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Que voleu que us digui: m’encanta la
Diada de Sant Jordi. M’agraden les parades de roses i llibres, m’agrada la moguda dels carrers amb infants amunt i
avall decidint què els agrada més i quin
obsequi portaran als pares... potser algun dibuix que han fet a classe, potser
els primers estalvis gastats en una flor
per a la mare o potser esperant que
aquell noi o aquella noia que els enamora tingui algun detall i per primera
vegada assaboreixin el gust de l’amor.
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un cavaller que va salvar la princesa
d’un drac ferotge. De dracs, n’hi ha
molts, de moltes formes, mides i que
encomanen perills. La societat n’està
plena, de dracs, i cada dia més trobem
a faltar més cavallers d’armadura refulgent que ens salvin de tots els maldecaps que patim.
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Manresa, 20 anys de
processó recuperada

Per Eli Pagan
Fotos Jordi Biel
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A

quest 2019 la processó de Divendres Sant de Manresa celebra
el vintè aniversari des de la seva
recuperació. Una data rodona
que fa que el president d’aquesta processó,
Nacho Muñoz, primer tingui un record per
a les persones que van decidir recuperar-la,
“molts dels quals malauradament ja no hi
són”. Per a l’organització d’aquest esdeveniment religiós, aquests vint anys els fan sentir “contents i molt satisfets”. Aquest any la
processó de Divendres Sant de Manresa se
celebrarà el proper 19 d’abril a dos quarts de
nou del vespre amb sortida i arribada, com
és tradicional, a la Basílica de Santa Maria de
la Seu, i enguany presidida pel bisbe de Vic,
Romà Casanova.

Una de les novetats d’enguany és que en
aquesta processó sortirà la relíquia de la Santa Espina, que ja es va poder veure fa dos
anys, però que no va sortir en l’edició de
l’any passat. Aquest pas serà dins la comitiva de mossens que hi ha en aquest esdeveniment i on també hi anirà el bisbe de Vic.
Enguany el tradicional “Encuentro”, i com va
passar ja l’any passat, tindrà lloc a la Basílica
de la Seu de Manresa, i el protagonitzaran
l’Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, el Pas i la Confraria de la
Verge de la Bona Mort i el cos de portants
del Sant Crist. “Un moment molt especial de
la processó de Divendres Sant de Manresa,
quan dues de les Verges es troben amb el
seu fill”, explica Nacho Muñoz.
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Una processó de Divendres Sant de Manresa
on es podran veure els Armats de Manresa,
la Creu d’Improperis; el Pas i la Confraria del
Natzarè; l’Associació Reparadora Pius IX (cos
de portants del Sant Crist); la presidència
de la processó amb la relíquia de la Santa
Espina; la Dansa de la Mort, el Pas i la Confraria de la Verge de la Bona Mort; el Pas i el
Penó de la Confraria de la Verge dels Dolors;
el Pas del Sant Sepulcre i la Confraria de la
Puríssima Sang del Senyor Jesucrist, i el Pas
de l’Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena.
El recorregut que seguiran els passos
d’aquesta processó serà el mateix que l’any
passat. L’anada serà baixada de la Seu, carrer
de Vallfonollosa, placeta d’en Creus, plaça
de la Reforma, carrer d’Alfons XII, Plana de
l’Om, carrer del Born, plaça de Sant Domènec, passeig de Pere III, plaça de Crist Rei.
I la tornada: carrer d’Àngel Guimerà, plaça
de Sant Domènec, carrer del Born, Plana de
l’Om, carrer d’Alfons XII, plaça de la Reforma, placeta d’en Creus, Vallfonollosa i baixada de la Seu. Aquest és el recorregut que hi
ha planificat hores d’ara, si no hi ha canvis de
darrera hora. I és que el president de la processó de Manresa, Nacho Muñoz, reclama a
l’Ajuntament de Manresa que podi els arbres
de la ciutat, especialment els de Sant Domènec per la Muralla, que dificulten el circuit
dels passos d’aquest esdeveniment. Una processó contínua que es farà amb les mínimes
parades possibles per no trencar el ritme.
També com ja va passar l’any passat, un dies
abans, alguns dels passos que formen part
d’aquest esdeveniment estaran exposats a la
Basílica de la Seu de Manresa.

tiva de la vila. Les caramelles de Súria formen part del Catàleg del Patrimoni Festiu de
Catalunya com una de les celebracions més
destacades del país.

Per Pasqua, Súria capital
del món caramellaire

Les caramelles de Súria començaran el dissabte 20 d’abril. Una de les activitats destacades del primer dia de la festa són les caramelles a pagès. Antigament, les caramelles
no es cantaven només als carrers del poble.
Els cantaires també es desplaçaven a les cases de pagès, als afores del poble, ja que
llavors hi havia moltes masies disperses. A
Súria, i a molts d’altres municipis de la Catalunya Central, encara dura aquesta tradició.
El Dissabte de Pasqua també tindrà lloc la
Trobada Caramellaire del Pavelló Municipal
d’Esports.

Si parlem de Setmana Santa, hem de parlar
de Caramelles. I una de les poblacions de casa nostra que viu més intensament aquesta
festa tradicional és Súria. De fet, per això les
anomenen “les més grans de Catalunya”.
Aquesta Pasqua, les Caramelles tornaran a
aplegar més de nou-cents caramellaires de
totes les edats durant el cap de setmana del
20-21 d’abril, en una completa mostra de
cant, ball i dansa tradicional que converteix
aquesta celebració en la més representa-

Però l’acte central de la festa tindrà lloc el
Diumenge de Pasqua. La plaça Major del Poble Vell i el centre urbà seran els escenaris
destacats de les actuacions de les colles, que
també, com cada any, aniran passat per diferents barris suriencs. Com és habitual, la
travessia principal de la vila serà tancada al
trànsit de vehicles entre les places de Sant
Joan i de la Serradora per donar més relleu a
la festa. Així, durant tot el matí de Diumenge
de Pasqua les colles castelleres recorreran el

centre de la població oferint els seus cants
i també els seus balls. Com en les darreres
edicions, l’acte de cloenda de les caramelles
serà la ballada conjunta que tindrà lloc pels
volts de les 13 h a la plaça de Sant Joan.
Enguany tornen a ser vuit les colles que participen a les caramelles de Súria: Tro Gros, La
Llanterna, Juvenil del Foment Cultural, Grans
de l’Agrupació Sardanista, Infantil de l’Agrupació Sardanista, Infantil del Foment Cultural, Altatxu i Coral Sòrissons.

Les caramelles arriben a molts
municipis del Bages
La tradició de caramelles està molt arrelada
a la comarca del Bages. Súria n’és la capital,
però hi ha moltes altres poblacions que les
viuen intensament. Una és Callús. Com cada any uns 300 caramellaires, dividits en dos
grups grans i petits, recorreran dissabte les
masies del voltant del poble i l’endemà diumenge oferiran els seus cants i els seus balls
tradicionals per dins la població. A banda de
Callús, també destaquen les caramelles de
Cardona, Avinyó, Fals, Camps, Navarcles i
Santpedor o Sant Salvador de Guardiola, entre moltes d’altres. ●
5
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Aquest mes no et pots perdre...
5 d’abril - música

Concert de Beat Voices

21 h - Auditori de Cal Sitjes d’Artés
Beat Voices és un quintet de veus a cappella del Bages i del Berguedà: Berta Portabella, Loida Baró, Jordi Mujal, Raimon Bonvehi
i David Sorribas. En aquest concert, comptaran amb la col·laboració del Cor Jove de
l’Escola Municipal de Música Mestre Josep
Maria Castella. Stevie Wonder, Bruno Mars,
Pentatonix o Benny Moré són alguns dels
artistes als quals Beat Voices els donarà veu
en els seus concerts, amb uns arranjaments
i temes propis que els farà molt especials.
A través d’unes harmonies modernes i elegants i un ritme que no deixarà indiferent
a ningú.

5 d’abril - Monòleg

quenonosfrunjanlafiesta amb David Guapo
20.30 h - Teatre Àngel Guimerà, El
El Vendrell

David Guapo és un dels millors còmics del
panorama estatal i està consolidat com a
còmic multidisciplinari, tal com hem pogut
comprovar en les seves aparicions a televisió cantant a “Tu cara me suena”, fent
monòlegs a “El club de la comèdia” i, recentment, en la seva faceta com a actor en
Señor, dame paciencia, d’Álvaro Díaz, i en
Sin rodeos, de Santiago Segura, dues de
les comèdies espanyoles més taquilleres dels
últims anys. Els seus espectacles són un desplegament de talent: acting, improvisació i
música, combinats sempre amb humor, ironia i pocavergonya, en un to blanc i familiar
que el fa apte per a tots els públics.

6 d’abril - música

Balkan Paradise
Orchestra

20 h - Sala El Sindicat de Balsareny
Amb formacions, experiències i influències diverses, però compartint la passió per
la tradició balcànica, aquestes deu dones
transformen el gènere en un autèntic elixir
de melodies tradicionals amb ritmes de tot
el món, i ofereixen un espectacle carregat
d’energia que funciona tant en escenaris
com al carrer. Amb una sorprenent capacitat per generar empatia amb el públic,
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la Balkan Paradise Orchestra porta alegria,
festa i ganes de ballar a cada racó del món.

6 d’abril - teatre

La bona persona
de Sezuan

7 d’abril - música

HOMENATGE A CHARLES
CHAPLIN

18 h - L’Auditori de Barcelona

21 h - Sala Gran Teatre Kursaal de
Manresa
A la Xina, gràcies a la petita fortuna que li
han regalat els déus, Xen Te deixarà la prostitució per obrir un estanc de tabac. Ben
aviat, però, la misèria en què malviuen els
seus conciutadans acabarà dificultant seriosament que pugui complir el mandat dels
déus. Amb aquesta obra emblemàtica del
teatre èpic, Bertolt Brecht planteja una reflexió incòmoda.
Quins són els límits de les bones intencions,
especialment quan no tenen en compte les
dificultats materials amb contundència i
pragmatisme?
Una producció del TNC i La Perla29 sota la
direcció d’Oriol Broggi i un repartiment espectacular.

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

6 d’abril

Descobrim el carrer del
Balç i la Seu de Manresa
De 10 a 13 h
Plaça de l’Ajuntament, Manresa

El centre d’interpretació del carrer del Balç
ofereix un muntatge amb recursos multimèdia que posa en relleu un conjunt patrimonial únic i, al mateix temps, permet descobrir com era la Manresa del segle XIV. També
descobrirem com és l’interior de la Basílica
de la Seu, el monument manresà més emblemàtic.
A banda de ser una de les obres de referència del gòtic català, la Seu també és de gran
interès per les obres d’art que conserva a
l’interior, especialment el conjunt de retaules gòtics (hi haurà esmorzar per a tothom).

