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Qui són i com
viuen els MENA?
Com entendre
què els passa
pixabay

Les rebaixes d'hivern, que comencen després de Reis, s'han anat devaluant amb el pas dels anys; la proximitat
amb altres promocions, importades dels Estats Units, com el 'Black Friday', n'és una de les causes. PÀGINA 3

Els menors que migren sols. Una xifra de persones que han arribat a
Catalunya i que des de l'estiu s'ha disparat. Dormen al carrer, fins i tot
en comissaries, i sembla que el seu futur no és clar.
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BOMBER(S)
Kursaal - Sala Petita
De 20 a 21.20 h
És una noia mentalment limitada. Diuen que és una noia mentalment limitada. Ella es va
muntar una història d’amor amb
un bomber atractiu. Com es pot
dir “no” si no es troben les paraules per fer-ho?
L’abús, el consentiment, el desig, el desdeny, l’amor... Són
moltes de les temàtiques que
aquesta obra de Jean-Benoît Patricot explora i analitza.

Divendres 18
Story Time: “The dressmaker”
a càrrec de Kids & Us, School of
English
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)
Organitza: Biblioteca del Casino
Gratuït. Cal inscripció prèvia

Dissabte 19
Club de lectura infantil
(9-10 anys)
Organitza: Biblioteca del Casino
Lloc: Biblioteca del Casino, passeig Pere III, 29
D’11.15 a 12.15 h

Diumenge 20
BENEDICCIÓ D’ANIMALS
(ST. ANTONI ABAT)
SANTUARI DE LA SALUT
VILADORDIS
De 13.45 a 14.00 h

A peu
de carrer

del 17 de gener al 6 de febrer

UNA MUJER FANTÁSTICA
Auditori Plana de l’Om
De 18.30 a 21 h
La Marina és una jove cambrera
i aspirant a cantant; l’Orlando és
propietari d’una impremta. Tots
dos planegen un futur junts. Quan
l’Orlando es mor sobtadament, la
Marina es veu obligada a enfrontar-se a la seva família i a la societat per demostrar el que ella és:
una dona complexa, forta, honesta..., fantàstica. CICLE SÓC COM
SÓC.

Dimecres 23
Club de lectura “Llegir el
Teatre”: “Afanys d’amor
perduts”
de William Shakespeare
Sala de Reunions de la Biblioteca
del Casino, passeig Pere III, 29
De 19 a 20 h

Dijous 24
Els meus primers contes: “Ai,
que t’atrapo!”,
a càrrec de Rosa Pinyol
Sala Infantil de la Biblioteca del
Casino, passeig Pere III, 29
De 18 a 18.45 h
ÀFRICA I ISMA PÉREZ
Kursaal - Sala Petita
De 20 a 21.15 h
L’Àfrica Pérez és una cara familiar
dels escenaris manresans. Durant
molts anys va ser la veu d’Els Convidats i més tard del seu grup hereu, Abrília. Però la seva carrera
musical ha estat més àmplia i ara,
amb el seu germà, el guitarrista

Isma Pérez, han engegat una nova aventura musical.

Divendres 25
Pregària per la pau.
En el marc del Dia Internacional
de la No-violència i la Pau
Convent de les Caputxines. c/
Talamanca, 5-7. Manresa
De 19.30 a 20.30 h
ELS PETS
Kursaal - Sala Gran - 21 h
Després de cinc anys del seu
darrer disc d’estudi, Els Pets tornen als escenaris amb tota la
força de la mà d’un nou treball
discogràfic: SOM.

Dissabte 26
L’ORNET VOL CANTAR
Espai Plana de l’Om
De 17.30 a 18.20 h
Amb humor, però no per això
amb menys veritat, dos exploradors, un de ben poruc i una altra
d’encuriosida per tot el que l’envolta, han fet un descobriment
meravellós: una nova espècie!
EL TRÀMIT
Kursaal - Sala Gran - De 21 a
22.30 h
El tràmit és l’interrogatori en
temps real de tres científics a un
suposat extraterrestre, una persona amb un aspecte normal i
corrent.
A poc a poc anirem descobrint
que el que veiem no és el que
creiem veure.

Informar de com
preservar l'entorn
A Manresa es fan visites als comerços
usuaris del servei de recollida porta a
porta de paper i cartró comercial. Cal
conscienciar-los de la importància
de gestionar els residus.

Ciutat
de Llum

Manresa, capital
cultural 2018
Manresa s’acomiada com a Capital de la
Cultura amb un espectacle que omple de llum
i música la Seu. L’acte de cloenda, presidit
pel president Quim Torra, va ser Lux
mundi amb 5 projeccions.

Un edifici
multiús

L’Anònima de
Manresa
Una cinquantena de creadors i artistes han
participat en la convocatòria que ha fet el
FaBa per pensar en els usos futurs que ha
de tenir l’edifici de l’Anònima, en ple
centre històric.

ENDAVANT AMB LA
RERCERCA

Més investigació
que mai
La Catalunya Central té 64 projectes de
recerca que aporten al territori 13,5
milions d’euros. 544 és el nombre
d’investigadors, que han registrat
117 patents internacionals.

Del 17 de gener al 6 de febrer

22:00h nit – 9:00h matí

Farmàcies de guàrdia

i ha temes que són cíclics
i tradicionals. Rebaixes.
Però ja no són el que eren.
Anys enrere, sobretot als Estats
Units o Anglaterra, l’inici de les
rebaixes era una ocasió especial
i les primeres persones que entraven als establiments ho vivien
com una heroïcitat. Actualment,
potser és que per als clients les
rebaixes engeguen una setmana abans o que, durant tot l’any,
hi ha ofertes i preus especials que
fan que el fenomen de les rebaixes
no es tingui tan en compte. El Black
Friday o el Cyber Monday fan que
es desdibuixi l’arribada dels preus
més barats i els descomptes.
Tot i així, no desmereixem l’esforç
que fan els comerços, sobretot, els
petits. I per tenir unes rebaixes
"plàcides" i no sentir-te enganyat
recorda que val la pena consultar
les rebaixes a les botigues de confiança. Si et vols estalviar la gent,
també tens l'opció de fer les compres per Internet: moltes marques
també rebaixaran els seus productes i serà possible adquirir-los online. De fet, hi ha botigues que, pelper comprar a través de la pantalla,
ja apliquen un descompte, però,
comprar per Internet a vegades no
implica que els terminis d'entrega
es compleixin al 100 %, ni menys
en èpoques de l'any que tendeixen a l'excés de comandes. Això
de les rebaixes és tota una "diplomatura"!

Dijous, 17 de gener

Taronja i llimona
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EL TEMA DEL DIA
Des de fa 2 anys, la majoria de comerços ja no esperen el dia després de Reis i fan grans descomptes abans de les festes de Nadal per vendre més

Els grans descomptes fan oblidar les
rebaixes, que arriben desdibuixades
pixabay

Eli Pagán
Manresa

L

es rebaixes d’hivern ja no
són el que eren. Els descomptes permanents des
del Black Friday i també el
Cyber Monday han fet que la gent no
esperi el 7 de gener a fer les compres
del període d’hivern. Abans aquesta
data estava marcada en vermell en
el calendari, però això ara ha canviat. El període de les rebaixes d’hivern comprèn des del 7 de gener fins
al 6 de març del 2019.
I ara a més, ja des de fa uns anys, la
majoria de comerços avancen els
descomptes i no s’esperen a després
de Reis. La gran majoria no posen als
aparadors els cartells de rebaixes,
però sí que ofereixen descomptes
als clients. L’arribada de campanyes
comercials d’arrel anglosaxona ha
contribuït a desdibuixar el pes de les
rebaixes en el calendari comercial.

Què diu la Llei?
L’article de la Llei catalana de comerç que estableix el període de rebaixes està suspès cautelarment pel
Tribunal Constitucional. Aquesta
Llei catalana va ser aprovada pel
Parlament de Catalunya el 2017, però ja no fixava estrictament les dates
en què s’havien de fer, a més incorporava aquesta frase: “Les temporades habituals per dur a terme les
vendes de rebaixes són l’hivern i
l’estiu”. I aquest matís és el que el
Tribunal Constitucional considera
que entra en contradicció amb la llei
espanyola. El govern de Pedro Sánchez no ha decidit encara si retira
el recurs que el govern de Rajoy va
presentar al Constitucional. I així
doncs, mentrestant, el teixit comercial es divideix entre els qui opten

El que diu l’Agència Catalana de Consum










per seguir la normativa estatal i els
qui adopten la legislació catalana.

Els comerciants
“Les rebaixes han canviat molt”. És
el que diu David Augé de “La Creadora” de Manresa. “Abans, per un tema de llei, per un tema de país, eren
crucials. Avui en dia, per un tema de
llei també, tot ha canviat”. Augé parla també dels canals de compra que
existeixen avui en dia: “Els outlets,
Internet i també totes les campanyes
anglosaxones com ara el Blackfriday”. “Tots aquests punts fan que les
rebaixes pròpiament dites ja no siguin tan potents com abans, i s’hi arribi amb les compres totes ja fetes”.
Pel que fa a la previsió d’enguany,
David Augé diu que firmaria que
fos com la de l’any passat. “Però no
sé com anirà, perquè avui en dia el
tema mercat és molt volàtil”. El problema, diu Augé, són les empreses
i els comerços que “fan el negoci”
en aquest període de rebaixes, “ja
que ara la gent no les espera amb
la intensitat d’abans”. I afegeix: “En
el meu cas, com que jo no fabrico ni

tinc productes pensats per a rebaixes, el que faig és rebaixar el preu al
producte de la campanya que m’ha
costat vendre. Per tant, no faig negoci, però, almenys, no hi perdo diners. Jo tinc la necessitat de treure
aquest producte i l’alternativa són
les rebaixes”.
David Augé recorda que com a comerciant pots oferir descomptes en
el teu comerç, “l’únic que no es pot
fer és vendre per sota del preu de
cost, cosa que es denomina dúmping”. Pel que fa a la diferència entre les rebaixes d’hivern i les d’estiu,
David Augé assenyala que en el primer període “la facturació és més
alta perquè els productes són més
cars (especialment en roba: abrics,
parques, jaquetes), i a l’estiu es ven
més quantitat de productes, però la
facturació és més baixa”.
Josep Maria Ribas, gerent de les botigues Señor, constata també que en
els darrers temps molts conceptes
han canviat i evolucionat, i un és el
de “rebaixes”. “Avui en dia el mercat està molt segmentat: en moltes
tipologies de vendes, i moltes vendes





Tingueu en compte que les botigues no estan obligades a fer rebaixes.
No confongueu les rebaixes amb altres tipus de vendes de caràcter especial,
com ara:
 Saldos. S’ofereixen productes a un preu inferior a l’habitual per deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència.
 Liquidacions. Es fan per esgotar l’existència de determinats productes davant de situacions concretes, com ara el tancament de la botiga, el canvi
de local o la realització d’obres.
Comproveu que els productes rebaixats mostren el preu original, juntament
amb el rebaixat, o bé el percentatge de la rebaixa.
Els productes rebaixats han de tenir la mateixa qualitat i garantia que les que
tenien a preu no rebaixat. Tampoc no han de tenir defectes.
Si la botiga accepta targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual, també ho ha de fer en període de rebaixes.
Informeu-vos sobre la política de canvis per evitar sorpreses. La botiga no
té l’obligació d’acceptar-los si el producte està en perfecte estat.
En el cas de les botigues en línia, disposeu d’un període mínim de 14 dies per
retornar la vostra compra, excepte productes personalitzats, peribles, que
no es puguin reutilitzar per raons d’higiene, etc.
Conserveu:
 Les factures o els tiquets de compra fins al final de la garantia, els necessitareu si heu de reclamar.
 Els catàlegs i les ofertes comercials: són vinculants i podeu exigir-ne el compliment.
En cas de disconformitat amb el producte, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari
web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no
heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb
el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi
(per a més informació, consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).

