és de 1’5€/infant.
24, 27 i 28 de desembre de 11 a 13h

PARC DE LA SÈQUIA · L’aigua és el camí

La manifestació d’un incompliment o
a n o m a l i a , a c c e l e ra u n e s m e s u re s
correctores que s’apliquen rapidament, i
posteriorment unes mesures preven:ves
perquè no torni a succeir. L’autoritat
sanitària fa seguiment de la incidència, en
tot moment, ﬁns a la seva resolució.
En el cas de nivells de paràmetres que
suposin un risc per la salut, l’autoritat
sanitària declara una situació d’alerta i el
gestor ha d’informar a la població.
On puc trobar informació de les
caracterís:ques de l’aigua del meu
municipi?
La norma:va també exigeix par:cipar en un
Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de
Consum (SINAC). El Ministeri de Sanitat i
Consum proporciona l’aplicació d’aquest
sistema informà:c SINAC, on s’hi troba tota
la informació de totes les zones de
subministrament i el control de la qualitat
de l’aigua de consum humà. Aquesta
aplicació està a l’abast del ciutadà on pot
consultar tota la informació actualitzada
respecte la seva zona de subministrament,
com també, la qualitat sanitària del seu
municipi o altres que puguin ser del seu
interès. L’adreça electrònica on consultar la
i n fo r m a c i ó é s l a s e g ü e n t : he p : / /
sinac.msssi.es

Elisabet Berch, analista supervisora del Laboratori d’Aigües de Manresa

CENTRE DE L’AIGUA DE CAN FONT
El Centre de l’Aigua és un complex museís:c, experimental i
divulga:u al voltant de la importància de l’aigua per al
desenvolupament humà. És el punt neuràlgic i la seu de la
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia, així com el
centre de referència per al nostre servei educa:u. Té una zona
exposi:va, una zona experimental i una zona dedicada també a
l ’e s t u d i . P o d e u t r o b a r - n e m é s i n f o r m a c i ó a
www.parcdelasequia.cat

www.parcdelasequia.cat
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especial

El Nadal comença a Navidecor
guarniments nadalencs. Més de 1.400 metres quadrats d’exposició per fer compres nadalenques de molt bon gust
Redacció
Manresa

E

l Nadal comença a Navidecor perquè Navidecor és
l’establiment del món de
Nadal. Més de 1.400 metres quadrats d’exposició. Un establiment amb dues plantes amb espais temàtics i de colors diferents
perquè et sigui més fàcil triar l’estil i la decoració que vols que presideixi casa teva, la teva empresa,
per regalar... colors per guarnir arbres que es combinen harmoniosament. Trencanous de fusta, cérvols
enllumenats, soldadets, espelmes
aromàtiques, sabons de Portugal,
perfums...
Regala’t un plaer per als sentits visitant Navidecor i comprant-hi. Figures de pessebre de la firma Martino
Landi, figures amb tots els detalls.
Des del naixement, els Tres Reis, el
bestiar, els pastors i tot un ventall de
personatges que fan gran cada any
el teu pessebre. La firma Lamax que
recrea tot el món dins una població
amb tots els personatges i oficis...
La gran novetat de la firma Katherine’s Collection que et transporta al Pare Nadal, als Reis, a les ballarines i als personatges recreats
amb vidre i seda que donen un toc
diferencial al teu espai de Nadal i
que només trobaràs a Navidecor.
I una altra de les grans novetats, la
Collection, amb detalls especialment triats per Roman del Moral,
director i propietari de Navidecor,
que et suggereix aspectes molt especials de les festes: elfs, gossets,
peixos... dissenys molt exclusius
perquè adornin el teu arbre de
Nadal.
I enguany, i per festes, un aspecte solidari de Navidecor amb Pink
Ribbon. Adquirint aquestes peces
de Nadal contribuiràs a la lluita
contra el càncer.
Navidecor també té la marca Possible Dreams de Pares Nadal i les

figures nadalenques de la casa Disney.
Arbres de tots els colors, respectuosos amb el medi ambient i la natura i també de fibra òptica amb
boles romàntiques, decorades amb
perles i lluentons, penjolls de vidre
antic, sense oblidar la marca pròpia de Navidecor.
Navidecor comercialitza articles
amb marques prestigioses amb

una finalitat que és ajudar-te a
crear el millor ambient nadalenc
d’aquestes festes.
I si busques un regal especial, creatiu, diferent, regala Navidecor. Ja
ho veuràs com en quedaràs content
i faràs feliç a qui ho regalis. Navidecor té els preus més ajustats del
mercat que et permetran adquirir
productes des de preus molt baixos.
I no oblidem que el Nadal és per als

infants, que són els protagonistes,
i en aquest establiment de Navidecor trobarem productes de primera qualitat perfectament homologats amb les marques de prestigi
i de bon gust en la decoració que
presideixen cada un dels espais de
Navidecor.
Vine’ns a veure. En nom de Navidecor, bones festes sempre respirant
l’aire de Nadal. n