La música de cinema es converteix en
la protagonista amb tres partitures de
pel·lícula. I una segona part amb la projecció d’una de les obres més divertides de Charles Chaplin on el poder de
la música en directe transmet totes les
emocions de la història amb melodies
romàntiques, rítmiques, enèrgiques, tristes i còmiques.
Considerada una de les millors pel·lícules
de la història del cinema, Ciutadà Kane
(1941) d’Orson Welles va comptar amb
una banda sonora a l’altura signada pel
gran Bernard Hermann. Els dibuixos animats sempre han estat una bona excusa per a la música: El llibre de la selva
(1967), produïda per Walt Disney, que
va fer immortal l’os Baloo cantant la
cançó que es va endur un Oscar. Charles Chaplin, que va tenir una sensibilitat
musical extraordinària, rep un doble homenatge: amb una obra que recull temes de les seves pel·lícules (Limelight,
This is my song, Titina...) i amb la banda
sonora que el gallec Antón Alcalde ha
compost per a The Pawnshop “La casa
de préstecs” de 1916, que la banda interpreta mentre es projecta la pel·lícula.

7 d’abril - música

Rèquiem de Mozart

12 h - Auditori, Vlafranca del Penedès
El Rèquiem és una de les obres més conegudes i aclamades de Mozart.
Una peça de bellesa extrema i envoltada de
misteri en la seva creació que s’ha convertit
en un clàssic de tots els temps.
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L’Auditori de Vilafranca us proposa una versió plena de contrastos per remarcar el dramatisme i la intensitat de l’obra.

6 i 7 d’abril - FIRA

Monacàlia,
la fira de l’Abat

Navarcles torna a mirar de nou el monestir
de Sant Benet de Bages, com ho havia fet fa
segles, amb la Monacàlia, la Fira de l’Abat.

7 d’abril - CURTMETRATGES

CINEDANSA

De 18.30 a 20 h
Espai Plana de l’Om
Selecció de curtmetratges projectats al festival [C]Screen de Cerdanyola del Vallès.
Durada: 70 minuts. Col·laboració amb:
BATECS. Festival de dansa de Manresa.

10 D’ABRIL - música

Passió segons sant
Mateu

20 h - Palau de la Música Catalana
de Barcelona
Concert Passió segons sant Mateu amb
Gabrieli Consort & Players el dimecres 10
d’abril de 2019 a les 20 hores a la Sala de
Concerts del Palau de la Música Catalana de
Barcelona. Un viatge musical extraordinari
viscut amb intensitat per la fascinació del
relat de l’Evangelista, la veu en primera persona de Jesús, la generositat de l’assemblea
i l’expressió del dolor.

11 D’ABRIL - teatre

JóSE R. GUZMÁN,
HOMOSAPIENS 2019

20 h - Nit Lounge, Barcelona
El comediant Jóse R. Guzmán dona peu al
tancament de la seva segona obra de stand
up comedy en solitari: Homosapiens, amb
tres dates a Espanya de la mà de Flipit Produccions i Brocoli Records.

12 d’abril

Les campanes de Cervera
15 h - Campanar de Cervera

Activitats emmarcades en el programa de
Cervera, Capital de la Cultura Catalana
2019. Les històriques campanes de Cervera
i els seus tradicionals tocs, que han mantingut i preservat l’Associació Cultural Campaners de Cervera, també seran presents en
aquesta programació a través de diverses
accions, com la recerca, la recuperació o

Agenda

8 d’abril - òpera

la gioconda

20 h - Liceu de Barcelona
Espectacular posada en escena amb el
debut d’Iréne Theorin en el rol de Gioconda. A la Venècia del segle XVII, Enzo
Grimaldo estima la Laura, dona d’Alvise,
després d’haver abandonat la desgraciada Gioconda, filla de La Cieca, acusada
de bruixeria.
Aquesta obra, emblemàtica del període
comprès entre la maduresa verdiana i l’incipient verisme, és la partitura més celebrada d’Amilcare Ponchielli. Més enllà de la
cèlebre “Dansa de les hores” i de l’ària del suïcidi de Gioconda, la partitura amaga
moments de gran lirisme i sensibilitat postromàntics, sense oblidar-ne la magistral orquestració i l’escriptura vocal per als papers de Laura, La Cieca, Enzo Grimaldo o Barnaba. Al costat d’un repartiment ideal, assumeix el paper titular Iréne Theorin, una de
les sopranos dramàtiques més aclamades del moment i llargament ovacionada al Liceu
amb papers wagnerians. Ara torna a presentar-se a Barcelona per abordar l’esperada
Gioconda.
la publicació d’aquest important patrimoni
material i immaterial. Les primeres accions
que es desenvoluparan són la recuperació
d’antics tocs de campana.

14 d’abril - música

12 d’abril - Música

La cantant, saxofonista i trompetista Andrea
Motis tornarà al Teatre Ateneu duent sota el
braç el seu àlbum Emotional dance, enregistrat a Nova York. No hi faltarà el seu mentor
Joan Chamorro (saxo i contrabaix), que aquí
forma part del quintet que completaran Ignasi Terraza (piano), Josep Traver (guitarra
elèctrica) i David Xirgu (bateria).
Actuació emmarcada dins del cicle Tàrrega
Sona 2019.

John Williams

20.30 h - Teatre de la Llotja, Lleida
Film Symphony Orchestra, orquestra simfònica líder en Música de Cinema, torna de
gira presentant el seu FSO TOUR 2018/19:
Especial John Williams. Un tour amb més
de 60 concerts repartits per tot Espanya i
Portugal en el qual es rendeix el tribut més
gran al compositor, guanyador de 5 Oscar i
posseïdor de 59 nominacions.

13 d’abril - Ballet

Andrea Motis & Ignasi
Terrazza Quintet
19 h - Teatre Ateneu, Tàrrega

Del 12 al 14 d’abril

MERCAT DEL RAM DE VIC

La bella dorment

20.30 h - Teatre de la Llotja, Lleida
Un espectacle amb els millors solistes que
integren el Ballet de Moscou, en el qual destaquen els solistes Cristina Terentiev, Alexei
Terentiev i Aleksandr Petrichenko sota la direcció de Timur Fayziev.
La Bella Dorment és una de les grans partitures per a ballet (juntament amb El Llac dels
Cignes i Trencanous) compostes per Txaikovski. Data de 1890 i correspon per tant a un
romanticisme tardà. Però el que d’edulcorat
i decadent pugui tenir aquest romanticisme
en el conte de Perrault en el qual es basa,
queda compensat per una música inspirada, lluminosa i amb una coreografia, la de
Marius Petipà, que va aconseguir un model
mai superat.

Un any més, la ciutat de Vic té la seva
cita anual amb el Mercat del Ram, un
punt de trobada per al sector agropecuari i una gran festa per a la ciutadania. Hi trobareu exhibicions i concursos ramaders, productes agrícoles,
activitats lúdiques, esportives, culturals
i comercials, exhibicions i un ampli espai destinat a la gastronomia.
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19 d’abril

Processó de
Divendres Sant

20.30 h - Sortida: Basílica de la
Seu, Manresa

D’entre tots els actes de la Setmana
Santa de Manresa destaca la processó
de Divendres Sant, una renovada tradició del segle XVII, que compta amb una
combinació de passos vivents i passos
escultòrics, i una barreja entre elements
catalans amb d’altres de procedència
andalusa.
El Divendres Sant és el dia més destacat
de la Setmana Santa manresana. D’entre totes les activitats que s’hi celebren,
destaca la processó del vespre, també
coneguda amb el nom de Processó dels
Gremis i que data de finals del segle XVI.
Avui dia, la Processó està composta per:
• Armats de Manresa
• Pas vivent de Jesucrist captiu
• Confraria del Natzarè i Pas del Natzarè
• Confraria i Pas de “L’Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza Macarena”
• Cos de Portants del Sant Crist, Associació Reparadora de Pius IX
• Confraria del Roser amb el Pas de Joan
i Maria
• Venerable Congregació dels Dolors i
Pas de la Verge dels Dolors
• Dansa de la Mort i Confraria del Pas de
la Verge de la Bona Mort
• Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist amb el Pas del Sant
Sepulcre
• Gremi de Detallistes
• Confraria del Col·legi La Salle i Pas de la
Mare de Déu de La Soledat
• Seguici de la Processó
• Música de Quants Band de la Unió Musical del Bages

8

16 d’abril - visita

20 d’abril - Música

Visita la recerca
de La Marató de TV3
i Catalunya Ràdio a
l’Institut Guttmann

Los Saxofonistas
Salvajes

11 h - Institut Guttmann, Badalona
Visita guiada a l’Institut Guttmann, tot un
referent internacional en neurorrehabilitació, per descobrir la recerca finançada per La
Marató de TV3 i Catalunya Ràdio en què es
mostrarà com, on i per a què s’inverteixen
els donatius recollits.
L’Institut Guttmann és un hospital especialitzat en el tractament medicoquirúrgic i la
rehabilitació integral de les persones (adults,
joves i nens) amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o amb una altra discapacitat
d’origen neurològic.
El seu objectiu fonamental és proporcionar
una atenció mèdica especialitzada, integral,
continuada, personalitzada i amb el més alt
nivell humà, científic i tècnic; així com desenvolupar la recerca i la docència en aquest
àmbit de la neurociència i prestar als pacients el suport i els serveis més adequats
per assolir una reinserció social satisfactòria,
alhora que contribueix al ple reconeixement
dels seus drets i a una efectiva equiparació
d’oportunitats.

20.30 h - Auditori Pau Casals,
El Vendrell
Aquest projecte sorgeix de la trobada entre
Dani Nel·lo i els anomenats Saxofonistes
Salvatges, creadors d’un llenguatge musical
a través del saxo que va marcar la història de
la música del segle XX. Nel·lo recull la veu
dels saxofonistes que van iniciar i continuar
aquest llenguatge visceral i salvatge. En la
gira d’aquest nou àlbum, versiona temes
d’alguns dels seus herois musicals, com ara
Arnett Cobb, Noble Watts o Red Prysock.

20 i 21 d’abril - Caramelles

Tradicional cantada
de Caramelles pels
carrers del poble
i rodalies
Sant Cugat Sesgarrigues

Com cada any, el dissabte a la tarda es farà
ruta per les masies, barris, pobles i zones del
voltant de Sant Cugat i diumenge, després
de l’ofrena a missa i la cantada a la plaça de
l’església a les 12 h del migidia, es farà el
recorregut pel poble.

20 i 21d’ABRIL - Caramelles

Caramelles a Súria

Les caramelles més grans de Catalunya, una de les tradicions
més arrelades i participades de
Súria. Més de 500 caramellaires de totes les edats, agrupats
en diferents colles amb un fort
component
intergeneracional,
converteixen aquesta festa surienca en una de les celebracions
més representatives de la vila i
referència del món caramellaire
català, en tractar-se de les més
grans del país. La vila de Súria,
que vibra per aquestes dates, enriqueix així una tradició que es remunta al segle XVI.
Durant el matí i el migdia del Diumenge de Pasqua, les colles recorren els carrers i les
places de Súria, que s’omplen de música, balls i cançons. La majoria de colles també
ofereixen danses tan característiques com els balls de bastons i els balls de cascavells.
Això converteix les caramelles de Súria en una festa total de música i dansa tradicional.
Tot i que diumenge és el dia central de la festa, algunes colles també surten durant la
tarda del Dissabte de Pasqua fins a les masies dels entorns de Súria.
D’aquesta manera, els caramellaires d’avui connecten amb els orígens rurals de la festa,
quan les colles cantaven a les cases de pagès i rebien ous, cansalada, llonganisses o
beguda com a reconeixement per llurs actuacions.