especials”, diu Ribas, “ja no tan sols
el Black Friday, sinó també certes
èpoques de l’any en què hi ha establiments que tenen articles sempre
en promoció”. Des de Señor aposten,
però, per les rebaixes “de debò”. Malgrat tot, Ribas reconeix que des dels
seus establiments també “s’adapten” a jornades com el Black Friday
“pels acords que tenim als proveïdors". Josep Maria Ribas destaca que
des de Señor s’aposta no tan sols pel
producte, sinó també “pel servei, la
garantia i la qualitat del producte”.
A Señor el que fan per rebaixes, afirma Ribas, és “posar un producte que
ha estat uns mesos a la botiga amb
un preu amb descomptes”. El gerent

de Señor dona un consell: “Si trobes
totes les talles i els colors dels productes que busques vol dir que no
són rebaixes”. Josep Maria Ribas reconeix que, malgrat totes les jornades de descomptes que hi ha durant
tot l’any, per rebaixes “les facturacions augmenten”, però, afegeix “cada vegada més es reparteix durant
tot l’any”. Josep Maria Ribas destaca
que avui en dia “tenim una sobredosi d’oferta” i subratlla que “el mercat
és molt dur. Ara hi ha moltes maneres de comprar, i fins i tot de poder
tenir el producte”, per això, des dels
establiments de Señor aposten no
tan sols pel producte, sinó també
“pel servei que s’ofereix al client”. n
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EL TEMA DEL DIA
Un equip mèdic engega un treball interdisciplinari per abordar temes de salut mental en les persones des d'una visió mèdica global

La manca de llum solar, factor vital
en l'estat d'ànim dels compradors
Eli Pagán

Althaia

nasa

Manresa

D

es del setembre passat,
un equip format per un
psicòleg i un psiquiatre
donen suport a les àrees bàsiques del territori en temes
de salut mental. L’objectiu és fer
un treball interdisciplinari entre
metges de família, infermeres comunitàries i professionals de salut
mental que permeti abordar determinats problemes de salut mental
des d’una visió més comunitària.
A través d’aquest nou programa
s’atén tant la població adulta com
també infants i joves amb un equip
de professionals que interactua
amb els pediatres.
El Dr. Carles Aparicio, psiquiatre,
i Núria Sánchez, psicòloga clínica,
formen part de l’equip que atén la
població adulta i ens responen algunes preguntes que sovint ens podem plantejar:
Com afecten les estacions de l’any
els ànims de les persones?
Bàsicament poden afectar per les
mateixes característiques estacionals (hores de llum, meteorologia, temperatura i humitat) o per
vinculació psicològica d’esdeveniments passats a èpoques concretes de l’any.
Quina és la pitjor època de l’any
des del punt de vista de l’ànim?
No hi ha un patró fix o comú. En
moltes persones la tardor-hivern
s’associa a un ànim més baix, ja que
es relaciona amb dies més curts,
minva d’activitat a l’aire lliure, més
recolliment... Però en altres persones aquest funcionament no és vis-

La psicòloga Núria Sánchez i el psiquiatre Carles Aparicio

cut com negatiu. Fins i tot s’hi troben més a gust.
Es parla sempre de la tardor i la
primavera? És cert?
Tardor i primavera són èpoques
que suposen canvi i adaptació, i això, en persones vulnerables, sempre pot suposar una certa desestabilització emocional.
Quan ja hi ha una patologia afectiva de base (trastorn depressiu, trastorn bipolar...) també són èpoques
més proclius a una desestabilització de la malaltia i cal estar amatents.
Per què aquestes èpoques són les
pitjors? Què és el que passa?
S’ha relacionat per epidemiologia
que una minva d’hores de llum (per
ubicació geogràfica o per estació)
afavoreix una prevalença més gran

de depressió. S’ha proposat, fins i
tot en casos concrets (depressió estacional). La fototeràpia com una
forma de tractament o de prevenció de recaigudes.
Aquests canvis influeixen totes
les persones igual? Hi ha caràcters més susceptibles que d’altres?
La majoria de persones no tenen
cap problema amb els canvis estacionals. Hi pot haver preferència
per una època o una altra, però això no suposa cap entrebanc per al
seu funcionament quotidià.
Sí que hi ha persones que noten
dificultats de funcionament i d’estat d’ànim en èpoques concretes.
De vegades és un fenomen fisiològic associat a un canvi estacional,
però en moltes altres es relaciona amb fets concrets del passat,
com la mort d’algú proper, can-

vis bruscos a la vida no desitjats,
accidents o malalties greus que
van esdevenir en un moment de
l’any fàcilment identificable (vora
Nadal, vacances d’estiu...), i on es
genera un malestar psicològic, a
voltes prou important, en tornar
a aquelles dates.
Amb els nens també afecta aquesta estacionalitat?
Els nens poden notar canvis estacionals en el funcionament, conducta i estat d’ànim, i per motius
similars als adults, tot i que es manifestarà diferent.
Hi ha alguna patologia vinculada
a aquesta estacionalitat?
Els trastorns afectius (depressió, trastorn bipolar) no són causats pels canvis estacionals, però
en alguns casos sí que s’hi poden
veure influïts en el seu curs al llarg
dels anys.
Té simptomatologia (més cansament, més pocs ànims...)?
Els símptomes d’una depressió
amb patró estacional són els propis de qualsevol depressió: desànim, cansament, irritabilitat, dificultat de concentració i minva de
rendiment global, amb alteració
del descans nocturn. En situacions més lleus, poden notar certa
astènia i desmotivació, però si no
és depressió no ha d’impedir el funcionament habitual.
I després de vacances. Quan es
torna a la normalitat... Ara, per
exemple, després de les vacan-

ces de Nadal, però potser especialment després de les vacances d’estiu?
Els problemes en l’adaptació als
canvis en l’activitat, lectiva i festiva o vacances i reincorporació no
tenen a veure amb els factors estacionals o climàtics, sinó amb una
correcta planificació de temps, activitats i vivència i grau de satisfacció amb les pròpies activitat laborals o acadèmiques.
La llum solar també hi influeix, i
l'arribada del fred?
La llum solar en si mateixa, i també les hores d’activitat a l’exterior,
són factors que cal tenir en compte
a totes les èpoques de l’any. Un fred
normal és quasi sempre ben suportable amb bon abric i no ha de ser
impediment per sortir de casa, fer
activitats i relacionar-se.
Ens poden donar consells per
afrontar-ho, perquè no ens decaigui l’ànim?
Fora de les persones amb patologia
mental establerta, que han de fer
els tractaments que se’ls prescrigui, el millor consell és saber trobar en allò quotidià i en cada època aquelles coses que ens suposin
estímul i motivació, no queixar-nos
dels petits entrebancs o canvis que
no ens agradin i encabir en el dia a
dia allò que ens fa gaudir. És mala
idea ajornar les coses satisfactòries sempre per vacances, per Nadal
o per quan vingui una millor època. Fer allò que ens engresca és el
que ajuda a afrontar les èpoques
difícils. n
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Personal corporal Training
la falta personal en acció

la imatge del cos en acció

el cos i la paraula en acció

entrenament individual al c/Talamanca 3 entl.3a Manresa 649345577
Personal (1) entre els avatars de la imatge exterior

(P )

el cos (2) queda detingut pels avatars personals, La col.locació amb el cos “geomètric”

el cos = passiu

imatge cos = actiu

oblidar
el cap
pensant

.. i el Llenguatge

Posar en silenci, en aquest entrenament personal,
per construir un reflex del què passa a dins i d’allò
que de manera singular mobilitza a fora.., amb el
cos com un amic/extrany que guia al poder parlar
del malestar que va sorgint, baixant l’autoexigència
i el ritme intern de l’organisme per a reduir l’estrès
l’insomni, transtorns d’alimentació i altres adiccions.
Aquesta construcció genera una partitura singular
per portar-la a terme abans d’niciar la jornada.
Transformar la falta en acció sigui personal, de salut,
laboral, etc és l’objectiu de l’entrenament personal.

quietud en
acció

a través d’una fina
escletxa >> accionant
la imatge corporal per
poder connectar amb
la sensació interna
original, intransferible

té un valor pràctic pq és analògic, no
precisa estar connectat a cap dispositiu.., es va regulant per dins i es va
incorporant com una percepció nova
que al ser experimentable fa de tercer.
Es pot experimentar sol/a abans de
sortir de casa, d’anar a l’escola, al taller..
L’ entrenant a l‘ inici precisa del partner,
la mirada de l’entrenador, li dona suport
( c ) ..en fa un símptoma al pas per la sensació i l’escolta de
l’entrenant, després servirà pel balanç.

El 3r pas és un balanç
econòmic, una comptabilitat entre la pèrdua o
la
falta personal per la
> “Si faig una pràctica quieta
amb ulls tancats crec que és una trola”
qual ve a l’entrenament i
> però en canvi “si m’ho expliquen bé
el guany de la quietud i
em fa l’efecte que ja tinc el benefici”
...sense haver fet cap pràctica
la connexió amb l’ordre
> “el cap” és hàbil en l’autoengany (en la disposició del cos)
> La nostra cultura té una part santoque redueix la confusió
masiana: “Si no ho veig, no ho crec”
> Aquest entrenador sosté que
De fet l’entrenant a la 1a.
la geometria col.locada en el cos
sessió després d’exposar
ens pot ajudar a recuperar
la fe en allò que no veiem
la dificultat personal i de
> Necessitem paciència diferenciar lo funcional de retorn (3) del circuit d’cos a la paraula ( T)
deixar anotat a la fitxa la
pel que fa al cos
de lo emocional per tal
però el vertígen
relació energètica amb el
d’anar desencatllant la
de la tecnologia
inhibició personal que pot portar un canvi de posició menys sotmesa a la repetitiva inèrcia o als capricis de les seu cos.., comença amb
ens ha arrossegat a
la societat de la
pantalles dels altres, que sempre semblen més interessants que les d’un mateix.. es tracta de silenciar el soroll, un exercici simple amb
immediatesa.
almenys el més destorbador, per anar forjant un puntal que faciliti la construcció personal i a la vegada,la calma. l’estàtica, paulatinament.
lo corporal
dona suport
i una mesura
a lo personal

la mesura corporal (2) pot reparar la personal (1)

entrenaments corporals per donar a conèixer una jornada a la seu interessada
SESSIONS OBERTES
L
gent gran__pare/fill__empresa
Els entrenaments corporals en grup també fan la funció com un
U
B
R
I
C
A
N
T

www.joanponsfont.com

lubricant, cada u amb el seu cos, ademés de fer circular els beneficis
específics que pot aportar:
PER LA GENT GRAN estovar circuits del moviment amb ajut petits mov.
PELS jOVES de 4t ESO o 2n.de BATX baixar el soroll de les sortides prof.
PELS MUSICS silenciar el to del cos per connectar-lo amb l’instrument.
PER L’EMPRESA l’entrenament pot reduir l’alt grau ’estrès i depressió
El benefici és de forma individual perquè cada u té una relació diferent
amb la sensació. La dificultat, romandre quiet i en acció la imatge d’cos
Una pràctica setmanal no és màgica però pot ajudar a disminuir tensions físiques així com reduir les invisibles ‘cordes del neguit’

6 l FRQ l PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l DEl 17 gener al 6 de febrer

MANRESA

Manresa tindrà 4.500 m
d'espai lúdic de l'Anònima
2

Aj Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha comprat la nau de l'Anònima
Eduard Font
Manresa
nnn L’Ajuntament de Manresa va

donar paga i senyal de 15.000 euros a Endesa per la compra de sòl
propietat de la companyia elèctrica on fins ara estava previst
que s’hi fessin pisos, i van signar
el conveni de compravenda que
permetrà que hi hagi més espai
públic en un dels sectors del centre històric de Manresa amb més
densitat d’edificis i cap zona verda
o d’esbarjo. El preu final serà de
265.000 euros. La nau de l’Anònima i l’edifici de les oficines del
costat són de propietat municipal
des del 2014, quan Endesa es va
traslladar a la seva seu actual de
l’edifici de la Catalana, a la carretera que va al Xup.
L’acord permetrà disposar de
4.500 metres quadrats d’espai
d’ús públic a tot el voltant de
l’Anònima, una superfície que
equival a dues places de Sant