NAVIDECOR
Polígon Industrial Casanova,
Carretera
Manresa-Berga, km 0,600
08272 Sant Fruitós de Bages
Telèfon: 938 74 10 29
www.navidecor.com
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Lux Mundi, un gran
espectacle a Manresa
de llum i so, a la Seu
aj manresa

Redacció

El Casino
exposarà
un pessebre
gegant
Aquest Nadal del 2018, el Grup
Pessebrístic de Manresa vol celebrar els primers vint anys de pessebre monumental al Casino de
Manresa, amb una construcció espectacular de 25 metres quadrats,
dedicats a escenificar en el Pessebre de la Llum els espais monumentals més importants d’aquell
moment històric. S’exposarà a l’espai 7 del Casino de Manresa, des del
dia 15 de desembre del 2018 fins al
6 de gener del 2019. El pessebre, codirigit per Jordi Muro i Vidal Orive, ha estat construït pel grup de
pessebristes més actiu de l’entitat,
i està centrat a l’entorn de la plaça
Major de la ciutat, on s’ofereixen
les construccions monumentals:
l’Ajuntament, la col·legiata de la
Seu, l’església del Carme, la capella del Rapte, el pont Vell i un circuit de carrers envoltats de recs i
d’hortes, tal com eren d’antic. S’hi
poden veure la Muralla del Carme,
el carrer del Balç, les Baixades del
Carme i del Pòpul o el camí dels
Corrals. També com des del darrere de l’església del Carme, brollen
simbòlicament. n
nnn

Manresa
nnn Es tracta d’un espectacle lumí-

nic musical creat, exclusivament,
per vestir de llum i so l’interior de
la Col·legiata Basílica de Santa Maria de Manresa (la Seu).
La basílica de la Seu és un dels
exemples més representatius del
gòtic català, i símbol i icona de la
capital del Bages.
Un concert de llum que pretén fer
un homenatge al temple manresà i
crear un espai immersiu on els espectadors podran viure una experiència sense precedents a la ciutat,
envoltats per un univers aclaparador de llums i sons.
Lux Mundi es podrà veure aquest
15 de desembre i és una reinterpretació moderna del miracle de
la Llum i és l’acte de cloenda de
Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018.
Manresa és una ciutat complexa
amb moltes realitats diferents, i per
això busquem que la ciutat estigui
oberta a tothom, com també ho estarà, en aquest cas, la nau de la basílica manresana amb una proposta

totalment innovadora.
Una coreografia d’il·luminació i
música sincronitzades per crear
sensacions hipnòtiques tot contemplant l’arquitectura del temple.
S’omplirà de llum la nau gòtica, es
remarcarà a l’espectador els seus
detalls més importants perquè es
fixi en l’arquitectura de la nau, i
les projeccions lumíniques també sortiran cap a l’exterior del temple, a través del rosetó i dels vitralls,
que, com és essencial en l’art gòtic,
transfiguraran els colors i la llum,
però en aquest cas ho faran en les
dues direccions, cap a dins i cap a
fora de l’edifici. D’aquesta manera,
l’espectacle arribarà també a tota
la ciutat.n

Ralph rompe Internet
De dijous 6 a diumenge 9: 4 - 6.10 - 8.20 - 10.30
Dies 5, 10, 11, 12 i 13: 6.10 - 8.20 - 10.30
Diumenge matinal 12.10
Apta. Animació. 112 min. Dolby Atmos
En Ralph s’endinsa en el món inexplorat i emocionant
d’Internet on viurà una nova aventura buscant una peça
de recanvi que salvi el videojoc de la Vanellope.
En Ralph destrueix Internet
C
De dijous 6 a diumenge 9: 4.50 - 7.10
Dies 5, 10, 11, 12 i 13: 5 - 7.10
Diumenge matinal 11.55
Apta. Animació. 112 min. Català
En Ralph s’endinsa en el món inexplorat i emocionant
d’Internet on viurà una nova aventura buscant una peça
de recanvi que salvi el videojoc de la Vanellope.
Animales fantásticos. Los crímenes de Grindelwald
De dijous 6 a diumenge 9: 4.45 - 7.30 - 10.20
Dies 5, 10, 11, 12 i 13: 5 - 7.35 - 10.20
Diumenge matinal 11.45
7 anys. Fantàstica. 133 min.
Per tal de frustrar els plans del Grindelwald, Albus Dumbledore recluta el seu antic alumne Newt Scamander,
que accedeix, sense conèixer els perills que l’esperen.
El Grinch
De dijous 6 a diumenge 9: 4.10 - 6.10 - 8.20
Dies 5, 10, 11, 12 i 13: 6.10 - 8.20
Diumenge matinal 12
Apta. Animació. 86 min
El Grinch és un personatge cínic i un rondinaire irritant
que es proposa robar el Nadal fins que el desbordant
esperit nadalenc d’una nena el fa canviar d’opinió.
El Cascanueces y los cuatro reinos
De dijous 6 a diumenge 9: 4
Diumenge matinal 12
Apta. Fantasia. 96 min
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.
Smallfoot
De dijous 6 a diumenge 9: 4.10
Diumenge matinal 12.10