2a edició

POLÍEDRE
5, 6 i 7 d’abril de 2019
batecsdedansa.cat
ORGANITZA:

COORDINA:
PLATAFORMA PER
A LA DANSA A LA
CATALUNYA CENTRAL

COL·LABORADORS:
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23 d’abril

24 d’abril - espectacle

27 D’ABRIL - Música

Sant Jordi

REMENA NENA

Fangoria en el 20

Tot el dia a Barcelona
Els carrers i places de Barcelona estan
plenes de llocs de venda de llibres i roses.
És una vista pintoresca al sol de la primavera. Les parelles caminen de la mà agafant les roses. Els autobusos estan plens
de gent embriada d’un dia de passejar de
la llibreria a la parada del vermut.

18 h - Sala Gran Teatre Kursaal
de Manresa
La música de revista del Paral·lel. L’espectacle conté números de diverses revistes arranjades i cantades per dos músics procedents
de diferents àmbits com el contratenor Jordi
Domènech i el cantant d’Obeses, Arnau Tordera, acompanyats per l’Orquestra Terrassa
48 i amb dramatúrgia d’Antoni Font.

23 d’abril

Sant Jordi

Tot el dia a Manresa
Tot el centre de la ciutat està ple de parades on es venen roses i llibres.
Canal Taronja TV també tindrà el seu
estand a la plaça de Sant Domènec on
oferirà una programació especial en directe de la celebració amb actuacions i
convidats i on es parlarà de les principals
novetats literàries de la jornada.

Del 23 al 28 d’abril

Setmana medieval
de Montblanc

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

25 i 26 d’abril - música

VINE A CANTAR...
THE BEATLES AMB
ELS SERGENT PEPPERS

10.30 h - L’Auditori de Barcelona
Secundària, batxillerats i cicles formatius,
veniu a L’Auditori per convertir-vos en membres d’un grup durant un matí. El taller Vine
a cantar... us ofereix la possibilitat d’assajar
el repertori amb els integrants del grup i fer
un concert amb ells, amb el suport d’un director de cor.

27 d’abril - Música

MagnÒlia en Barcelona
20 h - Sala Jamboree Barcelona
Sant Jordi va matar el drac a Montblanc,
i va rescatar el poble i la seva princesa
d’una mort segura. Així ho recull el Costumari Català de Joan Amades. El 1981,
un grup de joves de diferents entitats
folklòriques i de cultura popular montblanquines van voler reivindicar l’esplendorosa història de la vila a l’edat mitjana.
L’Associació Medieval de la Llegenda de
Sant Jordi va néixer el 1987, esperonada per l’empenta i la il·lusió d’uns montblanquins engrescats en la recuperació
d’aquest element essencial de la cultura
catalana. La Setmana Medieval se celebra els dos caps de setmana que volten
la Diada de Sant Jordi, el 23 d’abril. Té un
extens programa d’actes, que es renova
parcialment cada edició i s’enriqueix amb
noves aportacions tecnològiques i artístiques. Consulta els actes al web: www.
setmanamedieval.cat
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19 h - Sant Jordi Club de Barcelona

La cantant barcelonina Myriam Swanson lidera la banda de jazz Magnòlia, un quartet
de jazz format també per Francesc Capella
al piano, Paco Weth al contrabaix i Xavi Hinojosa a la bateria.

27 d’abril - dansa

Torus - 11è Festival de
Dansa Sismògraf
20.30 h - Teatre Principal d’Olot

Dins de la programació de l’11è Festival de
Dansa ‘Sismògraf, Torus a càrrec d’Humanhood, un espectacle per a cinc ballarins que
explora els processos dels sistemes dinàmics
des del ritme i la interconnexió dels cossos.
Torus oscil·la entre l’explosió física i la implosió energètica, tant pels ballarins com per la
percussió en directe. La base fonamental de
tot plegat és el ritme. Els ballarins es converteixen en un organisme en moviment, una
entitat autònoma en constant evolució.

Festival Mil·lenni de Barcelona. El duo oferirà un concert que coincideix amb el 30 aniversari de la seva formació i el llançament
del seu nou disc titulat Extrapolaciones y
dos preguntas. L’actuació tindrà un repertori exclussiu que no es tornarà a repetir fins
a la posterior gira de l’estiu que portarà el
grup a tot Espanya. El cartell es completa
amb les actuacions de Ms Nina, King Jedet i
Nancys Rubias.

27 d’abril

Camí Ral,
Ruta teatralitzada
per la Via Augusta
10.30 h - El Vendrell

El lloc de trobada per als participants
és al davant de l’edifici dels Jutjats del
Vendrell, per anar a l’inici del Camí Ral.
La sortida tindrà lloc a les 10.30 h i l’activitat tindrà una durada de 90 minuts,
aproximadament. Cal portar calçat adequat per a terreny irregular. La ruta no
és apta per a mobilitat reduïda. El camí,
d’un quilòmetre i mig aproximadament,
comunica la zona dels Bulevards amb el
Pla de Mar i està envoltat d’un paisatge
de vinya i de marges de pedra seca. Mínim 5 persones.

27 i 28 d’abril - teatre

Bona Gent

27 d’abril a les 20.30 h
28 d’abril a les 18 h
Teatre Municipal, Bescanó
Espectacle teatral Bona Gent a càrrec de la
companyia Teatre de Guerrilla, on el conegut presentador del programa de TV3 “El
foraster”, Quim Masferrer, fa un homenatge
al públic en un espectacle únic i impossible
de repetir perquè el públic n’és el protagonista, o millor dit: molts protagonistes, que
escriuran l’argument d’aquesta experiència.
Un espectacle ple de veritat, honest.
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Agenda

ESPECIAL PASSIÓ
7, 13, 19 i 27 d’abril

7, 13, 19, 28 d’abril, 1 i 5 de maig

La Passió
de Cervera

La passió
d’Esparraguera

La Passió es representa a la ciutat des de fa
més de 500 anys, perquè, si bé canvien els
costums, l’essència de les relacions humanes continua sent la mateixa tant en l’època
medieval, com en el segle XXI: la violència,
la corrupció del poder, el suïcidi, la lapidació
i, també, la condemna a mort d’un reu innocent. A més, aquestes
escenificacions ens permeten entendre en part alguns fets culturals
i el significat de moltes obres d’art dels nostres museus i esglésies.
Consulta horaris i preus: www.granteatrecervera.cat

La Passió aconsegueix transmetre a l’espectador actual l’essència d’uns personatges amb 2.000 anys d’història. La Passió
ha sabut mantenir al llarg dels anys l’estructura original i es representa en 37 escenes dividides en dues parts: la primera part
al matí i la segona a la tarda. Aquesta estructura, poc freqüent en
el teatre actual, converteix La Passió d’Esparreguera en una festa
popular per gaudir durant tot un dia. Consulta horaris i preus:
www.lapassio.net

7, 19 i 18 d’abril, 1 de maig

7, 13, 19, 28 d’abril

OLESA, TOT UN POBLE
AMB LA PASSIÓ

LA PASSIÓ
D’ULLDECONA

La Passió d’Olesa de Montserrat té un
dels escenaris més grans de tot Europa,
amb més de 30 metres de boca (la part
frontal). La superfície útil de l’escenari és
d’uns 500 metres quadrats, i entre bambolines hi ha uns 200 metres quadrats
més. Tenim sis elevadors de decorats en escena i dos escenaris
giratoris (un a cada lateral d’ecenari), a més d’un impressionant
teler que sosté els decorats que venen de la part alta del teatre.
Consulta horaris i preus: www.lapassio.cat

L’any 2012 es va descobrir als arxius Capitular i Diocesà de Tortosa un document
singular del 1512 que certifica que fa més
de 500 anys, a Ulldecona, ja es feien representacions de caràcter religiós. A l’Arxiu Parroquial d’Ulldecona, dins del Llibre
de Resolucions del Clero d’Ulldecona (1558-1840), es va trobar
manuscrit un “Davallament” que va ser estudiat per Jaume Romeu Figueras l’any 1962 i tractat degudament en la seva obra
Els textos sobre el Davallament de la Creu a Catalunya. Consulta
horaris i preus: www.passioulldecona.org

28 d’abril

28 d’abril - TEATRE

1 DE MAIG - teatre

Noa

El preu

Les noies de Mossbank
Road

21 h - Sala BARTS de Barcelona

Festival Guitar BCN 2019. La gran cantant
israeliana presenta The Best of Noa, un concert en el qual repassarà les cançons més
destacades de la seva carrera i que servirà
també de presentació del seu nou treball
Letters to Bach. Les seves arrels iemenites,
la seva passió per autors com Joni Mitchell,
Leonard Cohen o Paul Simon i la seva fructífera col·laboració amb Gil Dor, bregat en els
mons de la clàssica, el jazz i el rock, fan de
Noa una artista única al món, que a més ha
participat activament en diverses iniciatives
a favor de la pau al Pròxim Orient.

18 h - Sala Gran del Teatre Kursaal
de Manresa
Una casa ha de ser enderrocada i, en Víctor,
un humil policia a punt de retirar-se, i la seva
dona Esther convoquen el germà gran, en
Walter, a una trobada amb el taxador per
decidir el preu dels mobles familiars antics.
Són a les golfes, examinant els objectes dipositats sota una capa de pols, però aquestes
velles andròmines no són l’única cosa que hi
ha a la casa: també hi ha una pila de records,
fantasmes que faran pensar en com haurien
pogut ser les coses si, en un cert moment,
haguessin pres unes altres decisions.

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

La Villarroel, Barcelona

La història parla de l’amistat que sorgeix en
un pis d’estudiants. Les tres protagonistes
faran “l’estirada” juntes, i provaran la llibertat de poder descobrir qui són. El que compartiran serà tan pur, tan de veritat, que les
marcarà per tota la vida.

3 de maig - Dansa

Pelegrins

20.30 h - Auditori, Vilafranca del
Penedès
La Cia. Miquel Barcelona ens presenta una
peça que combina la dansa i la música en directe. Una mirada multidisciplinària que parla
sobre la figura del pelegrí i els seus camins
d’aprenentatge. Dins del Dansòmetre, aquesta peça es convertirà en la suma d’aquest
projecte original més un treball previ de creació col·lectiva que el coreògraf Miquel Barcelona haurà fet a Vilafranca.
11 
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Sant Jordi, una jornada
‘comercial’ vestida d’amor
Per Eli Pagán
Fotos: Tere Solé
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T

orna una de les diades
més esperades de l’any.
Siguem lectors o no,
siguem de regalar roses
o no, segur que aquest 23 d’abril
passaran per les nostres mans
un llibre o una rosa. Parades

de roses i llibres que tornaran a
omplir els carrers i les places dels
pobles i de les ciutats de casa
nostra. Enguany, un Sant Jordi
que coincideix amb el final de les
vacances de Setmana Santa.
Que es venguin més o menys
roses, o més o menys llibres,
depèn de molts factors. Un
n’és el dia en què s’escau,
enguany feiner, un dimarts, però,
fonamentalment, l’èxit de la festa
depèn de la meteorologia. Si el
temps acompanya, Sant Jordi és
normalment un èxit, amb això
coincideixen llibreters i floristes.