Domènec. Fins ara el planejament urbanístic en aquest sector permetia que es pogués edificar en un espai de 9.227 metres
quadrats, la majoria dels quals
propietat d’Endesa. Amb el conveni l’edificabilitat es redueix a
5.500 metres quadrats. Aquesta
reducció permetrà guanyar més
espai públic fins als esmentats
4.500 metres quadrats.
El conveni el van signar els responsables de Gestió Patrimonial d’Endesa a Ibèria i Catalunya,
Antonio Colchero i Laura Guim,
respectivament, i l’alcalde de
Manresa. El secretari de l’Ajuntament, José Luis González Leal,
en va ser testimoni, i la tresorera
del consistori, Manuela Hervàs,
va lliurar el taló de 15.000 euros
que ja duia preparat. També van
assistir a la signatura de l’acord el
regidor d’Urbanisme, Marc Aloy,
i tècnics de la Regidoria.
La signatura de l’acord de compravenda es va fer a les oficines

d’Endesa a la Catalunya Central, a
l’edifici de la Catalana. En una sala que té el nom de la Seu. Les diferents dependències de la companyia a Manresa tenen noms molt
manresans: la Llum, Can Jorba,
la Sèquia o l’Agulla.
“Avui hem fet un pas significatiu
per transformar l’entorn de l’Anònima. El centre històric és una
prioritat del govern, i per apostar-hi calen fets i no només paraules”, va dir l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, després de
la signatura. Va destacar la importància de l’acord perquè “és
el tret de sortida d’una important
modificació en un lloc del centre
històric on hi ha col·lapse i no hi
havia gaire marge” per actuar-hi.
L’espai públic que s’ha guanyat
en detriment d’habitatges ha der
ser “per al gaudi dels ciutadans”,
va afirmar al seu torn el regidor
d’Urbanisme, Marc Aloy. Va explicar que el següent és incloure els canvis al Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM).
El primer pas es farà al Ple municipal previst per al pròxim 24
de gener. A partir d’aquí la tramitació pot durar 9 mesos fins a
l’aprovació definitiva. El conveni ja es va aprovar al Ple municipal del 15 de novembre amb el suport de tots els grups municipals
tret de la CUP.
Per la seva banda, la responsable
de Gestió Patrimonial d’Endesa a
Catalunya, Laura Guim, va afirmar que el conveni és positiu per
a totes les parts. “Endesa és una
empresa arrelada al territori, amb
45.000 clients a Manresa, on té la
seva seu central de la Catalunya
Central”. Va anunciar que la finca que queda de la seva propietat
està a la venda i tindrà un ús residencial. “No som una immobiliària, sinó una companyia elèctrica”, va afirmar. n

La neteja de pintades
suposa 32.000 euros
de despesa municipal
Aj Manresa

Les pintades suposen una despesa en neteja per a les arques municipals
Tània Rodríguez
Manresa
nnn Al llarg d’aquest 2018, el ser-

vei de neteja de l’Ajuntament de
Manresa, de la Regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis,
ha destinat 32.098,09 euros a netejar les pintades en diverses zones de la ciutat. En total, s’han fet
47 jornades repartides de la manera següent:
- Centre històric: carrers Sobrerroca, Sant Miquel, Arbonés,
del Born, Nou, Canal, del Bisbe,
Montserrat, Sant Salvador, Puigmercadal, d’en Tahones, Serarols,
dels Infants, Sant Tomàs, Cap del
Rec, Vallcendrera, Urgell; i places Montserrat, Sant Domènec,
de la Reforma, Europa, del Carme, Plana de l’Om, Fius i Palà, i
Valldaura.
- Passeig Pere III, Crist Rei, carrers Arquitecte Oms, Carrasco i
Formiguera, Viladordis, Puigterrà de Dalt, Puigterrà de Baix, Canyelles, Circumval·lació, Mossèn
Cinto Verdaguer, avinguda Francesc Macià, places Lluís Companys, de les Oques i Porxada.
- Espais vinculats al turisme: camins d’accés a la Torre Santa Caterina, camí de la Cova, capella
de la Guia, passarel·la sobre la via
Sant Ignasi, parc de la Seu i plaça
Sant Ignasi.
- Altres actuacions puntuals i en

cases de particulars.
La Regidoria de Barris i Acció Comunitària també ha participat en
una part dels treballs. En aquest
cas, aquest mes de desembre, s’ha
fet una acció de neteja a la plaça de la Reforma, plaça Gispert i
passeig del Riu. S’hi han destinat
3.000 euros.
Els últims treballs, que van finalitzar a mitjan desembre, s’han
fet a la places de la Reforma i Gispert, i al passeig del Riu amb un
cost de 3.000 euros.
L’Ajuntament de Manresa treballa
per mantenir neta la ciutat i, per
tant, demana la col·laboració i la
corresponsabilització de la ciutadania, ja que aquest any s’han
gastat més de 30.000 euros de diners públics a netejar pintades,
però haurien de ser molts més
per netejar el total de grafits de
la ciutat. S’ha de recordar que el
juliol passat el Ple municipal va
aprovar una proposició, presentada pel grup municipal de la CUP,
per tal que es prioritzi la neteja de
les pintades de caire feixista, espanyolista, racista i sexista dels
carrers de Manresa.
Per a aquest 2019 també es preveu
que la Regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l’Ajuntament de Manresa destini la mateixa quantitat de diners i jornades
de feina per reduir el nombre de
pintades de la ciutat. n
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MANRESA

Les obres a l'estació
de la Renfe acumulen
retards importants

Arxiven la denúncia contra
l'alcalde Junyent per l'1-O

trenscat

Redacció

ND - Mar Martí

Manresa
nnn La Fiscalia General de l'Estat

ha arxivat les denúncies contra els
alcaldes de Manresa i Moià, Valentí Junyent i Dionís Guiteras, entre
d'altres, per la seva possible participació en el referèndum d'independència celebrat l'1 d'octubre de
2017. Segons l'escrit d'arxivament al
qual ha tingut accés NacióManresa, l'arxivament de la causa es basa
en tres premisses. Malgrat que la
Fiscalia admet que els batlles van
signar el Decret amb anterioritat a
la recepció de la suspensió dictada
pel TC, aquests no podien "al·legar
Les obres de l'estació de Manresa encara no han acabat
Sergi Lladó
Manresa

nnn Les obres de l'estació de Rodali-

es de Manresa estaran acabades "en
les properes setmanes", segons han
explicat fonts de Renfe. La companyia admet el retard d'un mes respecte dels càlculs inicials, però assegura que aquests desviaments
"són assumibles" en aquest tipus
d'actuacions. Les obres han servit
també per aixecar un quartet tècnic
per desar elements per a emergències a la zona del pàrquing de l'estació, i sobre la possible adequació
del sòl i la il·luminació de la passera
que condueix des de l'aparcament
del Pont de Sant Francesc fins a l'edifici principal, han afirmat que "primer veurem com acaben les obres,
i posteriorment ja es valorarà si cal
fer-hi una nova intervenció", això sí,
"sempre d'acord amb l'Ajuntament
de Manresa".
El projecte ha de dotar l'estació
de dos ascensors que permetran
accedir a les persones amb mobilitat
reduïda a totes les andanes. La intervenció també preveu una millora

substancial del vestíbul de l'estació,
que serà més gran i ampli i permetrà
donar un millor servei als usuaris.
A més a més, s'eliminaran els falsos
sostres del vestíbul, cosa que permetrà fer visible l'estructura original, i
es restauraran les marquesines històriques, cosa que permetrà posar
en valor un element arquitectònic
que és patrimoni de la ciutat. També s'ampliarà una de les andanes,
una actuació no prevista en el projecte inicial.
Els vagons que queden de l'accident de Vacarisses, pendents
del transport per carretera
Per una altra part, encara es troben
a l'estació de Sant Vicenç de Castellet els dos vagons més malmesos de
l'accident de Vacarisses el passat 20
de novembre. El seu trasllat s'ha de
fer al tren de reparació de Valladolid,
però s'ha de fer per carretera a partir d'un servei de transport especial.
Segons diu Renfe s'està tramitant
aquest permís, però la situació encara es demorarà perquè és un trajecte llarg que afecta a diverses competències. n

Valentí Junyent, alcalde manresà

desconeixement" perquè aquesta
informació era de domini públic.
Malgrat tot, la Fiscalia veu els Decrets com "un acte de mera adhesió" de l'alcalde a la convocatòria
del referèndum.
La Fiscalia també observa que
"l'efectiva disposició dels locals no

requeria formalment d'un comportament actiu per part dels alcaldes,
sinó que era la mateixa Llei de referèndum" la que disposava dels locals. Finalment, l'escrit d'arxivament valora que "una multitud de
gent" disposava de claus dels locals
que es van obrir el dia 1 d'octubre.
L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va declarar davant el fiscal
en cap de Manresa, Ramon Menac,
el 2 d'octubre de 2018. El de Moià,
Dionís Guiteras, ho va fer el 5 del
mateix mes.
Davant d'aquests fets, la Fiscalia
descarta portar les acusacions a
judici i arxiva els procediments
oberts. n

Dificultats per erradicar
les plagues de coloms
ND

Pilar Goñi
Manresa
nnn Malgrat que una vintena dels

més de 900 municipis de Catalunya
usen la nicarbacina com a producte anticonceptiu per controlar les
plagues de coloms, aquest principi
actiu comercialitzat sota la marca
Ovistop no forma part dels productes biocides autoritzats a Espanya.
A Itàlia, d'on prové, està inscrit només com a medicament, que ha de
ser venut només sota prescripció
mèdica veterinària en còpia única i
no repetible. Una incongruència en
un producte que s'ha de dispensar
a l'aire lliure, i que només té la seva
explicació en el fet que no ha passat els requeriments previstos per
aquest objecte. La nicarbacina no
està regulada tampoc al Reglament
de la UE 528/2012, que legisla sobre les substàncies actives i els pre-

parats per a la sanitat ambiental.
Manresa està vivint un episodi de
controvèrsia amb col·lectius de defensa dels drets dels animals i el
Col·legi d'Advocats arran de la restauració del sistema de gàbies per
al control de la població de coloms
a la ciutat, i una de les alternatives
que s'apunten és l'ús d'Ovistop, un
anticonceptiu per a aquestes aus
basat en el principi actiu de la nicarbacina.
A Espanya, per a l'autorització d'ús
lliure d'un producte biocida a l'es-

pai públic, cal que estigui inscrit en
el registre després de passar una sèrie de comprovacions, com l'enfocament a una espècie determinada
i la innocuïtat cap a altres éssers
vius, o un protocol d'ús específic
per evitar-ne la lliure exposició. A
l'Estat, l'anticonceptiu per a coloms
comercialitzat sota la marca Ovistop no està inclòs en el registre i, per
tant, existeixen dubtes sobre si es
pot comercialitzar, i si es fa, només
podria utilitzar-se amb una posologia dirigida a aus domèstiques. n
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Els ambulatoris destinen menys Els camins històrics,
tema
de
les
Jornades
hores d'atenció a la salut sexual del Patrimoni 2019
Pilar Goñi
Manresa
nnn El dia 1 de gener va entrar en vi-

gor la Instrucció 07/2018, del Servei
Català de la Salut (CatSalut), d’implantació de l’horari de finalització del funcionament dels centres
d’atenció primària (CAP) i dels serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) a les 20 hores.
Els CAP del Bages i el Moianès implementen el nou horari des del dia
14 de gener.
Els serveis d’urgències de proximitat, que donen atenció les 24 hores
del dia, assumeixen aquesta hora
de menys dels CAP i ofereixen el
servei a partir de les 20 hores, en
comptes de les 21 hores, com es fa

fins ara. Els CAP que donen servei d’urgències les 24 hores al Bages i al Moianès són el CAP Bages
de Manresa, i els CAP de Súria, Artés, Monistrol de Montserrat, Sallent i Moià.