cultura
Pobles de la Catalunya
Central es vesteixen de
tradicions i pessebres
Redacció
Manresa
nnn A Calaf, els Pastorets s’han vis-

cut com una referència intrínseca
a la vida de la població . Els Pastorets de Calaf es mantenen vius després de tants anys. Els Pastorets són
ara un espectacle per a nens i per a
adults, i això fa que s’hi vagin incorporant importants millores tècniques i escenogràfiques que ajuden
a fer unes representacions que siguin l l més espectaculars possible.
El teatre forma part d’una manera
essencial de la vida de tots aquests
calafins i en especial aquestes representacions on hi podem trobar
actors des de l’infant Jesús fins al
més gran dels actors amb més de
80 anys. Des del dia de Nadal fins
a finals de gener a les 17.30 hores.
Consulta el web www.pastoretsdecafal.cat.
La Nit viva és un espectacle que recrea la vida a pagès de fa més d’un
segle i que combina quadres d’oficis antics i pessebre. La representació transcorre pels carrers i interior de cases centenàries del Raval
del Sastre del poble de Fonollosa i

Bohemian Rhapsody
5.10 - 6 - 7.45 - 10.20
Diumenge matinal 11.50

hi participen més de 190 persones
dels pobles de Fonollosa, Camps,
Aguilar de Segarra i rodalies. Enmig d’una nit quieta i freda una estrella ens fa llum, i el caliu d’uns
pagesos i pageses ens anuncia que
hem d’obrir les portes a la imaginació…! 26, 29 i 30 de desembre de
2018 i 1 de gener de 2019, a 1/4 de 7
i 2/4 de 8 del vespre.
Recomanem també el Pessebre vivent de Vilandeny a Navès. Es tracta del pessebre vivent més autèntic de la zona, ja que està fet a l’estil
de pagès. A més té la particularitat
d’unir habitants de Vilandeny (el
Solsonès), Gargallà i Sorba (Montmajor-El Berguedà).Els carrers sense asfaltar i els portals de les cases
d’aquest municipi es converteixen
en quadres on es representen els
diversos oficis antics i imatges de
la vida de Jesús.
Es representen vint-i-nou quadres
referents a escenes i feines camperoles juntament amb les de tema bíblic. A les 7 i a les 8 de la tarda, dies
25, 26 i 30 de desembre de 2018 i 1 de
gener de 2019. S’obsequiarà a tots
amb torrades amb allioli de codony
i cansalada a la brasa. n

Robin Hood. Forajido, héroe, leyenda
De dijous 6 a diumenge 9: 4 - 6.15 - 8.10 - 10.40
Dies 5, 10, 11, 12 i 13: 6.15 - 8.10 - 10.40
Diumenge matinal 11.50
12 anys. Aventures. 116 min
Robin Loxley i el seu antic enemic John es revolten contra la corrupta corona anglesa en una emocionant i divertida aventura plena d’acció i amor.
Kursk
6 - 8.15 - 10.30

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.
El regreso de Ben
De dijous 6 a diumenge 9: 4.20 - 6.20 - 8.20 - 10.40
Dies 5, 10, 11, 12 i 13: 6.20 - 8.20 - 10.40
Diumenge matinal 12
12 anys. Drama. 103 min
El Ben torna a casa la nit de Nadal. La mare s’adona que
ell no està bé, de manera que intentarà fer tot el possible
perquè la seva família no s’ensorri.
Superlópez
De dijous 6 a diumenge 9: 4.10 - 6.20 - 8.30 - 10.40
Dies 5, 10, 11, 12 i 13: 6.20 - 8.30 - 10.40
Diumenge matinal 12
Apta. Comèdia. 107 min
Amb superpoders és difícil no destacar. Poder volar, aturar un metro perquè no descarrili... i tornar a l’oficina per
ser un tipus normal no és fàcil per a Juan López.
Durante la tormenta
5.50 - 8.10 - 10.30