Les roses

en dia laborable. Cristina López
d’aquest Garden assenyala que “si
la festa cau en cap de setmana,
les entitats ho patim de valent.
Aquest any estem de sort”.
L’altre factor que destaquen és la
meteorologia: “El temps també
sempre és un factor que cal tenir
en compte, un dia de sol ens
beneficia, però tampoc que sigui
massa calorós, ja que la rosa se’n
ressent”. Normalment, Ampans
acostuma a vendre per Sant Jordi
entre 10.000 i 13.000 roses, i si
la festa cau en cap de setmana la
xifra disminueix lleugerament, de
la mateixa manera que augmenta
si cau entre setmana.

Les perspectives de venda de
roses per aquest Sant Jordi són
bones. Des del Garden d’Ampans
valoren molt positivament que
enguany aquesta diada caigui

Pel que fa als colors, la rosa de
color vermell és la que té més
demanda. Però cada any sorgeixen
nous colors als diferents punts

abril 2019 · FREQüència ·
de venda. El blau i el rosa són
alternatives al vermell cada cop
amb més mercat. Des d’Ampans
creuen que aquest 2019 el color
alternatiu al roig clàssic serà
el groc, que ja va tenir molta
demanda l’any passat pel rerefons
polític. Aquest any el preu de la
rosa no canviarà i oscil·larà entre
els 3 € i 3,50 €. Des d’Ampans
es mira de mantenir el preu tant
per als compradors, com per a les
entitats, etc. “Busquem la millor
rosa i el millor preu per a tots”, diu
la Cristina López.
Enguany les parades d’Ampans
per aquesta Diada de Sant Jordi
se situaran a Crist Rei, al Casino
de Manresa, a la plaça de Sant
Domènech, al quiosc de Sant Joan
de Déu, al Canonge i, també,
evidentment, al Garden, tant dins
com fora del complex.
Per a Ampans, la Diada de Sant
Jordi representa “solidaritat entre
tots els membres, companyonia i
sobretot treball en equip. A més,
ens permet donar a conèixer
les activitats que fem per
emfatitzar els valors que intentem
transmetre”, diu López. Les roses
de Sant Jordi són un element
“clau” per a aquesta entitat i
tenen un paper fonamental de
pedagogia i aprenentatge per als
seus alumnes.

Els llibres
L’any 2108 el Gremi de Llibreters

de Catalunya va xifrar en 22,03
milions d’euros la facturació
d’aquella jornada, un 2,01 % més
que l’any 2017. Segons les dades
de LibriData i LibriRed, sistemes
que registren informació de 178
punts de venda pertanyents a
llibreries de tot Catalunya i que
representen al voltant del 60 %
del mercat, l’any passat les xifres
de venda van créixer no tan sols pel
que fa a la facturació, sinó també
pel que fa al nombre de títols
venuts, que va superar els 53.000,
un 2,44 % més que el 2017, amb
1,62 milions d’exemplars.
Els llibreters i editors de casa nostra
encaren aquest Sant Jordi amb
molt optimisme. Antoni Daura, de
la llibreria Parcir de Manresa, parla
d’una jornada “molt consolidada
comercialment”. Com els floristes,
els llibreters també prefereixen
que aquesta diada s’escaigui en
dia feiner, amb sol i temperatures
suaus. “Però malauradament la
meteorologia és imprevisible i no
sé sap fins al darrer moment”, diu
Antoni Daura, que valora no tan
positivament que la festa enguany
s’escaigui després de les vacances
de Setmana Santa. Segons Daura,
la setmana prèvia a Sant Jordi ja hi
ha molt moviment a les llibreries
i “potser aquest any no hi serà”.
Per la seva banda, Josep Anton
Serra, responsable de Zenobita
edicions, destaca que aquest
any se li ha d’afegir la proximitat

de les eleccions generals que se
celebraran el diumenge 28 d’abril.
Per a Serra, aquest fet pot crear
més ambient, cosa que pot anar
bé per a les vendes.
Per a la llibreria Parcir de Manresa,
Sant Jordi significa entre el 5 %
i el 8 % de la venda anual. “Pot
semblar poc”, diu Antoni Daura,
“però és una jornada molt
rendible”, i afegeix, “els llibres
que es venen aquell dia suposen
gairebé la venda d’un mes normal
concentrat en només 10 o 12
hores”. Per a Daura, aquesta diada
genera, a més, un factor molt
important com és l’arribada de
lectors no habituals que surten a
comprar llibres.
Des de Zenobita, Josep Anton
Serra destaca que en ser una

El tema del mes

//// Floristes
i llibreters
prefereixen la
jornada en dia
feiner////

La cuina fàcil, sana i divertida
Món Sant Benet 6 i 7 d’abril de 2019
Reserva la teva activitat
a www.alicia.cat
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//// Parades
de llibres i
roses al carrer
donen color i
diversitat a la
festa////
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editorial, més que les vendes, Sant
Jordi significa “donar a conèixer,
oferir i acostar al públic les noves
edicions i produccions de llibres,
tant per als més grans, que ja
són clients habituals, com per
al públic més jove, i potser més
desconeixedor de la nostra feina”.
El responsable d’aquesta editorial
manresana que es dedica,
bàsicament, a l’edició d’autors
locals i comarcals destaca que en
el món que estan instaurats no
poden competir amb els autors
mediàtics i d’èxit. “L’opció que
hem escollit és una altra i vetllarem
per continuar fent projectes que,
tot i que no tenen gran sortida,
tenen un sector de mercat molt
concret”, diu Serra.
Per la seva banda, al responsable
de la llibreria Parcir de Manresa
no li agrada parlar d’autors
mediàtics. Daura destaca que
aquests autors, en una jornada
com la de Sant Jordi, “no superen
el 8 o el 9 % de la totalitat de
vendes”, i afegeix que “no cal
sobredimensionar
aquestes
vendes en termes econòmics”.
“El que sí és important,
evidentment, és el prestigi que
aconsegueix no només l’autor,
sinó també l’editorial d’aquests
llibres”, diu Antoni Daura. Tot i
això, insistint-hi, Ton Daura acaba
entrant en el joc i fa una travessa
dels autors i llibres que seran en

el rànquing de més venuts el
proper Sant Jordi. Així, en ficció
aposta pel darrer Premi Ramon
Llull: Rafael Nadal amb El fill de
l’italià, per Sílvia Soler amb El fibló
o Marta Orriols amb Aprendre a
parlar amb les plantes. En noficció, assenyala Antoni Daura,
apunta que tindran èxit els llibres
dels líders polítics “injustament
empresonats”, com ara el de Sergi
Sol, mà dreta d’Oriol Junqueras,
Fins que siguem Lliures; el del
Raül Romeva, Esperança o
llibertat, o també el llibre de
Jordi Cuixart. El responsable
de la llibreria Parcir de Manresa
també destaca la importància
de la literatura infantil i juvenil.

“És un gènere que no ha patit
tant la crisi i es mou en un 30 %
del mercat total de Sant Jordi”.
Pel que fa als llibres que Zenobita
traurà a la seva parada per aquest
Sant Jordi, destaquen el conte
infantil Patuflash; Joan Vilanova
Roset. El personatge i el seu
entorn: la seva millor època,
1939-1969; Epidèmies al Pont
de Vilomara i Rocafort, del Dr.
Armand Rotllan, o Passejades per
Manresa, cinc itineraris urbans
per redescobrir la capital del
Bages, de Francesc Comas, Anna
Comas i Genís Sáez. Josep Anton
Serra també destaca la reedició,
enguany, d’un llibret per pintar
sobre la imatgeria de Manresa.
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Per què ens regalem roses
i llibres per Sant Jordi?
Per a molta gent, la Diada de Sant
Jordi és una de les més especials i
més esperades de l’any. Però d’on
ve aquesta tradició de regalar
roses i llibres per Sant Jordi?

La rosa vermella
Tot comença, evidentment, amb
la llegenda de sant Jordi i el Drac.
I ens hem de remuntar a l’època
medieval, als afores del poble de
Montblanc, on un terrible drac
tenia atemorida tota la població.
Per satisfer-ne la gana, se li van
oferir tots els animals de la zona.
Però els animals de la zona es
van acabar i va ser llavors quan
els habitants no van tenir altre
remei que fer un sorteig entre
les persones de la regió per ser
sacrificades. L’atzar, però, va

assenyalar una princesa com a
futura víctima del temut drac. I
quan la jove va anar a trobar-se
amb el drac que l’havia de devorar,
va aparèixer un cavaller anomenat
Jordi dalt d’un cavall. Ell li va
clavar la llança al drac i va salvar
la princesa de ser devorada. La
llegenda explica que dels degotalls
de sang del drac que arribaven
a terra en va néixer un roser. El
cavaller en va arrencar una rosa,
la va entregar a la princesa i junts
van viure una feliç història d’amor.
La història també diu que el roser
floria amb energies renovades
cada abril.
Amb els anys, aquesta llegenda
es va fer tan coneguda que Jordi
va ser nomenat el Patró dels
Cavallers. Durant el segle XV, es
va fer molt popular la Fira dels
Enamorats, que s’organitzava al
voltant del Palau de la Generalitat.

Consistia en un esdeveniment
dedicat als casaments. S’hi
venien roses perquè els homes
les regalessin a les seves mullers
o promeses. Tot i això, no va ser
fins al 1436 quan la Diada de Sant
Jordi es va convertir en una festa
oficial de la cultura catalana. La
història de sant Jordi no s’explica
només a Catalunya.

La festa del Dia del Llibre
El 23 d’abril és, però, també el
Dia del Llibre. A Catalunya es
va començar a celebrar l’any
1926, amb motiu de la mort de
Cervantes. Aquest mateix dia, a
Anglaterra, se celebra la mort de
Shakespeare del 1616. I mentre
la festa del llibre en altres llocs
desapareixia, a Catalunya amb el
pas dels anys s’anava convertint
en una de les celebracions més
populars. ●

El tema del mes

//// Canal
Taronja TV
prepara una
programació
especial en
directe des de
la plaça Sant
Domènec////
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Antoni
Garrell

Enginyer i escriptor

“La societat digital
‘marida’ robots
amb persones”