Conciliació de la vida
familiar i laboral
La mesura pretén afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral
dels professionals que treballen als
CAP i als ASSIR de Catalunya i, al-

hora, busca garantir l’equitat territorial homogeneïtzant els horaris
d’atenció.
El CatSalut, per mitjà dels gerents
de cada Regió Sanitària, vetllarà
per tal que les entitats proveïdores de serveis sanitaris de tot Catalunya portin a terme les actuacions necessàries per adequar-se al
nou horari. Aquestes accions sempre tindran en compte el respecte a
l’autonomia de gestió dels centres
per garantir que la ciutadania rebi una atenció sanitària de qualitat i que disposi d’informació actualitzada.
La unificació de l’horari es durà a
terme de manera progressiva i ha
d’estar plenament implantada el
31 de març del 2019. n

Augment de la sinistralitat
el 2018 al Bages i Osona
mossos

Pilar Goñi
Manresa
nnn 20 persones mortes i 110 de fe-

rides greus és el balanç del 2018 pel
que fa a la sinistralitat a les carreteres de la Catalunya Central. Dades
que es van produir en 90 accidents.
L’índex és sensiblement superior al
del 2017 quan hi va haver 16 víctimes mortals i 14 el 2016.
Curiosament la carretera més accidentada no ha estat la C-55 en el
tram de Manresa a Abrera sinó la
carretera de Manresa a Solsona on
s’han produït accidents frontals en
especial al terme municipal de Súria. També, a l’Eix Transversal, on
no es respecten els senyals de trànsit i es tendeix a augmentar la velocitat a més del límit establert de 110.
Eduard Freixedes n’ha parlat a la

ACBG

Les VII Jornades de Patrimoni, dedicades enguany als camins
Redacció
Manresa
nnn El Centre d’Estudis del Bages,

el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de la demarcació de les Comarques Centrals, la Fundació Aigües
de Manresa - Parc de la Sèquia, l’Arxiu Comarcal del Bages i el Museu
Comarcal del Bages organitzen
les VII Jornades de Patrimoni, enguany dedicades als camins històrics. El propòsit de les VII Jornades del Patrimoni és analitzar la
situació dels camins històrics de
la Catalunya Central.
Al llarg de la història, els diferents
grups humans que han habitat

aquest territori han tingut contacte amb altres grups a través de
camins. Molts d’aquests recorreguts de contacte s’han mantingut
amb el pas del temps i molts s’han
convertit totalment o en part en les
carreteres i altres eixos de comunicació actuals. Els camins rals,
els camins de bast i els camins de
transhumància van esdevenir un
dels elements que va permetre connectar persones i idees.
Les jornades pretenen posar en valor aquest patrimoni, una bona part
del qual malauradament fa anys
que s’ha perdut, i analitzar-ne els
possibles usos socials, culturals,
lúdics o econòmics. n

Cardona ofereix nous
pisos per a gent gran
Redacció
Manresa
nnn L'Ajuntament de Cardona orga-

tertúlia de Ràdio Manresa i Canal
Taronja. La valoració que en fa el
cap d'Interior a la Delegació de la
Generalitat a la Catalunya Central
no pot ser positiva a causa d' aquest
augment de la sinistralitat. Freixedes ha explicat que el Departament
d’Interior centrarà els seus esforços

a continuar aplicant mesures de
contenció per a reconduir el repunt
de la sinistralitat que s’està registrant aquests darrers anys, ja que
s’està lluny dels objectius fixats per
a l’any 2020 de reduir la sinistralitat el 50 % respecte del 2010 i més
encara dels de sinistralitat zero. n

nitza una jornada de portes obertes
als nous allotjaments tutelats per a
gent gran per tal que la població pugui conèixer de primera mà el servei
que es posa en marxa al poble. Es farà el divendres 18 de gener, en horari de matí (d'11 a 14 hores) i de tarda
(de 18 a 21 hores). Els allotjaments

estan ubicats al carrer Escasany, en
ple centre històric, i estan pensats
per a persones majors de 65 anys que
mantenen l'autonomia, però que per
circumstàncies socioeconòmiques
o sociofamiliars no poden continuar vivint a la seva llar. Es tracta d'un
model d'habitatge innovador, que
proporciona a cada veí un allotjament privat, d'entre 19 i 29 metres
quadrats, que té el mínim indispensable per viure-hi. n
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CONSULTA OBERTA
Aspectes que tenir en compte de la nova Llei
de protecció de dades de caràcter personal
CONSULTA OBERTA amb Ferran Busquet, economista i MBA per ESADE. Auditor de comptes
mòbils) que ha posat a disposició dels treballadors?
Sí, la Llei permet a les empreses accedir als continguts dels ordinadors
i altres dispositius electrònics, però
únicament per controlar el compliment de les obligacions laborals per
part dels treballadors.
Ara bé, per protegir la intimitat dels
treballadors, cal que l’empresa estableixi amb anterioritat els criteris
d’utilització dels ordinadors i dels
altres dispositius electrònics.

Quan va entrar en vigor la nova
Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal ?
La Llei va entrar en vigor el passat
dia 7 de desembre de 2018; no obstant això, cal indicar que aquesta
nova normativa adapta a la legislació espanyola el Reglament europeu de protecció de dades 2016/679,
que va entrar en vigor el passat 25
de maig de 2018.
Atès que tot Reglament que s’aprova
des de la Unió Europea té aplicació
directa a l’Estat espanyol, el Reglament europeu de protecció de dades
de caràcter personal s’hi aplica des
del passat dia 25 de maig de 2018.
Què considera la Llei de dades
personals?
Qualsevol informació que es pugui
utilitzar per identificar, directament
o indirectament, una persona física,
així com un nom, un DNI, dades de
localització, una imatge, un correu
electrònic, un o diversos elements
propis de la identitat física, fisiològica, genètica, econòmica, cultural
o social. En definitiva, qualsevol tipus de dades que puguin permetre
identificar una persona.
A qui afecta la nova Llei de protecció de dades?
Per una banda, tots els ciutadans i
ciutadanes espanyoles, que veuran
els seus drets més protegits, ja que
la nova normativa reforça les obligacions que han d’adoptar totes les
entitats i empreses que tracten dades de caràcter personal.
Amb aquest efecte, com a usuari es
pot exigir que en el moment de comunicar les dades personals a qualsevol
entitat o empresa, aquesta empresa
informi de la finalitat del tractament
de les dades, de la seva duració, de
la identitat del responsable del trac-

tament, de la base jurídica del tractament (legal, contractual, consentiment, interès legítim) i dels drets que
assisteixen l’usuari, de manera que,
si no s’accepten els termes indicats,
l’empresa o entitat no pot tractar les
dades personals de l’usuari.
I per l’altra, totes les entitats/empreses que tracten dades de caràcter personal, ja que per fer qualsevol
tipus de tractament de dades han de
sol·licitar el consentiment exprés de
l’usuari, i informar-los dels punts que
acabem d’esmentar.
A més a més, les entitats/empreses,
d’acord amb el principi de responsabilitat proactiva, han de valorar els
riscos que pels drets i llibertats dels
individus comporta el tractament de
dades que realitzaran, i a tal efecte,
adoptar totes les mesures necessàries a fi de protegir-les; per exemple,

encriptar dades o guardar els documents que contenen dades personals
en un lloc segur, entre d’altres.
Així mateix, cal indicar que queda exclòs de l’àmbit de la Llei de protecció
de dades el tractament de dades personals que s’efectua per a una persona física en l’àmbit exclusivament
personal o domèstic; així, per exemple, quedaria fora de l’àmbit d’aplicació de la normativa la confecció per a
una persona física d’una llista de telèfons a l’efecte únicament personal.
Puc interposar una reclamació si
considero que m’han impedit exercitar els drets relatius a la protecció de dades? Com ho he de fer?
Sí, si has exercitat algun dels drets
que preveu la nova Llei de protecció
de dades davant d’una entitat que
tracta dades personals teves, sol·

concert sinGular amb

la locomotora

gala premi

SIMEÓ
SELGA
1a edició

neGra & amics

licitant, per exemple, l’accés a les
teves dades personals a fi de conèixer quina classe de dades personals
disposa i quin n’és l’origen, i l’entitat en qüestió no t’ha contestat en
el termini d’un mes des que remets
la sol·licitud, pots presentar una reclamació davant l’Agència Estatal de
Protecció de Dades.
Aquesta reclamació la pots enviar a
través de la seu electrònica, o bé directament a la seu de l’Agència Estatal de Protecció de Dades.
En ambdós casos, és necessari que
s’adjunti a la reclamació la còpia acreditativa d’haver efectuat la sol·licitud
davant l’entitat en qüestió, i la resposta que va efectuar (si escau).
L’empresa pot accedir als continguts dels ordinadors i altres dispositius informàtics (tauletes/

Genis sinca
anaïs Vila
la crica-circ
salVa racero

20 DE GENER, 2019 * 18:00h Teatre Kursaal, Manresa

A la meva comunitat de veïns hi
ha una càmera de videovigilància, és legal?
Sí, sempre que la instal·lació de la
càmera s’hagi acordat en Junta de
Propietaris, i que es compleixin els
requisits següents:
1. Q ue les càmeres únicament
s’instal·lin en zones comunes de
la propietat, i que no captin imatges de la via pública, a excepció
d’una franja mínima d’accés a
l’immoble.
2. Q ue es col·loqui en un lloc visible un cartell que informi, com a
mínim, de l’existència del tractament de les dades, de la identitat
del responsable del tractament i
de la possibilitat d’exercitar els
drets corresponents a la protecció de dades.
3. A més a més, cal que el responsable del tractament (que és la
comunitat de propietaris i, en la
seva representació, el president)
tingui a disposició dels afectats
(qualsevol persona que accedeixi
a l’immoble) la informació en què
es detalli la finalitat del tractament de les dades, la seva duració, la identitat del responsable
del tractament, la seva base jurídica i els drets que assisteixen
els afectats. n

Entrades
a la venda
al Teatre
Kursaal
Preu: 22€

*************************************************************************************
ORGANITZA

PATROCINA

COL·LABOREN
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L'arribada descontrolada, des de l'estiu passat, a la Catalunya Central de menors no acompanyats, anomenats MENA, és una de les grans pr

L'arribada de
menors sols a
casa nostra, un
problema que
requereix una
solució immediata

Eli Pagan
Manresa

U

na de les paraules que
darrerament hem incorporat al nostre vocabulari és MENA, les
sigles que corresponen als "menors estrangers no acompanyats".
Tot i això, els experts prefereixen
anomenar-los “menors que migren sols”. Es diguin d’una manera o es digui d’una altra, la realitat és que des de l’estiu passat les
xifres d’aquests menors que han
arribat a Catalunya s’han disparat, i en els últims mesos molts
mitjans de comunicació s’han fet
ressò de notícies en què aquests
joves dormien a comissaries de
Catalunya, alguna nit també a la
de Manresa.
La xifra d’aquests adolescents i
joves que arriben i viuen a casa
nostra, a la Catalunya Central, és
fluctuant, “és una dada que s’actualitza cada dia”, diu la delegada
del govern a la Catalunya Central,
Alba Camps. Hores d’ara, però,
la xifra d’aquests menors al Bages vorejaria el centenar, segons
dades del Consell Comarcal del
Bages. El perfil d’aquests joves migrants és molt divers i també molt

complex. En la gran majoria són atendre tots aquests menors esnois i amb una gran situació de trangers no acompanyats s’estan
vulnerabilitat. La delegada del creant taules locals i també coGovern, Alba Camps, explica que marcals. Hores d’ara, ja s’ha creels menors de 16 anys s’escolarit- at la de la comarca de l’Anoia, del
zen, i als que ja superen aques- Solsonès i també del Bages. I des
ta edat “se’ls busquen itineraris de la Delegació del Govern de la
més individualitzats”. La carac- Catalunya Central esperen crear
terística que tenen tots en comú aquest mes de gener Osona i tamés que són “migrants i que
bé Berguedà. De moment, no
migren sense referents
es preveu crear la del Mofamiliars”, diu Alba
ianès perquè aquesta
Entitats
Camps. El factor pel
comarca no ha resolidàries i
qual aquests nens
but cap d’aquests
polítics van de la mà migrants. La idea
i nenes i joves miper roporcionar-los
gren també és molt
d’aquestes tau les
divers. La realitat,
de treball no és fer
una vida digna
però, és que “la seva
un seguiment indiviarribada ha augmendualitzat de cada cas, sitat”. I és que aquest any
nó treballar de manera “co2018 la xifra d’aquests menors su- ordinada i generalitzada”, explica
perarà els 3.000.
Camps. “Tenim la necessitat de
treballar de manera interdeparPer atendre aquests infants i joves tamental”, diu la delegada, i explila Direcció General d’Atenció a la ca “perquè aquesta qüestió s’ha
Infància i l’Adolescència (DGAIA) d’abordar des del Servei Públic
ja té uns protocols establerts, d’Ocupació de Catalunya (SOC),
però amb aquest augment s’està des del Departament d’Ensenyarevisant. Alba Camps assenya- ment, del de Salut, però també des
la que amb relació a aquest te- del punt de vista d’Immigració,
ma tan complex “s’està fent molt o des del Servei de Normalitzabona feina”, i que totes les acci- ció Lingüística, entre d’altres”.
ons que es prenen es fan “de ma- En aquestes taules hi ha reprenera totalment coordinada”. A sentants locals i comarcals, però
la Catalunya Central per poder també els directors i directores