7 anys. Drama. 118 min
Any 2000. El submarí nuclear de l’armada russa K-141
naufraga al mar de Barents. Mentre els mariners lluiten per
sobreviure, les seves famílies s’enfronten a la burocràcia.
Viudas
5.20 - 7.50 - 10.20
Diumenge matinal 11.50
16 anys. Thriller. 129 min
Quatre dones que no tenen res en comú excepte un
deute heretat de les activitats criminals dels seus difunts
marits, decideixen agafar les regnes del seu propi destí.
Cadáver
De dijous 6 a diumenge 9: 4.20 - 8.30 - 10.40
Dies 5, 10, 11, 12 i 13: 8.30 - 10.40
Diumenge matinal 12.10
16 anys. Terror. 86 min
La Megan rep un cos al dipòsit de cadàvers i comença
a experimentar esgarrifoses v isions, el que li fa sospitar
que el cos està posseït per una força demoníaca.
El fotógrafo de Mauthausen
10

12 anys. Thriller. 128 min
Una interferència en el temps fa que la Vera, una mare
jove, salvi la vida d’un noi que va viure 25 anys abans a
casa seva. Aquesta acció li provocarà una nova realitat.
El amor menos pensado
10.15
7 anys. Comèdia romántica. 130 min
El Marcos i l’Ana han estat casats 25 anys. Quan el seu
únic fill se’n va de casa, la parella entra en una profunda
crisi existencial i decideixen separar-se de comú acord.

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.
Òpera i Ballet al Bages Centre
Divendres 7 de desembre a les 18.00
en directe apertura de temporada
des del Teatro alla Scala de Milà
Attila
Òpera en pròleg i tres actes de Giuseppe Verdi
Interpretada per Ildar Abdrazakov i Saioa Hernández

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.

Per fer el mos a Bages Centre

entra al futur amb

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

Estrena

C Català

3D

VO Versió original subtitulada
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ECONOMIA

Nova solució per augmentar la sostenibilitat
en el procés de producció d’olives de taula
CTM

CTM
Manresa

nnn El centre tecnològic Eurecat-

CTM (membre de Tecnio) coordina el projecte LIFE SOLIEVA, que
té l’objectiu d’augmentar l’eficiència de l’ús de recursos en el procés de producció d’olives de taula
i disminuir l’impacte ambiental
del sector, i contribuir a la implementació de l’estratègia d’economia circular de la Comissió Europea, mitjançant la recuperació
d’un gran percentatge d’aigua, de
reactius i de compostos orgànics,
com els proliferols.
Segons explica el responsable de
la línia d’ecologia industrial de la
Unitat de Sostenibilitat d’EurecatCTM, Frederic Clarens, el projecte “és de gran importància per a la
indústria de producció d’olives de
taula”, ja que solucionarà la principal problemàtica ambiental del
sector, associada a la gestió de les
salmorres que genera, i que actualment s’envien a basses d’evaporació. Es calcula que es produeix
mig litre de salmorra per cada quilogram d’olives produït.

El projecte permetrà demostrar
a escala pilot un sistema de tractament innovador per a aquestes
salmorres, que combinarà diverses tecnologies de membranes i
evaporació solar. La planta pilot
s’instal·larà a la cooperativa agrària de Nuestra Señora de las Virtu-

des, de La Puebla de Cazalla, a Sevilla, i es preveu que començarà a
operar a finals del 2019.
D’acord amb les estimacions d’Eurecat-CTM, es calcula que el nou
sistema de tractament permetrà
reduir fins a un 60 % de les emissions de CO2 i rebaixar fins al

95 % les salmorres que cal gestionar. També farà possible recuperar
un 65 % d’aigua que podrà ser reutilitzada dins del procés productiu,
així com un 40 % de reactius utilitzats en la producció d’olives de
taula. A més, es podran recuperar
fins a un 50 % dels compostos or-

gànics de valor presents en l’aigua
residual, com són els polifenols, els
quals són altament contaminants
per al medi ambient, però tenen un
gran poder antioxidant, que fa que
siguin molt interessants per a la indústria agroalimentària.
D’acord amb la coordinadora del
projecte, Sandra Meca, el nou procés no només tindrà “un gran impacte en el sector de l’olivera, sinó
també en l’alimentari en general”,
ja que té “un gran potencial per ser
implementat, principalment per les
empreses de conserves, i es transferirà la tecnologia a altres països
productors d’olives de taula, com
Grècia i Itàlia”.
El projecte, que té el suport econòmic de la Comissió Europea a través
del programa LIFE, té un pressupost total de 2.018.362 euros i durarà 3 anys i 3 mesos.
Al projecte hi participen Técnica y
Proyectos, SA (TYPSA), el Centre
Tecnològic Nacional de la Conserva
(CTC), Nuestra Señora de las Virtudes, Panhellic Association of Table Olives Processors Packers and
Exporters (PEMETE) i Fundación
CITOLIVA. n
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Sage 200cloud es la solución de gestión para
pymes que quieren tener perfectamente
conectadas todas sus áreas de trabajo.
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93.877.03.03
www.controlgroup.es
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Especial
Un gran nombre de voluntaris del Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia, Osona i Moianès participen en la recollida d’aliments