Redacció
Foto El Temps
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A

ntoni Garrell és enginyer industrial per
la Universitat Politècnica de Catalunya
(1975), màster en Gestió i Administració, i té estudis de doctorat en Sistemes de
Suport en la Presa de Decisió. Ha desenvolupat una intensa activitat professional tant
en la consultoria organitzacional i estratègica
com en l’àmbit de la tecnologia computacional aplicada a la producció, la gestió, el màrqueting i els continguts, i ha ocupat diverses
posicions en empreses com Arthur Andersen,
Calfinsa, J. R. Sist. de Seguritat, La Caixa i a la
Fundació Universitat i Tecnologia La Salle, de
la qual fou director general. Ha format part
de diversos consells d’administració i d’assessorament d’empresa. Actualment, és director
general de la Fundació per ESDI. Ha acompanyat l’activitat professional amb una tasca
acadèmica significativa, ha impartit classes i
conferències en diverses universitats, és autor
de més de 300 articles sobre temes tècnics,

econòmics i d’opinió, i de llibres sobre temes
de disseny, sistemes digitals i multimèdia. Ara
ha escrit el llibre La industria 4.0 en la sociedad digital.
En el seu llibre un amic enginyer seu diu
que ni la nanoelectrònica ni els smartphones tenen la vida assegurada a mitjà
termini. És un afirmació molt forta.
Primer de tot, això ho diu un bon amic meu i
que en sap molt. L’afirmació s’ha d’entendre
en tres vessants: la primera, l’avenç tecnològic
és tan i tan ràpid que canvia cada sis o set mesos, i el que estàs fent es converteix en obsolet. Això passa perquè surten eines noves que
permeten fer el mateix més ràpid, millor i amb
més prestacions. La innovació ha de ser contínua i permanent. La segona vessant està molt
vinculada a la nanotecnologia i a les eines per
desenvolupar-la: el telèfon mòbil l’estem utilitzant molt poc com a telèfon i molt més com
a element d’informació. I no tan sols estem
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//// Tothom té por dels canvis, però més que por
el que ho condiciona realment tot és la incertesa////
parlant de comunicació verbal, sinó també
escrita. Avui en dia, hi ha molta gent que
porta els auriculars a les orelles però aquests
elements cada vegada seran més petits. Consegüentment, per parlar per telèfon no caldrà
fer-ho amb el dispositiu a l’orella i per parlar
per escrit tampoc. Això vol dir que per a la
nostra interacció entre humà i món cibernètic cada cop tindrem més gadgets que, avui
en dia, ja s’estan articulant a través del mòbil,
com és el cas del rellotge.Per tant, en un futur
proper, és molt probable que el telèfon que
coneixem deixi d’existir per culpa d’aquests
elements més petits que ens permetran fer el
mateix que fa el telèfon mòbil.
Així, quan anem als congressos del Mobile World Congress, en el moment de
presentar un smartphone, podríem dir
que ja està caducat?
Sí. El tema és que tot el que estem contemplant d’avanç tecnològic ens pot semblar que
és nou, però de nou no en té res. La gent
ara parla del cotxe autònom. I els preguntes:
quant fa que sents parlar de l’automòbil autònom? Tothom diu que “uns 5 anys”. Una
mica més? Potser 5-10 anys? La resposta és
“bé, potser sí”. Val a dir que el primer cotxe
autònom que va circular va ser un Mercedes a
la dècada dels vuitanta, que va fer el recorregut de Munic a Copenhaguen, en conducció
no assistida i fent avançaments; per tant, prenent decisions. En conseqüència, podem dir
que no és nova la tecnologia existent. De fet,
els primers ordinadors com el Viking, que va
anar a Mart, tenen més de 30 anys. La tecnologia que estem fent servir, així com el grau
d’intel·ligència d’aquests elements, és una
tecnologia molt madura.
És cert que molts empresaris tenen por
dels canvis?
Això és veritat i mentida per parts iguals. És
a dir, tots tenim por dels canvis, però jo diria
que, més que por dels canvis, el que ens condiciona realment és la incertesa. Quan un fa

una inversió el que mira és el temps del retorn
d’aquesta inversió. Si jo dedico 100 en una
cadena per automatitzar els processos, necessito saber quan hauré recuperat aquesta inversió i això és, de manera directa, funció del
nombre d’unitats o d’hores que fabriqui. Què
està passant avui en dia? Com que tot va tan
ràpid, si jo faig una inversió important avui i al
cap de dos anys no està amortitzada, ja s’ha
tornat obsoleta. Aquest, per tant, és el problema que tenen els empresaris industrials en
el moment de prendre decisions.Venim d’una
era, anem cap una altra i amb aquest procés
de transició —fer fàbrica 4.0— la idea és incorporar intel·ligència artificial a les fàbriques
i això és car. I, a part de ser car, el problema
és que, ràpidament, es torna vell.
L’empresari construeix el seu propi futur
o els canvis l’empenyen a veure-s’hi immers?
Aquest és un tema interessantíssim. Fins ara,
estem acostumats a dissenyar des de l’oferta;
és a dir, jo soc capaç de fer aquestes coses
i les faig, ho poso tot al mercat i la gent ho
compra. Això s’ha acabat. Qui fa això o té
capacitat d’influir en la gent, o, si no, té els
dies comptats. Per què? Perquè la societat és
molt líquida i influenciable i, en conseqüència,
canvia constantment. L’única solució que hi
ha avui en dia és dissenyar des de la demanda, atenent la societat.
Com es pot ser competitiu amb el futur
que vindrà?
És molt fàcil. Fins ara, el que ens preocupava
era ser productius, fent més amb menys (tenir
bons processos, que aquests processos siguin
eficients, inversió ajustada a les necessitats,
baix cost d’energia de la maquinària...). Què
els està passant a les pimes? Que l’única alternativa que tenen si volen ser productives és
abaixar salaris; això és el que no funciona, o si
més no, el que no hauria de funcionar. El nou
concepte emergent actualment és la competitivitat. Les claus de la competitivitat són: la

productivitat, la innovació, que és la virtut dels
que amb molta rapidesa són capaços d’agafar l’avenç tècnic i científic per convertir-lo en
producte, i la internacionalització, que aconsegueix no únicament l’exportació, sinó també partners arreu del món. Així, si jo faig una
inversió de 100 i en fabrico 100, el cost que
he de repercutir sobre l’element fabricat és 1.
Òbviament, si en lloc de fabricar-ne 100, en
fabrico 1.000, serien 10 cèntims (en termes de
divisa). Això només es fa amb grans sèries que
arribin al mercat global que permetrà l’amortització més ràpida dels productes.
Podem dir que val la pena el finançament
de les pimes?
La petita i mitjana empresa té bàsicament dos
problemes i dues solucions al mateix temps.
La primera solució és la d’especialitzar-se, generant productes molt diferencials en els quals
la clau sigui aportar molt valor al producte. La
segona és cooperar per competir. Què vol
dir això? Fer aliats amb els que són complementaris a mi. Si parlem de pimes, a les que
els falta finançament, s’han d’especialitzar o
cooperar amb els complementaris per vendre
paquets més grans que donin solucions integrals. S’han de reinventar tot i que aquí hi ha
una feina enorme; cal crear nous llocs de treball amb més valor.
Es pot ajuntar gent jove —amb coneixement— i gent gran —amb experiència—
per treballar junts a l’empresa?
S’han d’ajuntar. La indústria 4.0 té com a objectiu fabricar màquines intel·ligents per produir millor, més ràpid, amb menys cost i més
qualitat. En canvi, la clau de l’èxit de la fàbrica
4.0 és crear fàbriques intel·ligents per fer productes intel·ligents, aquest és el binomi. Pensi
que l’any que ve hi haurà 50.000 milions de
productes connectats a internet. Molts seran
smart, és a dir, tindran intel·ligència artificial.
S’ha de complementar forçosament la gent
jove que entén la tecnologia i que sap reaccionar davant les amenaces dels gadgets. ●
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Manresa omple el Kursaal per
celebrar 20 anys de Francophonie
redacció

La Francophonie a Manresa celebrava vint anys i ho feia amb l’estrena mundial del musical Douce
France, una producció de Gil Marsalla especialment per ser estrenada a la capital del Bages.
Abans, però, el pati del teatre va
ser escenari de l’acte protocol·lari
de llançament de globus per a la
pau. La festa de la Francophonie
va comptar enguany per primera vegada amb la col·laboració de
la Fundació Universitària del Bages on estudien un gruix important d’alumnes francesos, els quals
van portar els globus de la pau i la
bandera de la Francophonie. I l’Esbart Manresà va lluir amb un seguit
de danses populars encapçalades
pel Ball d’homenatge, una dansa
pensada per donar un toc de distinció i reverència a les festes i als
actes més especials de la societat

Danses de l’Esbart Manresà en la celebració de la Francophonie

catalana honorant els il·lustres visitants, en aquest cas, les autoritats foranes, i que van acabar amb
la ballada catalana de germanor,
que és la sardana.
Un cop dins del teatre, amb la saLES EMPRESES
DE LA CATALUNYA
CENTRAL NECESSITEN
GRADUATS EN ADE COM
ELS QUE FORMA L’ADE
PRÈMIUM D’UMANRESA.
EMPRESES DEL PROGRAMA
ADE PRÈMIUM D’UMANRESA:
AIGÜES DE MANRESA
ALTHAIA
AMPANS
ANETO
ARFE ARDERIU CONSULTORS
AUSA
BUSQUET. ECONOMISTES, AUDITORS,
ESTUDI JURÍDIC
CONTROL GROUP
DENSO
DEPORVILLAGE
FRIMAN
FUB-UMANRESA
FUNDERÍA CONDALS
GROSMONSERRAT CONSULTORS
EMPRESARIALS
GRUP GAMMA
GRUP VILARDELL PURTÍ - AVINENT
GUIXÉS GRUP
ICL SÚRIA & SALLENT
JUUNTS - CLAUDIA&JULIA
KIDS&US ENGLISH
LARSA - MONTSERRAT
MACSA ID
MAXION WHEELS
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ESTUDIA ADE A:
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la plena i les entrades exhaurides,
el públic va gaudir de les veus de
Jules Grison i Gregory Benchenafi,
protagonistes masculins de Douce
France, un musical que se situa als
carrers de Ménilmontant, al París
de la postguerra, al voltant dels
anys 50-60.
En aquest nou espectacle, Gil Marsalla evoca tots els grans chansonniers: Maurice Chevalier, Charles
Trenet, Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud i Serge Gainsbourg, que han
estat poetes i ambaixadors de la
cançó francesa i que han deixat la

seva empremta musical arreu del
món. La Francophonie és un esdeveniment cultural a escala mundial
que celebra els valors de la llengua
i de la cultura franceses i altres valors del país veí.
A Manresa està organitzada per
l’Associació de Professors de Francès de Catalunya, amb el suport de
l’Ajuntament de Manresa i l’Ambaixada Francesa.
A més de tot això, el Centre Cultural el Casino de Manresa exhibeix
una exposició sobre Tintin, també en el marc de la Francophonie.
Anna Rotllan va rebre un reconeixement per part de l’Ajuntament
de Manresa per la seva dedicació
durant aquests vint anys. Rotllan
va voler dedicar el concert a la memòria de la seva mare traspassada
pocs dies abans i al doctor Carles
Garriga traspassat just el mateix 15
de març, dia en què es va portar
a terme la celebració de la Francophonie, com un gran francòfon.
A la tarda es va portar a terme
una tertúlia a Canal Taronja on es
va parlar dels valors que traspassen fronteres de la Francophonie
i, sobretot, del significat important
que transmet i aporta a tots els
pobles. ●

ARA JA POTS
DEMANAR HORA ONLINE
PER VISITAR-TE A LA
CLÍNICA SANT JOSEP!
I CONSULTAR LLIUREMENT EL TEU HISTORIAL MÈDIC

Descarrega’t l’APP
Espai Pacient
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Mor el doctor Carles
5.000 persones
Garriga, filàntrop i
es manifesten a
Manresa el 8 de març gran traumatòleg
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de la forta presència policial dels
Mossos, quatre ous de pintura
del mateix color llançats contra
la façana en obres de l’edifici de
la policia espanyola van provocar
corredisses entre els agents de la
policia catalana i cops de defensa contra tothom qui es trobava
en el pas.
La marxa va seguir fins a la plaça Major sense cap més incident.
Allà, una pira va servir per cremar
els perjudicis que pateixen les dones i per ballar, a ritme de bruixes,
a la vora de la foguera. ●

redacció

Manresa va viure aquest dia 8 de
març una manifestació feminista
amb més de 5.000 persones que
va fer petits el passeig de Pere III i
les vies centrals de la ciutat.
Joves, molt joves, dels moviments
estudiantils, i també transversals,
com l’associació de veïns del Xup.
La marxa va engegar des de la
Ben Plantada i va baixar fins a la
comissaria de la Policia N acional,
on es va viure l’únic capítol conflictiu al vespre.
Després d’uns pots de fum lila que
van dibuixar una columna davant