dels Serveis Territorials, que, en
definitiva, diu Alba Camps, són
els representants de les diferents
conselleries al territori, però també Interior, Educació, Salut, o la
mateixa Delegació del Govern, i
evidentment la mateixa DGAIA.
“Així assegurem un flux d’informació directe amb el govern de
la Generalitat de Catalunya”, assenyala Alba Camps
En aquestes taules que s’estan posant en marxa tampoc no hi falten
els responsables de les entitats
d’acollida, ni dels diferents centres que hi ha a les nostres comarques i que acullen aquests nens i
joves. La delegada del govern explica que la integració a aquestes
taules de treball “s’ha deixat força
oberta perquè tothom hi tingui
cabuda, perquè tenim clar que
cada municipi o comarca s’organitza de manera diferent”. Un
dels objectius, explica, és “establir un flux de comunicació directe, i també facilitar i millorar
l’acollida d’aquests menors estrangers no acompanyats, però
deixant-ho obert a les necessitats
de cada municipi i de cada comarca”. La delegada del govern
destaca que el primer que cal és
“assegurar un flux d’informació

adequat perquè al començament
hi havia moltes interferències en
la comunicació. I per tant, el que
necessitem és una visió local i
global del territori”. Del que es
tracta, diu Camps, “és assegurar
un espai de comunicació i a continuació poder detectar les necessitats que tenim amb relació
a aquests MENA”. Un altre dels
objectius d’aquestes taules és “la
detecció de bones propostes i bones pràctiques que s’hagin fet ja
al territori” amb relació a aquests
nens i joves. I és que fins ara cada
municipi anava tirant amb idees pròpies, i potser “eren fantàstiques per fer”, diu la delegada a
la Catalunya Central. Es tractaria de fer també “un inventari de
bones pràctiques”.
Amb referència als majors de 16
anys, que suposen el 90 % del menors que arriben a casa nostra,
i que no poden accedir a l’Educació Secundària Obligatòria, el
Consell Comarcal del Bages està
posant fil a l’agulla. Segons la Llei
10/2010 d’acollida de les persones
immigrades i de les retornades
a Catalunya i el Decret 150/2014
que fa efectiu el desplegament
del Servei de Primera Acollida,
aquests joves tenen accés al Servei de Primera Acollida del Ba-
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reocupacions de la nostra societat. El seu futur i saber on ubicar-los és un dels grans reptes que es posen sobre la taula de debat

ges que gestiona el Consell Co- de suport i de prevenció”. Tammarcal.
bé reclama que s’assumeixi que
Un cop s’empadronen a un mu- és un tema de país i que cal una
nicipi, el Consell tramita l’alta al resposta del conjunt del Govern
Servei de Primera Acollida (S1A) per millorar la situació dels medel Bages i s’organitzen mòduls nors i garantir-ne els drets en tots
formatius vinculats. En aquest els àmbits.
cas, la Secretaria d’Igualtat, Mi- Per la seva banda, el secretari
gracions i Ciutadania (SIMC) de d’Igualtat, Migracions i Ciutala Generalitat de Catalunya ha dania de la Generalitat, Oriol
promogut i ha finançat per tal Amorós, ha explicat que “valode poder oferir a aquests joves rem molt positivament les prodos cursos de 100 hores
postes i iniciat ives que
de durada de Formades del món local foEl més
ció Inicial i Coneimenten la integració
important és
xement de l’Entorn
d’aquests menors a
impartida per la
la societat catalaformar-los,
Fundació Sociona, per al govern de
empadronar-los
cultural ATL AS.
la Generalitat l’acoi garantir-ne
Aquests cursos es
llida dels menors i joels drets
van iniciar el passat
ves que emigren sols
12 de novembre i, seés una prioritat”.
gons informa el Consell CoEl Consell Comarcal del Bamarcal del Bages, aquests joves ges desenvoluparà accions eses mostren molt satisfets i mo- tratègiques i coordinades amb
tivats, els professionals tècnics totes les administracions implidestaquen la seva actitud posi- cades en l’atenció dels joves estiva i decidida a aprendre.
trangers sense referents. Actualment, s’està portant a terme un
El conseller de l’Àrea d’Acció So- seguiment mitjançant reunions
cial del Consell Comarcal del Ba- presencials i el contacte online i
ges, Albert Marañón, ha explicat telefònic amb les formadores i les
que “actuarem amb determina- persones tècniques dels centres
ció i valentia per afrontar aquest d’acollida per tal de garantir l’oprepte i demostrarem que som una timització, l’eficiència i l’eficàcia
societat d’acollida, oberta, que dels recursos i les actuacions. A
viu com una riquesa la seva di- més, es treballarà per inscriuversitat. Hem d’oferir a aquests re els joves al programa Noves
joves tot l’acompanyament pos- Oportunitats del SOC i que tinsible per tal d’afavorir-ne la in- guin accés a cursos de formació
clusió, ja que és la millor eina ocupacional. n

La Maria és una apassionada
de la ciència. Per això, ajuda
els més petits a fer-se preguntes
i els anima a buscar respostes.
És mestra d’Educació Infantil.
Descobreix la història completa de
la Maria a: www.umanresa.cat/
mestres-educacio-infantil

Grau en mestre
d'Educació Infantil
d'UManresa
/ vocació
/ responsabilitat
/ rigor
/ innovació docent

Coneixes les iniciatives
d'UManresa per introduir la
ciència a les primeres edats?
Vine a descobrir-les a la jornada
de portes obertes del 6 d'abril de
2019, de 10h a 14h.
Inscriu-te a:
www.umanresa.cat/jpo

FACULTAT
DE CIÈNCIES SOCIALS
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Els Reis d'Orient demanen
pau i amor als manresans
aj manresa

Eduard Font

Els FGC circularan
amb energia de
fonts renovables
Redacció

Manresa

Manresa

nnn Els Reis d’Orient han arribat

nnn Endesa començarà a submi-

un any més a totes i cada una de les
poblacions de Catalunya. A Manresa, el centre de la ciutat va viure un
ambient especial el 5 de gener gràcies a la gran quantitat de persones
que van voler rebre Ses Majestats.
Enguany, a part de mantenir els
canvis incorporats, també hi va
haver algunes novetats com, per
exemple, la participació de la carrossa “Somnis”, impulsada per
membres dels projectes contra la
pobresa infantil que dirigeix Lucía
Caram, a través de la Fundació del
Convent de Santa Clara. A més, el
seguici d’aquest any es va tancar
amb una carrossa on hi havia un
dels ponts que han estat el símbol
de la capitalitat de la cultura catalana que Manresa ha exercit durant
l’any 2018. La cavalcada va estar organitzada per l’Agrupació Cultural
del Bages i va ser possible gràcies
a la participació de 900 persones.
Ses Majestats van fer el recorregut
habitual pel centre de la ciutat, en
arribar a la Muralla del Carme els

nistrar energia elèctrica procedent al 100 % de fonts renovables
a Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) aquest any 2019.
Així, la companyia ha revalidat la
licitació per comercialitzar l’alta
i la baixa tensió de les línies metropolitanes i de les estacions de
muntanya per un import estimat
de més de 9,9 milions d’euros més
la tarifa regulada, l’impost elèctric i l’IVA. La novetat rau, precisament, en el fet que el servei
d’FGC passarà a rebre exclusivament energia verda.
El conveni inclou el servei elèctric
de les línies metropolitanes Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i
Lleida-La Pobla, a més de les estacions de muntanya gestionades
per FGC: La Molina, Vall de Núria,
Espot, Port Ainé i Vallter. En total,
són prop de 300 quilòmetres de línies amb 91 punts de subministrament en baixa tensió (superiors a
10 kV) i 31 d’alta tensió.
Amb aquest tipus d’iniciatives es fa

Els Reis d'Orient van ser rebuts per les autoritats locals de Manresa

tres reis van baixar de la carrossa
i, juntament amb les seves comitives, van acabar de fer el trajecte
a peu pel carrer del Born, la Plana de l’Om, el carrer Sant Miquel
i la plaça Major. Un cop arribats a
la plaça Major, es van dirigir cap
al pessebre vivent que hi havia als
porxos de l’edifici de l'Ajuntament
per fer l’adoració al nen Jesús. Com
és tradició, l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent, el Patge Reial i
els Reis d’Orient van sortir al balcó central de l’edifici consistorial
per dirigir-se als manresans. L’alcalde de la ciutat va exposar a Ses
Majestats els seus desitjos per al
país i per a la ciutat.

Els desitjos de país es van centrar
a demanar justícia, llibertat i solidaritat tot fent referència a l’existència de presos polítics, i respecte a la ciutat va demanar igualtat,
cohesió social i oportunitats per a
tothom. Després, Junyent va donar
la clau màgica als Reis d’Orient que
els va permetre obrir totes les cases
de la ciutat per deixar-hi els regals.
El rei Gaspar va ser el portaveu de
Ses Majestats. En el seu discurs va
agrair la lluminosa visita que els
manresans els han fet aquest any,
també va desitjar pau i amor per a
tothom i va encoratjar els manresans a estimar-se des d’un sentiment profund de llibertat. n

palpable el compromís d’ambdues
empreses amb el medi ambient i el
desenvolupament sostenible. De
fet, el subministrament d’electricitat obtinguda amb fonts d’energia renovable és una de les apostes mediambientals d’Endesa per
utilitzar de manera sostenible els
recursos naturals, que, juntament
amb l’eficiència energètica, formen
part de la política de sostenibilitat
de la companyia.
Aquesta energia s’obtindrà de tres
tipus de tecnologia: la solar, l’eòlica i especialment de les hidroelèctriques, ja que aquest últim tipus
d’instal·lacions són les que actualment hi ha més repartides pel territori i tenen un paper fonamental
en el futur model energètic, ja que
aporten energia i fiabilitat al sistema elèctric gràcies a la seva alta capacitat d’emmagatzematge.
La participació al concurs forma
part de la política comercial de la
companyia, que participa en la
gran majoria de licitacions d’administracions públiques de Catalunya amb l’objectiu de seguir sent
el màxim referent en comercialització de llum i gas al territori. n
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Us apropem un petit tast dels exerci
L’experiència transformadora d’igna
a manresa, que podeu realitzar al mu
comarcal mitjançant aquesta reprod
quadre Pentecosta, d’Antoni Viladom
(1700-1755) pintat a l’oli sobre tela.

HORA 20.22
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Visites ciutadanes
per conèixer
el projecte
Manresa 2022

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

25 de gener

recorda la revela
ribes del Carden
culminants i dec
en la contempla
que se li obren

semblaven coses noves. I no es poden
1 de febrer
i totes les coses d
declarar els detalls que va entendre
8 de febrer
nova, com mai a
aleshores, encara
que van ser molts, GRATUÏTES
1522-2022: 500 ANYS
sinó que va 15
rebre
gran claredat en
de una
febrer
de l’esperit més
l’enteniment.”
Us convidem a recordar la ciutat d’Ignaciència.
(El Pelegrí, 30).1 de març
si de Loiola amb un recorregut pels
8 de març
indrets més emblemàtics de la Manresa
També més enllà
esquinçada i vis
15 de març
ignasiana des de l’Espai 1522 finsQuadre
al
Björk, repetint
Carrer del Balç, i a viure una experièn22 de març
copte, anglès...
(1700-1755)
cia única durant la visita.
Pintura a l’oli sobre tela.
la qual el compo
INFORMACIÓ
Música

Prayer of the heart, J. Taverner.