Mercadona dona 100.000 litres de llet
Hacendado per afegir al Gran Recapte
CATALUNYA CENTRAL. Els establiments de Mercadona van col·laborar activament amb el Gran Recapte del Banc d’Aliments
Redacció
Manresa

E

ls responsables de la delegació al Bages del Banc
dels Aliments tardaran
encara uns dies a tenir
el balanç definitiu de la campanya a la comarca, però la primera
impressió és que el balanç haurà
estat més que positiu. Com a mínim, s’hauran igualat les xifres de
l’any passat, en què es van recollir prop de 70.000 quilos al Bages.
El 30 de novembre i 1 de desembre, els voluntaris del Banc d’Aliments, uns 400 al Bages, es van repartir pels diferents establiments
col·laboradors, com ara Mercadona, disposats a recollir les donacions dels clients que volien destinar
una part de la compra als més necessitats. Entre els voluntaris, hi
havia membres d’entitats i associacions, estudiants, joves de l’Estrep de Sant Salvador, presos dels
Lledoners, d’Ampans, de la majoria d’escoles de Manresa i també
persones a títol individual.
Per part dels clients, la gent tenia
una bona actitud i col·laborava
amb la llista de productes que
demanava el Gran Recapte. Els
clients podien agafar i donar
productes com llegums, llet, oli,
productes d’higiene, sal, sucre,
productes bàsics.

El Gran Recapte ha esdevingut una
de les mobilitzacions socials solidàries més re¬marcables de Catalunya i, el més important, “el
Gran Recapte ha servit per generar consciència sobre l’existència
d’una pobresa tan severa en el nostre entorn, que no permet garantir
el dret a una alimentació suficient
i saludable”, com ha explicat Carles Mainou, director de Relacions
Externes de Mercadona.
La recollida d’aliments és possible gràcies a la col·laboració de di-

ferents cadenes de supermercats
i establiments del país, entre els
quals hi ha Mercadona, que posarà a disposició dels Bancs d’Aliments 250 botigues d’arreu de Catalunya. Carles Mainou ha explicat
que “es farà un donatiu especial
de 100.000 litres de llet de la nostra marca Hacendado”.
Encara que les dades no es coneixen al detall, la central del Banc
dels Aliments ha donat aquest cap
de setmana una xifra estimada, i
valora que el Gran Recapte tancarà

aquesta desena edició a tot Catalunya amb més de 4,5 milions de
quilos de menjar, una xifra similar
a la de la passada edició.
En el comunicat, el Banc dels Aliments ha transmès el seu agraïment a totes les persones, entre
voluntàries i donants, que han fet
possible recollir una quantitat tan
rellevant d’aliments, en l’any en
què la campanya arriba a la desena edició. A més, també agraeixen totes les empreses, mitjans
de comunicació i entitats que han

donat suport a la iniciativa.
A la comarca de l’Anoia els tres
centres Mercadona; el d’Igualada, Santa Margarida de Montbui
i Vilanova del Camí, han participat, un any més, al Gran Recapte.
L’afluència de donacions ha estat
constant i ha arribat als seus punts
màxims dissabte al migdia i sobretot a la tarda. Una desena de voluntaris s’han encarregat de repartir
les bosses als compradors a les entrades dels establiments i de recollir i ordenar les donacions tant
bon punt eren efectuades. Productes de primera necessitat com l’oli,
la pasta o l’arròs han estat els més
recollits durant les dues jornades
de Gran Recapte a l’Anoia.
Osona s’ha bolcat un any més en el
Gran Recapte d’Aliments. Tot i que
encara no hi ha xifres definitives,
es calcula que s’han recollit més de
100.000 quilos d’aliments en una
seixantena de punts de recollida.
D’aquests aliments i altres productes se’n beneficiaran unes 6.000
persones. De tota manera sembla que no s’ha pogut arribar als
117.000 quilos que l’organització
osonenca s’havia proposat com a
objectiu. Gairebé un miler de voluntaris, amb la complicitat dels
supermercats i establiments adherits a la campanya, han fet possible omplir els rebosts del Banc
d’Aliments. n
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ENTRETENIMENT
Horòscop

MOTS ENCREUATS, per Pau Vidal

Abril Prat

HORITZONTALS:

Tarotista i astròloga
Tel.: 664 271 017

TELÈFONS D’INTERÈS

ÀRIES - 21 / 03 - 20 / 04
Veureu que les coses començaran a millorar molt a poc a poc. Tots aquests canvis seran dins la part professional. Són
molt bones setmanes per buscar feines
noves i també per moure’s dins els aspectes sentimentals. Aprofiteu-ho.
TAURE - 21 / 04 - 20 / 05
Us sentireu molt atrets per una persona
una mica més gran que vosaltres. Moltes
vegades confondrem el que és l’amistat
amb els sentiments. Això us pot provocar molt malestar. És convenient que no
us hi obsessioneu.
BESSONS - 21 / 05 - 21 / 06
Si teniu pensament de fer canvis com ara
pintar, canviar mobles o, fins i tot, canviar de pis, no us trobeu en el moment
més oportú. És convenient que espereu
uns dies perquè podeu equivocar-vos.
I a més a més perdre diners.
CRANC - 22 / 06 - 22 / 07
S’acosten les festes i s’acosten celebracions tant en família, com en parella i
amistats. Passareu unes molt bones setmanes i, a més a més, us agafareu uns
quants dies de vacances que la veritat
que us aniran molt bé per relaxar-vos.
LLEÓ - 23 / 07 - 23 / 08
Les amistats tenen un paper molt important al llarg d’aquests dies, ja que rebreu
notícies de persones de qui fa molt de
temps que no sabíeu res. Amb aquestes
persones sortireu de festa i a part pensareu projectes de feina.
VERGE - 24 / 08 - 22 / 09
Una amistat vostra es convertirà amb
una cosa molt més important, sentimentalment, sobretot per a les persones que
en aquests moments esteu soles sense
parella. Les persones que teniu parella
viureu una segona lluna de mel: aprofiteu-ho.
BALANÇA - 23 / 09 - 20 / 10
Aneu amb compte amb els vostres enemics, amb aquestes persones que demà
em fan una cara i era una altra, ja que us
poden portar bastants problemes, sobretot pel que fa a la família. És convenient que obriu els ulls i no confieu en
segons qui.
ESCORPÍ - 21 / 10 - 22 / 11
S’acosta una bona etapa, sobretot en
l’aspecte econòmic, ja que cobrareu
uns diners que des de fa temps heu de
cobrar. També és una bona etapa per
estalviar, sobretot per a les persones que
ja tenen una edat avançada i volen esperar a fer coses noves cara al pròxim any.
SAGITARI - 23 / 11 - 21 / 12
Les persones d’aquest signe que estigueu delicades o que ja sigueu una mica propenses a problemes de refredats
i ossos heu d’anar amb compte, ja que
passareu uns dies amb molt malestar.
Alerta!
CAPRICORN - 22 / 12 - 21 / 01
Papers, estudis, herències, firmes, qualsevol document que tingueu pendent:
ara és el millor moment de començar la
muralla perquè teniu els astres al vostre
costat i us anirà molt bé que estigueu
amb molta energia i molt satisfets.
AQUARI - 22 / 01 - 19 / 02
Sigueu més sincers amb les persones de
la vostra feina, principalment si treballeu
amb companys, ja que moltes vegades
el fet de dir coses que no són poden provocar malestar, males cares i enemics.
Aneu amb la veritat per endavant.
PEIXOS - 20 / 02 - 20 / 03
Fareu molts plans de cara al pròxim any,
tots relacionats amb la vostra feina, si teniu un negoci propi. S’acosta una etapa
de molts canvis i us costarà moltíssim
adaptar-vos-hi.

1. Hi són presents per culpa de
les circumstàncies, com tants i
tants / 2. Agafi fort, que va cap a
la Trasmediterrània. Guarneixi la
marquesa, i l’anglès que disfruti
/ 3. Nou buida. Estranys binomis,
al capdavant de la ràdio catalana. Al cor d’en Lluc / 4. Marxem, que som de mena reculosa.
Aconseguit, això sí, contra sentit
/ 5. Si es tracta de pirita, abundosa. A l’ànima dels pendons / 6.
Introdueix localitzacions. Abundosa, també, però de família / 7.
Automòbil que al besavi li anava
com una seda. Un altre, ara Opel
i en forma de llança / 8. Per donar els millors fruits ha de deixar d’estar latent. Intransigent
amb la llum / 9. Josep Maria en
família. Si les tites el segueixen
no és bon professor. Intranet /
10. No tenies el monjo però l’hàbit sí. Corbar el malmès cos de
la Carrà / 11. Col isolada. Contracció d’importància vital. Poca broma / 12. Seient reservat a
estafadors professionals. Obrer
de quiròfan / 13. Si preferim el
pretèrit?: passem en silenci. Tot
de flors i… paf!

a Solsona

NIT VIVA

CAMPS

Fonollosa
CANET
DE FALS

BV-3008
A Calaf-Cervera
Lleida
SORTIDA
114

FALS

c-25
AGUILAR
DE SEGARRA

Pessebre vivent
del Bages

RAJADELL

SORTIDA
123

a Igualada

CALLÚS
SANTPEDOR

ST. JOAN
DE V.