Darrer reconeixement al doctor Garriga, a l’Auditori Plana de l’Om

El passat 15 de març el doctor Carles Garriga i Parés va morir als 74
anys. Garriga, nascut a Barcelona
el 1944, era conegut a Manresa
perquè hi exercia la traumatologia
des del 1977. A més, va ser un dels
socis fundadors del Rotary Club
Manresa-Bages.
La seva esposa és Xus Pérez, presidenta de la junta local contra el
càncer i exregidora a l’Ajuntament,
que va escriure una biografia del
seu marit que es va presentar l’any
passat, titulada Una vida de servei.
Garriga, que a final del 2018 va rebre un homenatge del Rotary Club
Manresa-Bages, va ser el primer
especialista en traumatologia de la
Clínica Sant Josep, centre del qual

va arribar a ser el director mèdic
el 1987, fins que es va constituir
Althaia.
També va treballar en centres sanitaris de Barcelona. El 1993 va crear a Manresa l’Institut de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, una
entitat pionera a Catalunya en les
seves especialitats.
A més a més, va participar en diversos congressos.
Com a rotari, el finat, que es va implicar en diverses entitats, va ser
governador del Districte 2210 del
Rotary Internacional 2004-2005;
va rebre nou reconeixements Paul
Harris Fellow, i va ser benefactor
i major donant de la Fundació
Rotària. ●

xerrada
“Cuidar al cuidador”

El cuidador cuida a la persona depenent però, qui cuida al
cuidador? Cada vegada són més persones, professionals o no,
les que diàriament cuiden a una altra persona.

9 d’abril de 2019
a les 17:00 hores
Espai de Suport Mémora
Manresa - Bages
C/ Carrió 10
Manresa

Carme Beltran
Infermera

Entrada gratuïta

Preguem realitzar reserva
trucant al telèfon 93 875 39 13
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Tot a punt per a una
nova edició de la
Fira d’Artés
Aj artés

Més de 5.300 persones
recorren la Transèquia
caminant o corrent
La Transèquia va reunir 5.364 persones, sumant-hi participants i voluntaris. Un lleuger increment respecte de les xifres de l’any passat.
La modalitat més participada va
ser, com sempre, la que proposa fer la Transèquia a peu, amb
3.501 persones. El vicepresident
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de la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia, Josep
Alabern, i Laia Muns, coordinadora de la Transèquia, van valorar
positivament l’edició d’enguany i
també van voler destacar la consolidació de les inscripcions en línia i l’absència d’incidències. ●

En un auditori de la Plana de l’Om
de Manresa ple de gom a gom,
Victor Küppers va pronunciar
aquest dimarts la seva xerrada
Viure amb entusiasme en un acte organitzat per la Fundació Pere
Tarrés i que va servir de presentació de l’organisme a Manresa,
on té una nova seu al carrer Puigterrà de Baix des de setembre.
Victor Küppers és doctorat en
Humanitats i llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i
treballa de consultor i formador
a la Universitat Internacional de
Catalunya i a la Universitat de Barcelona, a més de col·laborar amb
col·legis i centres educatius.
En la seva conferència, Victor
Küppers va exposar de manera
divertida, pràctica i emotiva les
claus fonamentals per desenvolupar el potencial de cada persona. Les seves sessions giren al
voltant de principis i valors humans, la importància de lluitar cada dia per ser millor persona i la
necessitat de viure amb alegria,
il·lusió, entusiasme, generositat i
grandesa la nostra vida personal
i professional. El president de la

la voz de galicia

El cartell presentat per Robert Esparó Alonso serà la imatge de la
Fira d’Artés que tindrà lloc el cap
de setmana del 27 i 28 d’abril de
2019.
Tot està a punt per convertir Artés en una població on els carrers
són la fira en si mateixa. Un gran
nombre d’estands presenten els
productes de la terra amb una especial atenció al món de l’automòbil i també del camp. Una cita
ineludible d’una de les fires més
antigues de Catalunya. ●

Victor Küppers parla a
Manresa de viure amb
entusiasme

Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, va destacar la tasca que
fa l’organisme arreu del territori
amb compromís amb els infants
i adolescents als centres educatius, a les colònies escolars i als
casals d’estiu. Una feina transversalment lligada amb la solidaritat
a la ciutadania.
Va cloure l’acte l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va parlar de la figura de Pere Tarrés com
un manresà il·lustre que té un carrer al barri de Sant Pau i va lloar la
tasca de la Fundació ara amb seu
a la capital del Bages. ●
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Mercadona inverteix 29 milions d’euros
en la renovació dels uniformes
de tot el personal de botiga

Les noves peces
s’han confeccionat
amb teixits més
resistents i dissenys
que afavoreixen la
mobilitat, de manera
que es millora el lloc
de treball de tota la
plantilla

M

ercadona, companyia de supermercats físics i online, ha iniciat avui la
substitució dels uniformes de botiga
actuals per uns amb un nou disseny més ergonòmic i modern. La renovació del vestuari,
que ja és efectiva per a les treballadores i per
als treballadors dels més de 400 supermercats
que té adaptats actualment al nou model de
botiga eficient per tot Espanya, es farà progressivament a la resta de botigues fins a quedar
implantada a tots els supermercats de la cadena el proper 22 de juliol.
Aquest projecte ha suposat una inversió de 29
milions d’euros. L’objectiu principal d’aquesta
renovació és millorar el lloc de treball del personal de botiga amb uniformes més còmodes.
En aquest sentit, s’ha apostat per teixits elàstics
i s’ha millorat el disseny de les camises, canvis
que busquen afavorir la mobilitat. Així mateix,
s’han millorat les qualitats de totes les peces
per garantir la transpirabilitat, la mobilitat i la
resistència de teixits i colors. Juntament amb
aquestes millores ergonòmiques, el nou uniforme també ha actualitzat el disseny, més modern i adaptat a l’estil del nou model de botiga
eficient, que la companyia està implantant de
manera progressiva a les més de 1.600 botigues. En concret, a Catalunya la substitució a
la resta de supermercats que encara no tenen
el nou model de botiga eficient es farà durant
els mesos de juny i juliol. Actualment, Mercadona té 259 botigues, 85 de les quals ja tenen
implantat el nou model.

Reconeixement a la política
de recursos humans
Aquesta iniciativa, que forma part de les mesures que la cadena porta a terme per satisfer els
treballadors, reforça la política de recursos humans de la companyia, que aposta per la creació d’ocupació estable i de qualitat, i impulsa
mesures que afavoreixen el desenvolupament
tant personal com professional de tots els qui
formen part de la plantilla. Gràcies a això, Mercadona ha estat destacada un any més en l’Estudi Merco Talento 2018, en què ha repetit el
primer lloc del rànquing del seu sector i ha ocupat la sisena posició en el rànquing general. A
més, Harvard Business Review destaca la gestió interna del talent i l’Organització Internacional del Treball (OIT), que depèn de les Nacions
Unides, valora l’esforç en formació, conciliació
i repartiment de beneficis que fa la companyia.
Així mateix, a finals del 2018 va signar amb els
sindicats majoritaris el nou Conveni Col·lectiu
d’Empresa i el Pla d’Igualtat 2019-2023. El nou
pla, més social i igualitari, reforça el compromís de Mercadona amb l’ocupació estable i de
qualitat, avança en les condicions laborals, alhora que consolida l’aposta per millorar el poder adquisitiu de la plantilla amb un sou d’inici
de 1.328 euros bruts al mes, als quals se sumen
els complements propis de la política retributiva i un increment progressiu del salari base
vinculat a l’IPC. ●
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Paco Marco
És un dels detectius més coneguts del nostre país. I no només per dirigir
durant 20 anys l’agència Método 3, sinó perquè ha destapat bona part de
les clavegueres de l’Estat a Catalunya
Redacció Montse Costa
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D

esprés del cas de La
Camarga, Paco Marco va tancar l’agència
de detectius que havia fundat
la seva mare i es va dedicar a
escriure la seva veritat sobre el
cas de La Camarga. El Método
Confidencial i Operación Cataluña han estat dos best-sellers
on el jurista, detectiu i escriptor relata l’actuació de les clavegueres policials.
Home de formació jesuítica,
es va llicenciar en Dret i va fer
el grau d’Investigació Privada.
Els cops que li ha donat la vida
l’han fet reflexionar sobre el
que realment és important: ser
feliç amb allò que fas i gaudir
de la família.
Des de ben jove, els seus
estudis de Dret ja estaven
enfocats a ser detectiu.
Vaig estudiar Dret pensant a
dirigir una agència de detectius
que havia creat la meva mare,
Método 3. Recordo que quan a
classe es deia alguna cosa relativa al dret de les persones ja
activava el meu xip particular.
El meu doctorat ja deixa clares
les meves intencions perquè
és “Detectius i dret a la intimitat”. Precisament, una de les
meves grans fortaleses és la
meva formació jurídica perquè
la majoria dels meus clients són
advocats.
Després de tants anys treballant a Método 3 i de portar algunes de les investigacions més importants de
l’Estat, de cop i volta esclata
el cas de La Camarga. Com
recorda aquells moments?
Crec que mai ho he dit però en
aquell moment em vaig haver
de deixar el cabell llarg perquè
em va caure a clapes. L’exposició mediàtica d’acusació és duríssima i, a sobre, quan un no
té armes per defensar-se per-

què no sap què està passant
al seu voltant ja és mortal. Els
quatre mesos següents van ser
molt durs: no agafava el telèfon a ningú, ni als meus amics,
perquè volia protegir-los. Em
vaig aïllar i vaig decidir exposar els fets escrivint El Mètodo
Confidencial.
Va ser dels primers a parlar
del comissari Villarejo.
Estem parlant de l’any 2013
i ningú coneixia el comissari José Manuel Villarejo ni el
comissari Enrique García Castaño, que era la seva mà dreta.
Vaig acabar una de les meves
primeres entrevistes dient que
la família Pujol li hauria de posar una denúncia perquè era
el senyor que havia provocat
la seva detenció i la meva. La
família Pujol encara no se sap,
però en el meu cas els jutjats ja
han dit que jo no era culpable.
Han passat sis anys i no m’han
condemnat per res i s’ha demostrat que tot va ser una conxorxa. Encara avui estic recopilant informació perquè tots
els que van actuar contra mi
acabin purgant. De moment, el
senyor Villarejo és a la presó.
Vostè té un concepte molt
desenvolupat del que és
just.
Sí, vaig estudiar als jesuïtes i
tinc un concepte de la defensa dels drets molt important.
Sempre dic als meus fills que
no cal enfadar-se, que no cal
cridar, però sí que hem d’exigir
que respectin els nostres drets.
Pels meus fills i per aquesta defensa legítima, seguiré lluitant
perquè els que van actuar de
manera il·legal contra mi purguin i paguin. Sé que és difícil
d’entendre perquè teníem una
cúpula policial de “xoriços”
quan el que s’espera de la policia és que ens protegeixi. En

aquest cas, aquesta cúpula actuava per enriquir-se o estava
sotmesa als interessos d’uns
polítics, fent espionatge...
I tot això ho relata al llibre
Operación Cataluña.
És curiós perquè molta gent
m’identifica a mi en l’espectre
més independentista i no ho
soc en absolut, tot i que em
sento profundament catalanista. Però no admeto que es vulnerin ni els meus drets ni els de
ningú, tingui la ideologia que
tingui. Per això, defenso que
si els polítics independentistes
van fer alguna cosa il·legal calia investigar-los, però seguint
els procediments jurídics establerts. No mitjançant la policia
patriòtica i les clavegueres de
l’Estat.