Crèdits del Projecte

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

de les notes com

Idea original i continguts,
Oriol Pérez I Treviño
extraordinària q
HORARI
INSCRIPCIÓ
PRÈVIA
Jesús
Galdón
un territori nou
Redacció
de textos,
Sortida
a les 19.30
h.Jordi PiñeroA l’Oficina de Turisme
del domini racio
Programació
App,
Xevi Olivé
Durada
prevista:
(Pl. Major, 10) i
Coordinació,
Francesc Vilà i Noguera
dues hores
a www.manresaturisme.cat

Organitza: Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i Oficina de Turisme de Manresa
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Neix un grup que vetllarà
pel projecte Manresa 2022

La Locomotora Negra
serà a la gala del
Rotary, el 20 de gener

NDigital - Genís Sáez

NDigital

Eduard Font

Pilar Goñi

Manresa

Manresa

nnn Aquest dimecres a l’auditori de

nnn La Locomotora Negra actuarà

l’Espai Plana de l’Om de Manresa
es va presentar en societat Inspiració 2022, un grup ampli i variat de
persones que tenen la voluntat de
vetllar pel nucli fonamental i essencial del que ha de ser l’abans,
el durant i el després del projecte
Manresa 2022. Van començar a trobar-se el mes de maig passat, i des
d'aleshores han dut a terme diverses reunions per estudiar de quina
manera pot contribuir, el 500è aniversari de l'arribada de sant Ignasi
de Loiola a la capital del Bages, en
la transformació espiritual personal, ciutadana i social.  
El col·lectiu vol incidir en la transformació interna del sant per remarcar la importància de canvi que
volen que experimenti la capital del
Bages. El col·lectiu Inspiració 2022
no té cap intenció de convertir ningú a cap religió. De fet, el concepte
Déu l'empren per parlar de la cons-

ciència absoluta i profunda de tot
el que ens envolta per, així, diuen,
"sobrepassar els nostres instints i
interessos primaris i poder comprendre la realitat amb una altra
sensibilitat".  
El que busca Inspiració 2022 és
despertar consciències. "Vivim
una època de crisi que ens ha de
fer reflexionar sobre com han anat
les coses fins ara i cap a on volem
que vagin. És per això que la reflexió és la peça clau per fer funcionar
l’engranatge que ens ha de portar a
viure en una societat més respectu-

el 20 de gener en la gala organitzada per Rotary Club Manresa-Bages
en la Dissetena edició del Premi Simeó Selga.
La recaptació serà per a una de les
entitats que han presentat projecte per assolir aquest guardó econòmic. Els tres finalistes són Creu
Roja de Manresa, La residència Sagrada Família de Manresa i el Servei de dol de la Catalunya Central.
En el decurs de la gala se sabrà el
premiat.
L’actuació d’enguany canvia de format i porta jazz pur amb aquesta
formació, La Locomotora Negra
que compleix 50 anys i que estarà
acompanyada per la cantant Anais
Vila, el cantant de Lax'n'Busto, Salva Racero, i la Crica Circ.
La festa estarà presentada pel periodista i escriptor manresà Genís
Sinca. El concert ara convertit en
gala de Rotary Club Manresa-Bages

Preocupació
pel gran
nombre de
cotorres

Althaia presenta la Càtedra de
Salut Mental amb un nou enfoc

La presència de cotorres a
Manresa, principalment a la llera del Cardener, preocupa a les autoritats perquè entren en competència amb les aus autòctones a les
quals podrien desplaçar del seu
entorn natural. A Manresa s'han
apreciat dues espècies de cotorra,
la de Kramer i la de pit gris -coneguda també com a argentina-, que
van arribar de Barcelona fa anys
i que posen en perill les espècies
autòctones.
Malgrat que des de l'Ajuntament
no se n'ha fet cap comptabilització,
des del consistori es té constància
de la seva presència, sobretot a la
llera del Cardener, i de la seva nidificació, a la zona del Pont Nou.
Són animals que entren en competència amb les aus autòctones
(mengen el mateix,...), però de moment no hi ha previst fer cap actuació amb relació a aquesta espècie.
És una au que habita normalment
en sistemes naturals urbans (fa
molts anys que és a Barcelona) i
s'ha anat estenent per molts indrets d'arreu de Catalunya. La naturalització de l'ecosistema, sobretot a la zona del Pont Nou, podria
ajudar a desplaçar l'espècie. n
nnn

Imatge de la Cova de Sant Ignasi, a Manresa

osa, més sostenible, més dialogant
i més oberta”.  Per posar en marxa
aquesta metamorfosi col·lectiva, el
grup proposa crear un espai "que
perduri després del 2022", de manera que la ciutat de Manresa "disposi d'un centre de referència local,
nacional i internacional que investigui els elements, desplegaments,
conseqüències i aplicacions dels
processos de transformació interior" en àmbits com la política, la
cultura, l’economia, el medi ambient, l’educació, l'esport o la resolució de conflictes. n

althaia

Redacció
Manresa

Generar i aportar coneixement basat en l’evidència científica per promocionar, prevenir i assistir la salut mental en les persones
d’una manera holística i integrada.
Aquesta és la missió de la Càtedra
de Salut Mental de la UVic-UCC, la
Fundació Althaia i les facultats de
Medicina i Ciències de la Salut i del
Benestar de la UVic-UCC, la primera d’aquestes característiques a tot
l’Estat que s’ha creat per esdevenir
un referent i catalitzador de la recerca i traspassar-ne els resultats
a l’àmbit assistencial.
El Dr. Pere Bonet, especialista en
psiquiatria que té una dilatada trajectòria professional, n’és el director executiu. Gemma Prat, doctora
en Psicologia a la Fundació Althaia,
i Salvador Simó, doctor en Teràpia
Ocupacional i PDI de la Facultat de
Ciències de la Salut i del Benestar
de la UVic-UCC, en són els codirectors. La seu de la Càtedra és la
Unitat Docent Territorial de Manresa de la Facultat de Medicina de
la UVic-UCC.
El comitè permanent està format
pel Consorci Hospitalari de Vic,
nnn

La Locomotora Negra

té una llarga tradició des del primer premi atorgat a l’Associació de
la lluita contra el càncer i és un dels
molts projectes que porta a terme
l’entitat durant l’any.
L’entitat d’aquesta demarcació on
hi ha dos clubs té 43 socis que es reuneixen cada setmana per parlar
d’actualitat i temes que són d’interès general sempre fugint de política, religions i altres ideologies. n

consisteix a adquirir o recuperar
molts aspectes de la vida quotidiana de les persones que es poden
haver perdut a causa del problema
de salut mental.

Recerca i docència, prioritats

Presentació a la Fundació Althaia de la Càtedra de Salut Mental

la Fundació Althaia, Osonament,
Ampans i la UVic-UCC amb les Facultats de Medicina, Ciències de
Salut i del Benestar i Ciències de
la Salut de Manresa. A més, s’ha format un consell internacional amb
professionals de les universitats de
Karolinska, Porto, Leipzig, North
Wales i CH Bezier que en faran seguiment.
La salut mental és la base per al
benestar i funcionament efectiu
d’un individu i d’una comunitat.
Per això és de gran importància que
el sistema de salut doni resposta
als problemes de salut mental, especialment els crònics, mitjançant

els diferents recursos existents des
d’una visió integral i comunitària i
amb la coordinació de tots els professionals que hi intervenen.
La Càtedra posarà un èmfasi especial en el desenvolupament del Recovery, un nou enfocament en salut
mental que posa la persona com a
vertader protagonista del procés terapèutic i n’impulsa el creixement
personal. En aquest paradigma, el
concepte de recuperació no fa al·
lusió a la mera recuperació clínica, sinó com la persona afronta la
seva vida per tal que sigui tan satisfactòria com sigui possible. Es
tracta d’un procés continu, que

Els projectes de la Càtedra inclouen
la recerca a través del Grup de Recerca en Salut Mental i Innovació
Social (SaMIS), creat recentment,
i la posada en marxa d’iniciatives
vinculades a la innovació, la neurociència i les TIC, impulsant-ne
l’aplicabilitat a la pràctica assistencial. Entre les prioritats hi ha també
la docència, amb l’organització de
diferents cursos, workshops i jornades adreçades a professionals, així
com el postgrau de Malaltia Mental i Alteracions de la Conducta en
Persones amb Discapacitat Intel·
lectual, que es preveu que a mitjà termini esdevingui un màster.
El Dr. Pere Bonet, durant 18 anys director de la Divisió de Salut Mental
de la Fundació Althaia i amb una
àmplia experiència professional,
encapçala la Càtedra. És autor de
diversos estudis i articles que s’han
editat en publicacions especialitzades. n
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CICLE DE XERRADES I TALLERS

A L'ESPAI DE SUPORT MANRESA-BAGES
Mémora organitza diversos tallers i xerrades dirigits a la
població en general amb l’objectiu de parlar sobre el procés
ﬁnal de la vida, promoure eines que permetin afrontar el
procés de dol i també potenciar l’envelliment saludable.
És per això que us convidem a assistir-hi els dies assenyalats
a les 17:00 h a:
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Espai de Suport Manresa-Bages
Carrer Carrió, 10 - Manresa
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Preguem realitzeu reserva
trucant al telèfon:

93 875 39 13

Xerrada 22 de gener de 2019 - 17.00 h

Cuidem la memòria

Teresa Rutllan, psicòloga

Xerrada 19 de febrer de 2019 - 17.00 h

Dol per la pèrdua de la salut

Lola Cabrera, psicòloga

Xerrada 12 de març de 2019 - 17.00 h

Autoestima, salut emocional
i qualitat de vida

Marta Matarín, associació Brahma Kumaris
Xerrada 9 d’abril de 2019 - 17.00 h

Cuidar al cuidador

Carme Beltran, infermera

xerrada

“Cuidem la memòria”

A tots ens preocupa mantenir en bon estat la memòria. A vegades, quan tenim un oblit, ens minva
la conﬁança en les nostres habilitats i ens angoixem. Res més lluny del que hauríem de fer!
Sovint les diﬁcultats per a recordar són degudes a diferents factors que afecten la memòria. Farem
un repàs de tots ells i practicarem alguns jocs simples que ens ajudaran a exercitar el cervell.

Teresa Rutllan
Psicòloga

22 de gener de 2019
a les 17:00 hores
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Guia per conèixer els camins
i senders del riu Llobregat
AFT

Pilar Goñi

Llibre de creixement
personal per a famílies
amb fills adolescents
Pilar Goñi

Manresa

Manresa

nnn Els manresans Ferran Pujol

nnn

i Pol Huguet són els autors de la
guia El camí del Llobregat, que
fa poques setmanes ha sortit al
mercat. Es tracta d’una publicació impulsada per les editorials
Cossetània i Alpina que, d’alguna manera, pretén donar a conèixer els camins i senders que ressegueixen la llera del Llobregat a
l’espera que es faci efectiu, en un
període aproximat de cinc anys,
el projecte de les Vies Blaves, una
proposta de la Diputació de Barcelona que permetrà rehabilitar
i fer transitables a peu o en bicicleta els llits dels rius Llobregat,
Cardener i Anoia, a través de trescents quilòmetres de camí.
Actualment, alguns dels camins
que transiten per aquests rius estan abandonats o molt descuidats.
I la proposta de la Diputació és ferlos atractius i accessibles a tota la
ciutadania amb la voluntat de posar en valor el patrimoni industrial, natural i gastronòmic del terri-

Pol Huguet i Ferran Pujol, autors de la guia

tori. Però que estiguin abandonats
o descuidats no és un impediment
per conèixer-los i descobrir-los. I
això és el que han palesat Huguet
i Pujol en aquesta guia de vuitanta-vuit pàgines que recorre, a través del GR 270, els 180 quilòmetres
que separen Castellar de n’Hug del
Delta del Llobregat.
El fil conductor del llibre és, en primera instància, el riu, però hi trobem elements turístics força desconeguts que cal tenir en compte

com els jardins gaudinians Artigas,
al Berguedà; les turbines de nombroses fàbriques tèxtils o el Parc
Agrari del Baix Llobregat.
Pujol com Huguet destaquen les
diferències paisatgístiques de les
etapes, alguna fins i tot salvatge al
Bages al pas del riu Llobregat pel
Pont de Vilomara o els corriols
del Berguedà o la zona del Prat de
Llobregat, que comença amb molta carretera i urbanització i acaba
amb masies, conreus i el Delta. n