MANRESA
C-16
a Barcelona

c-25

a Vic

VERTICALS:

1. Els seients més buscats als vernissatges. Calmant ideal per a en
Juli i en Josep / 2. Al cor del tifó.
Les preferides me les llegiràs als
ulls. Abracen el senyor / 3. Sol
anar d’Oxford a Cambridge sense tocar terra. Macades de mala
manera per un de Damasc / 4. Per
uns assassí, per altres un simple
conductor. Faixa de fil de color diferent, com si fos la Gran Via / 5.
Urna encara no del tot plena. Com
fonemes i lexemes però parlant
de tons. En estéreo en estéreo /
6. Miòmer passat per l’oncle Tom.
Escrivia i menjava tant que no deixava veure els tenors / 7. Dòlar excarcerat. Demarcacions d’embotits santificats. La religió del poble
fumador / 8. Reixats malmesos
pels boscos de teixos. En Malet
hi feia el pi, en un llit així / 9. Peça
que en fermar el jou causa força
ansietat. Succeir, esdevenir-se /
10. A l’ànima dels monjos. Mal
pas freqüent al cigarret artesanal.
Cap sense ídem / 11. Ha de ser-ho
una espasa com déu mana. Bolet
de mala rima / 12. Un altre bolet,
però aquest té aspecte de cigró.
Tenaç, ferm, abrandat.

URGÈNCIES

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

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

Sant Joan de Déu		
Centre Hospitalri 		
Clínica Sant Josep		

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

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

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

HOSPITALS
SERVEIS
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Chakir El Homrani és CONTRAPORTADA com a ...
Conseller de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya

“Un dels reptes que tenim és la
qualitat del mercat de treball”
cia és l’última opció. Nosaltres
hem generat la renda garantida
de ciutadania, amb la qual estem
complementant més de 45.000
pensions no contributives i pensions contributives molt baixes.
Ho fem per garantir uns ingressos
mínims, i ho fem, especialment,
amb aquesta població que tenen
pensions tan baixes. En aquesta
via treballem en la millora de les
prestacions. L’altra via és un sistema públic i concertat potent.

Eli Pagan
l’entrevista

E

l contracte programa que
el Departament de Treball, Afers Socials i Família signa amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants
i els ens supramunicipals de la Catalunya Central per a la prestació
de serveis socials bàsics preveu
destinar 12 MEUR al territori durant aquest 2018. En tres anys (del
2017 al 2019) la Catalunya Central
n’haurà rebut uns 35. En el cas concret de la Catalunya Central, i entre els anys 2017 i 2019, es reforçaran els equips bàsics d’atenció
social, que passaran dels 136 professionals inicials als 187. Chakir
El Homrani és el conseller de Treball, Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest nou contracte programa
és una molt bona notícia?
Sí, sí. Hem presentat aquest programa que ja va començar la consellera Bassa i que per a nosaltres
és central. És l’eina amb la qual
col·laborem amb el finançament
d’aquests Serveis Socials. Des del
territori feia temps que es reclamava un reforç en els equips bàsics de
Serveis Socials. Amb aquest nou
programa fem una aposta molt
gran. Així, per exemple, incrementem les quanties i aquest fet
permetrà que a tot Catalunya es
contractin més de 850 persones de
suport per a aquests equips bàsics
de Serveis Socials. També el programa preveu la creació de la figura del gestor administratiu, que ha
de permetre que els professionals
es dediquin a la gestió social, i la
tasca administrativa la pugui fer
aquesta altra figura professional.
Això per nosaltres és un exemple
de la nostra implicació amb al teixit social. Nosaltres entenem que
la millor política social és la que es
pot fer de la mà dels ajuntaments
i els Consells Comarcals.
Una de les grans preocupacions,
des de fa anys, és l’atur. S’estan
millorant les xifres?
Fa una temporada que s’està creant ocupació. Les últimes dades no
van ser positives, però aquest fet va
vinculat a l’estacionalitat del mercat laboral d’aquest país. Habitualment, les dades de l’atur de l’oc-