Perfil

 Es defineix a si
mateix com a...

Investigador privat i escriptor. Manifesta el seu orgull
per haver estat dirigint durant més de 20 anys una de
les agències de detectius
més importants del país, Método 3. Format als jesuïtes,
diu que els cops que ha rebut
li han servit per viure més en
el “nosaltres”, en la seva família i amics, i no tant en el
“jo” individual. Actualment
dirigeix l’agència de detectius Marco&Co.

/// Paco Marco,
jurista, detectiu i escriptor.
Continua investigant les clavegueres de l’Estat
a Catalunya i
s’està pensant si
fa un llibre sobre
Villarejo ///
Realment, van incidir tant la
policia patriòtica i les clavegueres de l’Estat?
N omés cal veure una cosa. A finals de l’any 2012 Convergència va fer un congrés on es va
escollir com a president d’honor del partit Jordi Pujol, com
a president Artur Mas, com a
secretari general Oriol Pujol i
com a secretari d’organització
Francesc Sánchez. Què ha passat set anys després? No existeix Convergència i Unió, Jordi
Pujol està imputat, Artur Mas
està condemnat pel Tribunal
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de Comptes, Oriol Pujol és a la
presó i Francesc Sánchez està
imputat. De tots ells, el que sí
que sé que és innocent és Francesc Sánchez perquè el conec
personalment, és amic meu i sé
com viu. Però, tan dolents eren
tots? Això ho hauran de dir els
jutjats. Però el problema és de
base: es van fer les investigacions amb les garanties que la
llei els obliga? N o, van fer servir
Villarejo per venir a Catalunya
i muntar una estructura parapolicial d’informació i es van
dedicar a pagar gent perquè
involucrés aquests polítics.
Està escrivint un nou llibre?
M’estic plantejant fer un llibre
sobre Villarejo i tots els seus
amics. Però encara no ho tinc
clar. Estic documentant-me i
el personatge dona per a una
pel·lícula de Hitchcock perquè

és brutal. Una vegada em van
preguntar que per què Villarejo
em tenia tanta mania i no vaig
voler contestar. Ara ho diré. La
meva mare va crear Método 3
per treballar per a empreses,
lluitar-hi i defensar-les. Va créixer molt treballant pel frau de
companyies asseguradores: estava investigant un frau de cotxes de luxe i hi estava implicat
Villarejo. Va demanar a la meva
mare que tragués el seu nom
de l’informe. La meva mare,
que és molt bona però la pitjor
enemiga d’aquest món, va entregar l’informe i va continuar
investigant Villarejo i mai l’hi va
perdonar.
Quina factura li ha passat
tota la persecució a la qual
va ser sotmès?
Només puc dir que em sento
molt orgullós d’haver dirigit

Método 3 més de vint anys i
tremendament orgullós de ser
el fill de la senyora que va crear
l’agència. Això sí, l’única cosa
que m’atreveixo a dir als meus
fills és “no siguis detectiu privat”. A mi m’ha donat moltes
satisfaccions, però també he
patit molt.
Mirant enrere, fa algun tipus
d’autocrítica?
Sí, la cosa que més greu em
sap és haver-me perdut bona
part dels cinc primers anys de
vida del meu fill, perquè no
parava de viatjar i volia crear l’agència de detectius més
important que existís. Em vaig
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perdre en el “jo”: ara sé que la
vida no ets tu, ets tu i els teus.
Quan vas amb la sisena marxa
posada i et posen un mur al
davant i et fots la gran castanya has de saber veure on t’has
equivocat.
Jo m’he equivocat en el voler
ser, en creure’t molt important,
en l’ego. Quan al “jo” li poses
la primera persona del plural,
“nosaltres”, ets molt més feliç
i t’omple molt més. Tot i que
mantinc totalment la mateixa
activitat professional amb la
meva agència Marco&Co i a
les tardes escric i estic amb els
meus fills i la meva dona. ●
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Romania

U

n país situat en la intersecció de
l’Europa central i del sud-est, a la
frontera amb el mar Negre. El país
del Comte Dràcula i d’una capital de
gran bellesa com és Bucarest. I és que aquesta
ciutat és coneguda com la Petita París de l’Est
pels seus llargs bulevards, edificis d’estil francès, molts parcs i jardins i, per descomptat,
l’Arc de Triomf. De camí, podem veure visitant
la capital del país la plaça de la Unió, la plaça
de la Universitat, la plaça Romana i la plaça de
la Victòria.
A la plaça de la Constitució es pot admirar el
Palau del Parlament, el segon edifici administratiu més gran del món després del Pentàgon.

Val la pena gaudir d’un sopar amb espectacle
folklòric i vi local del país.Cal fer una excursió a
Transsilvània, la regió més famosa de Romania.
Parada al Monestir de Cozia, construït al segle
XIV, on es pot visitar un dels millors monuments d’art i d’arquitectura medieval de Romania. Sibiu és probablement la ciutat medieval
més meravellosa de Transsilvània.
Sibiu va ser fundada pels saxons alemanys al
segle XII i ha preservat fins avui la seva vella fisonomia amb cases acolorides, places llargues
i moltes llegendes. Val la pena passejar per la
ciutat vella i explorar les botigues locals, les llibreries, els cafès i els espectacles de carrer. No
podem oblidar la vila de Sibiel, on es pot gau-

Romania, Monestirs Pintats I TRANSSILVÀNIA
Del 13 al 20 De Juliol (8 dies) Sortida des de Manresa
Bucarest - Transsilvània (Sibiu- Biertan- Sighisoara-Targu Mures) Bucovina- Congost de Bicaz- Prejmer- Bran- Brasov – Sinaia
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dir d’un sopar tradicional amb aiguardent i vi a
casa de camperols.
Una de les ciutats més interessants de Transsilvània és Targu Mures. Val la pena visitar-la i
descobrir-la, ja que és una barreja de les cultures romanesa, alemanya i hongaresa. Admirar
les atraccions de la ciutat com el Palau d’Apol·
lo, el Palau Teleky i la Catedral Ortodoxa.
Anar cap a la regió de Bucovina i a Gura Humorului. Bucovina és famosa pels seus monestirs
pintats, construïts en l’edat mitjana pels poderosos governants romanesos. Datats al segle
XVI, el monestir de Moldovita presenta meravelloses pintures d’or i blau intens i grans frescos com el Setge de Constantinoble. No podem oblidar el Museu d’Ous Pintats de Vama.
A Voronet cal visitar el monestir romanès més
famós que va ser construït a finals del segle XV
per Esteve el Gran i és mundialment conegut
com la Capella Sixtina de l’Est, a causa de les
seves impressionants pintures amb un to blau
intens, també conegut com el blau de Voronet.
Podem gaudir també d’un viatge pintoresc al
llarg del Canó de Bicaz amb el seu camí espectacular a través de les roques. El seu viatge
continua de tornada a Transsilvània, a la petita
vila de Prejmer, on visitarem l’església fortificada de Prejmer.
Construïda pels cavallers teutons al començament del segle XIII, l’església fortificada figura
a la llista de la Unesco com a Patrimoni de la
Humanitat. Després, anirem cap a Bran, un
petit llogaret prop de Brasov, on és obligatori visitar el Castell de Dràcula. El castell va ser
construït al final del segle XIV pels saxons
transsilvans i servia com a duana entre Valàquia
i Transsilvània. ●

- Hotels de 3*** I 4***
- Pensió dompleta durant tot el circuit
- Preu per persona en habitació doble 1.550 €
- Demani’ns itinerari detallat.
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Gastronomia

Guisat de bacallà amb patates
S’acosta la Setmana Santa i amb aquesta celebració els plats més representatius d’aquestes dates. Les receptes tradicionals de Quaresma desfilen per les cartes de molts restaurants. La gastronomia típica de Pasqua és
un llegat dels costums religiosos cristians que prohibeixen el consum de carn, considerada en altres temps
com un luxe. No es consumeix carn el Dimecres De Cendra, el Divendres de Quaresma ni el Divendres Sant
amb la finalitat de respectar l’abstinència durant aquest període

 Ingredients
· 600 grams de lloms de bacallà
· 6 patates mitjanes, pelades i tallades a
rodanxes
· 1 ceba mitjana picada
· 1 gra d’all picat
· 1 pebrot vermell tallat a tires
· 1 pebrot verd tallat a tires
· 2 tomàquets madurs pelats i picats
· 1 got de vi blanc
· ½ l. de brou de peix
· ½ got d’oli d’oliva
· 1 cullerada de pebre vermell dolç
· una mica de sal
· pebre

 Preparació
Abans de preparar el guisat, dessalem el
bacallà durant 36 hores mantenint-lo a la
nevera i canviant-li l’aigua cada vuit hores. Si es tracta de bacallà congelat ja dessalat simplement el descongelem 2 hores
a temperatura ambient.
Un cop descongelat, tallem el bacallà a
daus grans i el l’assaonem amb pebre. En
una cassola, amb una mica d’oli d’oliva
saltegem el bacallà dos minuts a foc suau
amb cura que no es desfaci. El traiem i
reservem en un plat.
Piquem finament la ceba, el gra d’all, els
tomàquets i els pebrots en juliana fina.
Tot seguit posem la ceba i l’all a sofregir
en una cassola, amb oli d’oliva. A continuació hi afegim els tomàquets.