Les terapeutes manresanes
Lluïsa Alsina i Rosó Menoyo acaben de treure a la llum un llibre
de creixement personal enfocat,
sobretot, a famílies amb infants o
adolescents.
Els éssers humans som energia.
I no només això, sinó que també
ho són els nostres pensaments, les
nostres emocions, l'aire que respirem i, en definitiva, tot el que ens
envolta. És a partir d'aquesta màxima que les bagenques Rosó Menoyo i Lluïsa Alsina treballen per a
millorar la qualitat de vida dels seus
pacients. Totes dues són naturòpates (empren tècniques medicinals
no convencionals i d'origen natural
per equilibrar l'organisme) i entenen la salut d'una manera holística,
integral, que no només se centra a
resoldre un problema concret d'un
moment determinat, sinó que concep l'ésser humà com un tot, treballant des de la part física però també mental, emocional, energètica
i espiritual.
Tant Alsina com Menoyo van entrar en el món de les teràpies complementàries "per curiositat", asseguren. La primera ho va fer fa més
de trenta anys: "Havia treballat tota
la vida a l'agència de viatges de la
meva família, i m'agradava, però
poc després de ser mare, em va cridar l'atenció tot el món de les Flors
de Bach, de la reflexologia podal i
del creixement personal", explica,
tot afegint que "gràcies a la feina a
l’agència vaig poder viatjar i descobrir moltes més coses d'aquestes
teràpies". Durant aquella època de

formació va conèixer personatges
com Louise Hay, Wayne Dyer o Deepack Chopra, "segur que encara
van fer que la meva fascinació per
tot allò anés in crescendo". Finalment, va decidir deixar l'agència i
obrir un centre de salut a Manresa: "Tenia ganes de posar en pràctica tot el que havia après, i també de donar-ho a conèixer a través
de cursos i conferències", recorda.
Va ser precisament en un d'aquests
seminaris formatius que va topar,
per primer cop, amb Rosó Menoyo,
quinze anys més jove que ella, que
en aquell moment treballava en el
departament d'exportació d'una
empresa multinacional. "Va ser justament arran d'aquell curs que vaig
descobrir que hi havia un món que
jo desconeixia", manifesta. També "per curiositat" va decidir indagar-ho, "i juntament amb la meva
parella -que és psicòleg- vam anar
a fer un curs de Flors de Bach a Barcelona". No en va tenir prou, i va
continuar formant-se, també, en
homeopatia i en ioga, fins que un
bon dia "vaig fer el que feia temps
que tenia ganes de fer: obrir, amb
el meu marit, un centre de psicologia i teràpies naturals". I d'això ja
en fa quinze anys.
Les trajectòries vitals i professionals d'Alsina i Menoyo van anar-se
creuant, però no va ser fins al 2014
que van començar a forjar una forta amistat; una amistat que les ha
portat a escriure El mite del petit
guerrer Jopuck, un llibre per a tots
els públics que és una oda a l'autoconeixement i a l'autoconfiança, i
que proporciona eines per ajudar
les famílies a resoldre conflictes del
dia a dia. n

Convocats els premis
Projectes Empresarials
amb més dotació
Redacció
Manresa
nnn Es presenta el 3r Premi a Pro-

jectes Empresarials, convocat per
Gest!, Cedem, CaixaBank, la FUB,
la UPC i la UOC.
En aquesta edició, el guardó ha
incorporat importants novetats
quant a la dotació, amb la creació
de dues línies de recompensa per
als projectes guanyadors: una de
destinada a projectes amb activitat iniciada (5.000 euros) i, l’altra,
a projectes sense activitat iniciada
(2.000 euros). Tots dos dotats per
CaixaBank. A més, totes dues línies

tenen un premi addicional que consisteix en 1.500 euros en concepte
d’una beca d’estudis de postgraumàster per a l’àmbit d’empresa, dotats per la FUB.
La documentació per participar-hi
és a www.gestcat.cat i s’ha de presentar a qualsevol oficina de CaixaBank de la comarca del Bages. Els
tres projectes finalistes de cadascuna de les dues línies en podran
fer la presentació en un acte dins
la Setmana de l’Emprenedoria, la
darrera quinzena de maig, organitzada per l’Ajuntament de Manresa
i Cedem que segurque serà interessant per a tothom. n
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Dr. Santiago Nevot:
«el nostre equip treballa
per fer una atenció invidualitzada als nens i
nenes, ja que cada etapa
és diferent. Aquesta és la
riquesa de la pediatria»

Per nosaltres és molt
important fer-los un
seguiment per ajudar-los
en aquesta part més
emocional en l’època
de l’adolescència
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cultura
La pedra seca ja és
Patrimoni Immaterial
de la Unesco

Sallent potencia la Fàbrica
Vella amb més actuacions

ND - Marques de Pastor

aj Sallent

Redacó

Redacció

Manresa

Manresa

nnn L'art de la pedra seca ha estat

nnn

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, celebrada a la República 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: coneixements 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 ma-

Curs de pedra seca al Pallars

terial de cohesió, com ara la calç
o el guix.
D’aquesta manera, s’ha erigit una
gran diversitat tipològica de construccions, en la seva major part relacionades amb l’economia tradicional agro-ramadera, l’explotació
del bosc i l’abastament d’aigua: cabanes o barraques, masos, marges,
cisternes, paravents, carrerades o
cabanes, aljubs, basses, escales,
ponts, estructures de caça, forns
de calç o d’oli de ginebre, etc. n

Sallent vol treure el màxim
rendiment a l'Espai Cultural de la
Fàbrica Vella i la setmana vinent
donarà inici a la segona temporada de programació estable d'arts
escèniques i música amb l'estrena
de la gira de l'obra de teatre Lapònia. Fins al proper mes de juny, el
calendari preveu 20 propostes, a
les quals s'ha de sumar el fet que la
localitat llobregatenca serà una de
les tres seus del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, conegut com a Clam, juntament amb Navarcles –on va néixer
la iniciativa– i Manresa.
La temporada s'inicia amb una estrena teatral. Cristina Clemente i
Marc Angelet, dos dels dramaturgs
més rellevants de l'escena catalana,
estrenaran el seu darrer treball, Lapònia. L'altre gran nom que ofereix
la nova temporada és el de l'actor i
presentador Quim Masferrer, conegut en els darrers anys pel programa El Foraster, de TV3. El 29 de
març protagonitzarà a La Fàbrica
Vella l'espectacle Bona gent, on in-

teractua amb el públic talment com
ho fa quan visita pobles petits de
Catalunya.
En el capítol teatral, també destaca
l'obra Només una vegada, que posa
sobre l'escenari la problemàtica de
l'assetjament i els maltractaments
a les dones. Escrita i dirigida per
Marta Buchaca, té tres actors de
renom com Anna Alarcón, Maria
Pau Pigem i Bernat Quintana. Els
altres dos espectacles teatrals del
semestre seran La iaia, en el marc
de la Setmana de la Gent Gran, i Mi
vecindario, dins els actes del Dia
Internacional de la Dona.
La música és un altre dels plats forts
de la programació. Dins del cicle

Dijous Divins, aquest dijous es podrà escoltar el duet bagenc format
per la cantant Elisabet Soler i el pianista David Martell: el concert Cançons des del mirall proposarà un
recorregut per temes d'autors com
Llach, Serrat, Bonet, The Beatles i
Queen, entre d'altres, que formen
part de la memòria col·lectiva.
També destaca l'espectacle Big
Drums, de la Camut Band, i el Va
de tecles, que posarà nou teclats a
la Fàbrica Vella. Aquesta darrera
proposta vol donar visibilitat a un
instrument del qual difícilment
es veuen dos intèrprets en un mateix moment sobre l'escenari. Amb
l'Orquestra de Cambra del Moianès
d'acompanyament, fins a 62 pianistes de 5 a 15 anys de diferents
escoles de música de la Catalunya
Central s'aniran alternant al davant
dels teclats.
El segell local també el posaran
quatre membres de l'Esbart Vila
de Sallent (a l'espectacle (Nos)altres); Roger Andorrà i Núria Hontecillas al muntatge La resclosa; i
la representació biennal Embotits,
que representa una llegenda del poble de Sallent. n

Aquaman
5 - 7.35 - 10.10
Diumenge matinal 11.45

El vicio del poder
5.15 - 7.45 - 10.20
Diumenge matinal 11.50

El gran baño
6 - 8.15 - 10.30
Diumenge matinal 11.50

12 anys. Ciència-ficció. 143 min. Dolby Atmos
Arthur Curry, meitat humà i meitat atlant, emprèn una
aventura que l’obligarà a enfrontar-se a si mateix i a descobrir si és digne de complir el seu destí: ser rei.
Astérix. El secreto de la poción mágica
Dissabte i diumenge: 4.30 - 6.25 - 8.20 - 10.30
Feiners: 6.25 - 8.20 - 10.30
Diumenge matinal 12.10
Apta. Animació. 85 min
El Panoràmix, l’Astèrix i l’Obèlix emprenen per tota la
Gàl·lia la recerca d’un druida digne de conèixer el secret
de la recepta de la poció màgica i assegurar-ne el futur.
El regreso de Mary Poppins
Dissabte i diumenge: 4.50 - 7.40 - 10.10
Feiners: 5.10 - 7.40 - 10.10
Diumenge matinal 11.50
Apta. Fantasia. 131 min. Dolby Atmos
Mary Poppins torna per ajudar la següent generació de
la família Banks a retrobar l’alegria i la màgia després
d’haver patit una tràgica pèrdua personal.
Ralph rompe Internet
C
castellà Dissabte i diumenge: 4.15 - 6.20
Feiners: 6.20
Diumenge matinal 12.10
català Dissabte i diumenge: 4
Diumenge matinal 11.50
Apta. En Ralph s’endinsa en el món inexplorat i emocionant d’Internet on viurà una nova aventura.
Spider-Man: un nuevo universo
Dissabte i diumenge: 4.10 - 6.20
Feiners: 6.20
Diumenge matinal 12
7 anys. Animació. 116 min
Un adolescent de Brooklyn, amb problemes per adaptar-se al nou institut, és picat per una aranya radioactiva i
desenvolupa poders que el converteixen en un superheroi.
El Grinch
Dissabte i diumenge: 4.10 - 6.10
Feiners: 6.10
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.

12 anys. Drama. 132 min
Explica la història real de Dick Cheney que es va convertir en l’home més poderós del món com a vicepresident
dels Estats Units durant el mandat de George W. Bush.
Atardecer
5 - 7.35 - 10.10

12 anys. Comèdia. 121 min
En plena crisi dels quaranta, un peculiar grup d’homes
decideix formar, desafiant tots els estereotips, el primer
equip nacional de natació sincronitzada masculí.
Bumblebee
Dissabte i diumenge: 4 - 6.10 - 8.20 - 10.30
Feiners: 6.10 - 8.20 - 10.30
Diumenge matinal 12
7 anys. Aventures. 114 min
La Charlie, a punt de fer 18 anys, troba Bumblebee avariat i deteriorat. Quan aconsegueix arreglar-ho, descobreix que no es tracta d’un Volkswagen Beetle qualsevol...
Superlópez
Dissabte i diumenge: 4.10 - 6.20 - 8.30 - 10.40
Feiners: 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.
Juliet, desnuda
8.30 - 10.40

12 anys. Drama. 141 min
Després de passar la infància en un orfenat, l’Irisz arriba
al Budapest de 1913. Allà s’haurà d’enfrontar a foscos
secrets en un país que es prepara per a la guerra.

Bohemian Rhapsody
5.10 - 7.45 - 10.20
Diumenge matinal 11.50
12 anys. Drama biogràfic. 134 min.
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.
Sobre ruedas
8.25 - 10.40

12 anys. Comèdia. 98 min
L’Annie i el Duncan són una parella prop de la quarantena.
Quan els seus camins es creuen amb els d’un músic americà que va desaparèixer, descobreixen que tot es possible.
Silvio (y los otros)
10

7 anys. Comèdia romàntica. 108 min
Un empresari reeixit i mentider simula necessitar cadira
de rodes per seduir una jove. Tot es complica quan en
coneix la germana, que també va en cadira de rodes.
Eliminado: Dark Web
8.10

16 anys. Drama. 150 min
Silvio Berlusconi es troba en un complicat moment de la
seva carrera política. El Sergi, un atractiu home fet a si
mateix, decideix acostar-s’hi per fer el salt en els negocis.
Òpera i Ballet al Bages Centre
Dimarts 22 de gener a les 19.45
en directe des de la Royal Opera House de Londres
La dama de Picas
Òpera en tres actes de Pyotr Il’yich Tchaikovsky
Nova producción
Intèrprets Aleksandrs Antonenko i Vladimir Stoyanov

16 anys. Terror. 93 min
Uns adolescents descobreixen en el seu nou portàtil una
sèrie d’arxius amagats d’un portal virtual destinat a activitats criminals. Aviat descobreixen que són observats.

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

Demostren la viabilitat d'elaborar rajoles
ceràmiques a partir de sorres procedents de la fosa
eurecat CTM

CTM
Manresa
nnn El centre tecnològic Eurecat a
Manresa ha coordinat el projecte
LIFE FoundryTile, el qual ha permès demostrar amb èxit la viabilitat tècnica, ambiental, social i econòmica de la valoració de les sorres
de fosa com a matèria primera per a
l'elaboració de rajoles ceràmiques
en substitució de matèries primeres naturals.El projecte ha suposat
"una demostració pràctica dels beneficis de l'economia circular i de la
simbiosi industrial, en particular",
segons destaca Mireia Taules, responsable de projectes de la Unitat de
Sostenibilitat del centre tecnològic.
FoundryTile ha abordat "la problemàtica ambiental derivada de l'elevada demanda de recursos naturals
en el sector ceràmic i de la gestió de
sorres i fins generats en la indústria
de fosa fèrria", que actualment suposen més de 300.000 de tones a l'any
a Espanya, més de la meitat de les
quals són dipositades en abocadors,
precisa Mireia Taules.