tubre són les més dolentes perquè
coincideixen amb la finalització
de la temporada d’estiu. Però, en
general, ja no estem en unes dades
esgarrifoses. Vam arribar a passar dels 600.000 aturats. Ara mateix, som en una xifra de 390.000
aturats, amb un taxa d’atur que ha
baixat la barrera psicològica del
12 %. Les dades són més positives,
però continuem tenint molta gent
a l’atur i això és un problema greu.
Encara tenim molts reptes, un dels
quals és la qualitat del mercat de
treball. És a dir, estem generant
ocupació però no de qualitat, i això va molt lligat a l’ADN del nostre Departament: la millora de les
polítiques socials. Un segon problema que hem d’afrontar són els
aturats de llarga durada, i amb els
quals s’ha de fer un programa molt
específic d’acompanyament perquè puguin inserir-se dintre del
mercat laboral. Són persones molt
vulnerables.
La fuga de talents joves també
és un problema. Com el podríem evitar?
Un dels fenòmens del nostre mercat laboral és la subocupació. Hi ha
gent que en comptes de dir subocupació parla de sobrequalificació.
Jo, però, mai parlo de sobrequalificació perquè crec que ningú està
sobrequalificat. Són joves als quals

se’ls ofereixen unes feines que requereixen una qualificació molt
més baixa de la que tenen. Durant
els últims anys, i especialment en el
període fort de la crisi, hi ha hagut
joves que han marxat per buscar-se
la vida i per trobar feina de qualitat.
Aquest fet pot formar part de l’itinerari vital d’una persona, però el
repte és generar mecanismes que
facilitin que, quan vulguin tornar,
puguin fer-ho. I especialment facilitar el retorn de certs perfils professionals que també necessitem en
aquest país. Des de la Direcció General de Joventut del Departament
hem anat treballant en projectes
específics de retorn. Però perquè
aquesta persona torni ha de tenir
assegurada una feina en condicions al país. És aquest nexe el que
hem d’anar generant. És un dels
reptes que tenim. Igual que també hem de ser conscients d’una realitat: el nostre sistema formatiu ha
acabat generant que ens manquin
uns tipus molt concrets de professionals. Tots som conscients que
si fas un grau superior d’electricitat, per exemple, trobaràs feina al
moment. Costa d’entendre que no
tinguem personal qualificat per a
segons quines feines quan tenim
390.000 persones a l’atur. Això demostra que hem de treballar molt
millor la intersecció entre la formació que fem i les necessitats del mer-

cat laboral. Aquest és un dels altres
reptes que tenim.
Quina manera tenim d’inserir
en el mercat laboral les persones més grans de 50 anys?
Són persones que tenen un ofici, i
que l’han après treballant. El que
hem de fer és treballar en el que
s’anomena processos d’acreditació de competències. És una manera d’acreditar els coneixements
tècnics que han adquirit al llarg
de la vida laboral, i acreditar-los
amb un títol oficial. També és una
manera de reincorporar-los a mecanismes de reciclatge. És un dels
àmbits que volem impulsar. Així
estem treballant amb el Departament d’Ensenyament perquè
aquests processos d’acreditació es
puguin fer tant per via del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC),
com també per via de l’Institut
Català de Qualificacions Professionals. Unes acreditacions que
s’han d’adaptar a les necessitats
del teixit productiu. Aquestes persones són un valor molt potent per
al nostre mercat laboral perquè incorporen una cultura del treball
molt necessària.
Les persones que cobren una
pensió minsa com poden accedir a una residència?
La resposta és clara: la residèn-

Catalunya sempre ha estat terra d’acollida. Ho ha demostrat al
llarg de la seva història. Com es
pot ajudar els refugiats que arriben?
És un dels reptes més importants
que m’he trobat des que soc conseller. Primer, el que hem d’assegurar és l’acollida de tots els menors,
adolescents i joves migrants que
arriben a casa nostra sense referents familiars. Ells tenen una doble vulnerabilitat, vinculada a la
seva trajectòria com a migrants
de processos complexos. Però, a
més, tenen una segona vulnerabilitat: són menors d’edat. I el dret
dels infants i dels adolescents és sagrat, és una obligació moral i ètica.
Però també és una obligació jurídica. Des de principis d’any han
arribat 3.000 persones. Una xifra
que s’ha incrementat molt en els
darrers anys. L’any 2015 van arribar
entre 300 i 400 persones. El 2016 ja
van ser unes 700, i el 2017 la xifra
ja era de 1.800. Amb les dificultats
que tot això comporta. Però el més
important és treballar en la seva
inclusió social, en la seva acollida,
en el seu apoderament per a la inserció laboral. Perquè quan surtin
del sistema de protecció no siguin
vulnerables. Aquí vull destacar el
paper de la Catalunya Central i especialment la comarca del Bages.
La comarca Bages ha estat exemplar amb entitats que tenen molta
experiència i que han treballat molt
bé amb aquests joves, amb el suport
de la Generalitat. I és el que continuarem fent, donar aquesta resposta i assegurar-nos que al final aprofitem el potencial d’aquests joves.
Com hem anat fent amb totes les
persones que han arribat d’origen
immigrant. Hem anat construint
un únic poble, amb un gran model
d’acollida en què a ningú se li demana deixar de ser res. Jo crec que
aquesta n’és la clau. n