 Eurecat a Manresa ha coordinat el projecte LIFE FoundryTile, que ha acreditat els
beneficis de l'economia circular i de la simbiosi industrial
en la valoració d'aquests residus com a matèria primera per fabricar paviments ceràmics
La implementació de la solució
proposada suposaria la valoració
d'unes 260.000 tones anuals de subproductes de fosa en l'àmbit sectorial en el conjunt de l'Estat, corresponents a més del 85 per cent dels
subproductes generats anualment,
i un descens d'emissions d'aproximadament 8.500 tones de diòxid de

carboni a l'any. D'acord amb Frederic Clarens, responsable de la Línia
d'Ecologia Industrial de la Unitat de
Sostenibilitat, aquestes noves aplicacions de les sorres procedents de
la fosa "comporten beneficis en la
preservació de recursos naturals,
així com en l'increment de la seva valoració com a residus" a més
de revertir en la generació de nous
models de negoci, en la reducció de
la petjada ambiental i en l'augment
de la competitivitat de les empreses
dels sectors de la fosa i el ceràmic.
Durant el projecte FoundryTile,
s'han determinat els percentatges
de substitució dels subproductes,
sorres i fins per a quatre tipus de rajoles ceràmiques. A escala industrial, s'han produït més de 800 metres
quadrats de rajola de cocció blanca i
gres porcelànic en l'àmbit a percentatges del 5 per cent de substitució

en proves pre-industrials amb sorres i fins pre-tractats.

 La gestió de sorres i fins generats a la indústria de fosa
fèrria suposa més de 300.000
de tones a l'any, més de la meitat de les quals són dipositades
en abocadors.
FoundryTile, que és el resultat de
tres anys d'investigació, ha estat
cofinançat pel Programa LIFE de
la Unió Europea. A més Eurecat a
Manresa, ha comptat amb la implicació de l'Associació d'Investigació
de les Indústries Ceràmiques (AICE-ITC), l'Associació de Fonedors
del País Basc i Navarra (AFV), l'Associació Espanyola de Fabricants
de Taulells i Paviments Ceràmics
(ASCER) i Grupo Euroatomizado. n
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motor

CUPRA Ateca, inici d’una nova era
joan vidal. motor & golf

Cilindrada: 1.984 cc / Potència conjunta: 300 CV / Pes: 1.615 kg / Tracció: integral / Acceleració 0 a 100 km/h: 5,4 segons / Consumo homologat: 7,4 l/100 km / Preu: 44.790 euros.
Joan Vidal
Manresa

Aquest model és l’encarregat de posar en l’asfalt el llançament d’una nova marca amb
identitat pròpia que anirà de la
mà de la coneguda firma amb
seu a Martorell que també aglutinarà a la divisió de competició
amb el CUPRA TCR com el primer turisme.
Les versions Cupra en l'òrbita
de SEAT sempre han creat una
gran expectació en l’asfalt, però
és a partir d’aquest nou model
que es concentren els gens punnn

rament esportius per a qui vol
encara més caràcter i emoció.
L’exclusiu SUV munta el motor 2
litres TSI turbo que genera una
espectacular potència de 300
CV associat al famós canvi de
doble embragatge DSG de set
velocitats i a la tracció integral
4Drive. Un model únic en la seva
espècie. Exteriorment se’l reconeix per la graella frontal superior d’estructura de niu d’abella
amb el logo CUPR A en la part
central i els acabats en negre brillant en les barres del sostre per
a l’equipatge, els retrovisors, els
marcs de les finestres, les mot-

llures laterals i els difusors davanter i posterior. Arrodoneix el
conjunt estètic la llum de benvinguda amb què es projecta el
nom i logo CUPRA al terra quan
s’obre la porta, els quatre tubs
d’escapament i les llantes de 19
polzades.
A l’interior hi ha detalls de luxe i esportivitat com, per exemple, que la i n síg n ia C U PR A
s’il·lumina en els "estreps" d’alumini, totes les costures en gris i
l'entapissament en teixit Alcantara, també acabats i efectes en
fibra de carboni i el volant esportiu en pell així com el pom

del canvi de marxes. Un equipament supercomplet dotat del
sistema Kessy d’accés i arrancada sense clau, la suspensió adaptativa DCC, càmera de visió 360
graus, carregador sense fils per a
l’smarphone, la pantalla tàctil de
8 polzades o l’assistent d’aparcament automàtic Park Assist. De
totes maneres, encara hi ha un
paquet opcional Performance
per als qui busquen més esportivitat com els frens firmats per
Brembo en color negre i a mitjà any que ve els seients tipus
competició bucket. La recent novetat enamora per la increïble

agilitat en els revolts, especialment en el mode Cupra Activo,
que és el més incisiu esportivament parlant dels sis de què disposa el sistema Drive Profile, ja
que modifica la configuració de
l’amortiguació, també del canvi,
dels sistema electrònic de tracció i del so que emeten les quatre
sortides de l’escapament. Un autèntic esportiu en tota regla que
aporta el valor afegit de la practicitat pel dia a dia, en tractar-se
d’un SUV compacte de 4,37 metres de llargada, amb un bon maleter de 485 litres de capacitat.
Mai et deixa indiferent. n
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Emili Rousaud és CONTRAPORTADA com a ...
Fundador i propietari de FACTOR ENERGIA

“En un futur hi ha d’haver un
increment de l’oferta d’energia”
menten de capacitat i en disminueix el cost.

José Enrique Vázquez
l’entrevista

A

l llarg d’aquest 2018
hem tingut una gran
pujada dels preus de
l’energ ia elèc t r ica.
En un any també en què ara ja
es pot fer autoconsum sense haver de pagar l’impost elèctric. De
tots aquests temes en parla Emili
Rousaud, fundador i CEO de Factor Energia.
Quan tindrem uns preus competitius en la mitjana de la Unió
Europea?
Ha estat un any sorprenent perquè a partir del mes d’abril es
va produir una forta pujada de
preus, el cim de la pujada es va
assolir el passat mes de setembre en què el preu del mercat va
superar els 70 € megawatt/hora.
L’any 2016 es va tancar el preu
mitjà del mercat al voltant dels
45 € el megawatt/hora, i l’any
2017 va vorejar els 50 €.
Aquest any, doncs, estarem al
voltant dels 60 €. En aquests
darrers dos anys l’increment
del preu de l’energia ha estat
per sobre del 35 %.
Vistos, doncs, aquests increments, quins són els motius
que ens han portat a aquesta
situació?
Jo diria que hi han influït diversos factors. El primer és l’increment del preu del petroli que ha
comportat un increment de preu
de tots els productes o matèries
primeres que generen energia,
com el gas natural o el carbó. A
més, a escala europea hem tingut un fort increment dels preus
de drets d’emissió de CO2, que ha
creat un còctel que s’ha barrejat
també amb el creixement general,
que, especialment, a Espanya va
ser d’un 2,5 % l’any passat. Aquest
any 2018 es tancarà per sobre del
2,3 %. Aquest creixement, doncs,
comporta un creixement de demanda que es combina amb una
oferta de mercat elèctric, que funciona amb un sistema marginalista, en què les centrals que cobreixen la demanda són les que entren
per prioritat, per eficiència...
Primer entren les centrals de renovables i després les nuclears,
que són centrals que no tenen ca-

pacitat de regulació i que ofereixen a 0 el mercat i accepten el preu
de cassació, i després comencen a
entrar els grups tèrmics. El primer
grup tèrmic que entra sempre és
el del carbó, després el tèrmic de
gas natural i després tèrmiques
menys eficients que fan servir de
matèria primera derivats del petroli. Donat aquest creixement
de la demanda, coincidint amb
l’oferta que es basa en un consum
d’energia primària que s’ha encarit, ha produït aquest creixement
del preu de mercat. Els productors
per poder fer energia han de comprar més drets de CO2 i aquests
s’encareixen; és un procés cíclic
de creixement. Jo no dubto que els
preus hagin de créixer, però dubto
de si és un augment de preus raonable. Factor Energia l’any que ve
complirà 20 anys i aquest any ha
trencat la dinàmica. Jo crec que la
solució passa per un increment de
les plantes de generació elèctrica;
és un bon moment per invertir en
energia fotovoltaica.
Vostè creu, doncs, que l’energia
fotovoltaica pot ser una gran
ajuda?
A Espanya hi ha dos factors: les

tarifes d’accés són molt cares,
és a dir, la part regulada de les
factures és molt cara, i és molt
cara per un fet molt diferencial:
el dèficit tarifari. Tenim un dèficit que l’any 2009-2010 pujava
27.000 milions d’euros. Durant
aquests 7-8 anys s’ha reduït uns
5.000 milions. Estem parlant encara, però, de compensar 22.000
milions, i això comporta que la
part regulada de la factura de les
tarifes d’accés siguin molt més
altes. I ho continuarem pagant.
Però al final la factura elèctrica
té dos components: una part és
el preu del mercat.
En una factura per indústria seria el 50 % de la factura aproximadament, i l’altra part és la part
regulada, que té un pes molt important. En aquest moment hi
ha la confluència d’aquests dos
factors. Ara hem d’esperar que la
Comissió Nacional dels Mercats
i de la Competència (CNMC) verifiqui si aquests preus són normals. És a dir, que no hi hagi una
determinada concertació entre
els grans operadors que tenen
un gran pes al mercat. D’altra
banda, indubtablement han de
ser cars perquè hi ha una situa-

ció d’encariment dels preus del
petroli. Hem de tenir en compte
que comprem el petroli en dòlars. I al final el que ens interessa és el preu de la matèria primera en euros. Aquest conjunt
de circumstàncies fan que hem
de buscar solucions a llarg termini, que han de passar per un
increment de l’oferta d’energia.
Per sort o per desgràcia, som en
uns territoris que no són productors d’energia primària, i l’únic
recurs energètic és un règim de
vents variats. Per tant, és un bon
territori per a l’energia eòlica, i
a més a més, amb un nivell de
radiació solar important. Malgrat tot, jo soc optimista. I som
en un entorn en què el cost de
la tecnologia baixa.
El gran defecte, però, que tenen
les energies renovables és que no
les podem gestionar, no podem
controlar que un dia faci vent o
sol. Són factors clarament aleatoris. Tot, però, ha d’anar acompanyat d’una oferta suficient i
del desenvolupament d’una bona tecnologia d’emmagatzemament, en bateries. Ara la tecnologia de bateries també està en un
moment molt interessant. Aug-

Hi ha por envers les energies
renovables?
Hi ha un risc real. Les decisions
del govern del PP han contribuït a generar desconfiança a Espanya. La vida és risc. La meva visió
és que el futur ha d’estar basat en
energies renovables. Si volem salvar el planeta necessitem energies
netes. L’actual Ministeri de Transició Ecològica impulsa el desenvolupament de la infraestructura de
recàrrega de vehicle elèctric. En
aquest moment hi ha una gran demanda de vehicle elèctric. Ara et
pots trobar en comprar un vehicle
elèctric amb un termini d’entrega que sigui molt llarg. Som en un
entorn en què l’energia elèctrica
cada vegada adquirirà més pes. I
si estem en un moment de voluntat de descarbonització i de tancar
centrals, cal buscar alternatives
perquè aquí l’eficiència energètica és molt important, i també de
quin és el volum d’energia que ha
de generar el país per tal de poder
abastir la demanda i, aquí les renovables tenen un paper imprescindible.
Creu en la fotovoltaica com una
energia de futur?
Necessitem utilitzar-ho tot. A
Alemanya hi ha 6 milions de famílies productores de fotovoltaica. A Espanya s’han posat tantes traves que fins fa poc era un
fet emocional, perquè racionalment era inacceptable. La normativa nova ofereix moltes coses, en temes d’autoconsum. En
treure el mal anomenat impost
del Sol, vol dir que no pagaràs
el peatge d’energia, el qual ja no
només t’està satisfent la part variable de la factura, sinó part de
la fixa, és a dir, el cost del quilowatts que m’estic estalviant és
molt més gran.
I després, quan tenia un excedent de producció el regalava al
propietari de la xarxa, a la distribuïdora. I amb la nova regulació no he de fer-ho. Puc revendre
l’energia excedent, o puc arribar a acords. Per exemple, entre una comunitat de veïns es
podria repartir tot aquest excedent. És a dir, ens han obert tot
un seguit d’accions que fins ara
no teníem. n