Quan la ceba estigui tova i transparent tirem els pebrots a la paella. Hi afegim les
patates 5 minuts després i sofregim durant 2 minuts, remenant de tant en tant.
Empolvorem la cullera de pebre vermell
dolç. Després hi aboquem el got de vi
blanc i el brou de peix. Remenem i deixem cuinar a foc mitjà durant 30 minuts o
fins que s’hagin cuit les patates. Si volem
espessir la salsa hi afegim una cullerada
de farina o bé aixafem una patata per engreixar la salsa.
Transcorreguts els 30 minuts, hi afegim el
bacallà i deixem cuinar el guisat durant 5
minuts més a foc mitjà. Apaguem el foc i
deixem reposar.
Empolvorem el guisat amb julivert picat
abans de servir.
Bon profit i feliç Setmana Santa!
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Regala Sant Jordi

Garden AMPANS

Ctra. Manresa, 4
08251 Santpedor
Tel.: 938 27 28 82

Joan Soler, referent de la moda
d’home a Manresa

Et vestim per al dia a dia i per a les ocasions especials.
Si compres el teu vestit de nuvi, et regalem una
targeta per gaudir d’un 20% de descompte, per a tu,
fanimiliars i amics durant tot un any.
Joan Soler
C/ Guimerà, 41 - Manresa
Tel.: 93 872 23 59
www.joansoler.es

una mirada d’escàndol
des de 50 €

Mírame

Demana la teva cita
per whatsapp al 692 106 341
Carrer Nou, 15 - Manresa
Tf. 93 138 49 91
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Viu Sant jordi

Llibres Parcir

Angel Guimerà, 74
08241 Manresa
Tel.: 93 873 38 82
adaura@parcir.com

Donem color al teu jardí
VIVER SERRA

Carrer de Viladorada, 19
08243 Manresa
Tel.: 93 874 19 38
info@viverserra.net

Regala sensacions
a partir de 30 €

TEMPSD’SPA

C/ Sallent, 1
Sant Fruitós de Bages
Tel. 938 769 443
www.tempsdspa.com
Pàrquing exclusiu per a clients
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Regala bons moments a partir de 25 €

NIBBANNA

Centre de Benester
C/ Sant Cristòfol, 47 - Manresa
Tel.: 938 580 553 - 679 116 414
www.nibbannabenestar.com

Netejadora a pressió
KARCHER, a partir de 105 €

ELDE SERVEIS

C/ Bruc, 74 - Manresa
Tel.: 872 85 42
www.grupelde.com
www.claudia&julia.com

Rellotge Michael Kors
Access MKT5053
per 379 €

El rellotge intel·ligent Michael Kors Access Runway combina
una silueta icònica amb tecnologia d’última generació. A més,
ofereix mètodes de pagament,
registre de la freqüència cardíaca, funcionalitat submergible i
molt més per al teu dia a dia.
Clover by Saladich
C/Àngel Guimerà, 25 - Manresa
Tel.: 938 738 646
C/ Nou, 31 - Manresa
Tel.: 938 727 571
www.cloverbarcelona.com

La teva botiga de flors

Fina Brunet Florista
C/ Folch i Torres, 16
08270 Navarcles
Pàrquing al carrer Valentí Vintró, 3
Tel.: 93 827 62 29
www.casacalderi.cat
casacalderi@gmail.com
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Ara, tu decideixes

04
ABRIL

Acte de presentació
Les entitats i ciutadans que han proposat projectes al pressupost
participatiu els exposaran en un acte públic que tindrà lloc
el 4 d’abril, a les 6 de la tarda, a la sala d’actes de la FUB2. El públic
podrà fer preguntes i resoldre dubtes sobre els projectes presentats.

Exposició itinerant
Una exposició itinerant recorrerà diferents espais de la ciutat:
Sala Plana de l’Om (del 26 de març al 5 d’abril), Pl. Sant Domènec
(6 i 27 d’abril), Pati del Kursaal (del 8 al 12 d’abril), Vell Congost
(del 15 al 23 d’abril), Ajuntament de Manresa (del 23 al 26 d’abril).

01
28
ABRIL

26
27
MARÇ

ABRIL

Des de l’1 ﬁns al 28
d’abril es poden votar,
per internet o de
forma presencial, els
29 projectes seleccionats en el procés
del pressupost
participatiu 2019 que
impulsa l’Ajuntament
de Manresa.
Informa-te’n i
participa-hi.
Tu decideixes!

Votació
De l’1 al 28 d’abril es podrà votar per Internet al web municipal i a
l’App Viu Manresa. Presencialment, es podrà fer a l’OAC i al Vell
Congost (de l’1 al 26 d’abril), Quiosc de l’Arpa (tardes de l’1 al 28
d’abril), Pl. Sant Domènec (6 i 27 d’abril) i Crist Rei (13 d’abril).

PRESSUPOST
www.manresa.cat/pressupostparticipatiu2019

PARTICIPATIU

MANRESA 2019
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Condals i Eurecat estrenyen
llaços per oferir serveis d’alt
valor afegit

L

’empresa Acabados de Fundición,
SL, pertanyent al Grup Condals,
especialitzada en inspecció de
peces de fosa i en la prestació de
serveis de tomografia, i el centre tecnològic
Eurecat Manresa (membre de Tecnio) han
establert un marc de cooperació estable
per a l’aportació de recursos capdavanters i
capacitats professionals d’alta especialització
en la supervisió de peces, amb l’objectiu
de prestar un servei d’alt valor afegit a les
empreses.
La col·laboració s’ha formalitzat mitjançant
la signatura d’un conveni de col·laboració
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Redacció i fotos: EURECAT

per part del director de planta d’Acabados
de Fundición, Pere Vila, i del president
d’Eurecat, Xavier Torra. A l’acte hi han
assistit el president de Grup Condals, Miquel
Sallés, i el director general Corporatiu i
d’Operacions d’Eurecat, Xavier López, entre
altres responsables. L’acord subscrit permetrà
aportar a les empreses client el coneixement
dels equips d’Eurecat i d’Acabados de
Fundición per assajar, valorar i interpretar les
dades tècniques, i emetre dictàmens amb
criteri científic i tècnic, mitjançant solucions
tecnològiques altament avançades i la
visió especialitzada dels experts del centre

tecnològic i de l’empresa manresana.
Segons subratlla Pere Vila, “amb aquest
acord s’assoleix el win-win. Eurecat i els
seus clients poden aprofitar-se de la nostra
tecnologia i nosaltres rebem el suport tècnic
d’Eurecat a l’hora de poder oferir millor i més
serveis als nostres clients”.
En paraules de Xavier Torra, “l’acord s’inscriu
en la vocació del centre tecnològic de
sumar capacitats per apropar la innovació
a les empreses, amb l’objectiu d’incidir
en la competitivitat”, mitjançant l’impuls
de la innovació i l’R+D en tots els sectors
d’activitat, la investigació industrial i el
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Eurecat, Centre Tecnològic
de Catalunya (membre de
Tecnio), aplega l’experiència
de més de 650 professionals
que generen un volum d’ingressos de 51 milions d’euros
anuals i dona servei a més
de 1.500 empreses.

desenvolupament tecnològic, així com la
potenciació de la transferència tecnològica i
de coneixement a les empreses.
Pel que fa a infraestructures, Acabados
de Fundición aportarà els recursos de
l’AF Tomography Center, que va posar en
funcionament l’any 2018 i que disposa
d’equipament per portar a terme assajos
no destructius per raigs X. Es tracta d’una
plataforma que permet oferir servei

d’escàner 3D per a tot tipus de peça de
baixa o alta densitat, amb la possibilitat de
quantificar volumètricament la porositat
interna, discontinuïtats en soldadures,
mesures d’aquelles zones no accessibles pels
equips tradicionals, conèixer les desviacions
i variacions d’espessors de paret de la peça
respecte del disseny original i enginyeria
inversa. Per la seva banda, Eurecat destinarà
els seus equipaments i laboratoris de

tecnologia de materials i el seu profund
coneixement científic en tecnologia de
materials metàl·lics, ceràmics, plàstics,
compostos i tèxtils, no només en la seva
vessant de material com a tal, sinó també
en tecnologies de processament i fabricació,
que té especial valor afegit en la interpretació
de resultats i recomanacions per solucionar
problemes o implementar millores sobre els
materials i processos. ●
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Fira de l’Estudiant, espai
d’orientació per als joves

Redacció: Fira de l’Estudiant

E

l Palau firal de Manresa
serà l’escenari de la
27a Fira de l’Estudiant
a la capital del Bages.
Del dimecres 3 al dissabte 6
d’abril seran les jornades perquè els joves puguin decidir el
seu futur.
L’objectiu principal de la Fira de
l’Estudiant és complementar la
tasca d’orientació que es fa des
dels centres educatius en l’àmbit acadèmic i professional. Així
mateix, la Fira és oberta a totes
aquelles persones que es volen
reincorporar a l’àmbit formatiu
o que volen replantejar-se la
trajectòria acadèmica o professional.
La Fira pretén assessorar i facilitar recursos perquè cada persona disposi de la informació més
completa i de l’orientació més
personalitzada per prendre una
bona decisió.
A la Fira hi ha un equip de persones preparat que t’informarà
i orientarà sobre l’oferta, àm-

plia i actualitzada, del sistema
educatiu.
Hi trobaràs tota la informació
sobre la formació professional,
els batxillerats, els programes
de Qualificació Professional Inicial, els ensenyaments artístics,
l’educació d’adults, la formació
distància a l’IOC, els ensenyaments d’idiomes, els estudis
universitaris, les beques, els
estudis a l’estranger… amb tota l’oferta educativa en un sol
espai, servei personalitzat d’informació i orientació, presència dels centres amb oferta de
formació professional, recursos
per estudiar a l’estranger, el
Campus Universitari de Manresa, informació per a la reincorporació al sistema educatiu i
orientació general d’estudis en
funció de la formació de cada
persona.
Recomanem molt especialment
“Comença la funció”. Aquesta
activitat està emmarcada dins
el projecte de la Fira de l’Estu-

Batxillerats: 24 d’abril, a les 18.30h
Cicles Formatius: 8 de maig, a les 18.30h
www.lacetania.cat

JORNADA DE PORTES OBERTES
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diant de Manresa, i una mica el
que es vol reivindicar és el paper dels estudis artístics dins el
sistema educatiu, i fer veure als
nois i noies que volen estudiar/
dedicar-se a professions artístiques que també hi ha sortida
professional, ja que sembla que
més que una sortida de vegades ens ho venen com una vocació sense futur.
La xerrada està pensada per a
alumnes de 4t d’ESO i de Batxillerat tot i que si hi ha altres
edats en podem parlar.
L’artista convidat és en Pepo
Flores, un noi que viu del teatre.
Actualment és un dels actors de
l’Improshow a Barcelona. És un

Especials

noi jove i del Bages, així que,
qui millor per explicar la seva
experiència i trajectòria, és algú
que pot mostrar una visió fresca
i real, i a més a més del territori, ja que és nascut i ha viscut a
Monistrol molt anys, penso que
pot ser un reflex i pot aportar
molt que ens expliqui el seu
itinerari professional i empoderi els i les joves a creure fermament. També ens acompanyarà
el Climent Ribera, explicant la
seva trajectòria i com s’ho fa
per viure… i defensar la posició
que les professions artístiques
també són una bona opció laboral i que tenen futur. ●
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/// Estrenes de cinema ///
After

Shazam!

Dumbo

Direcció:
Jenny Gage
Guió:
Susan
McMartin

Direcció:
David F.
Sandberg
Guió:
Henry Gayden,
C.C. Beck, Bill
Parker

Direcció:
Tim Burton
Guió:
Ehren Kruger

La jove Tessa Young (Josephine
Langford) cursa el seu
primer any a la universitat. Acostumada a
una vida estable i ordenada, el seu món canvia quan coneix a Hardin Scott (Hero Fiennes
Tiffin), un misteriós jove de fosc passat. Des
del primer moment s’odien, perquè pertanyen a dos mons diferents i són completament oposats. Sin embargo, estos dos polos
opuestos pronto se unirán y nada volverá a
ser igual. Tessa y Hardin deberán enfrentarse
a difíciles pruebas para estar juntos

Tots portem un
superheroi dins,
només es necessita una mica de màgia per
treure-ho a la llum. Quan Billy Batson (Angel),
un xaval d’acollida de 14 anys que ha crescut
als carrers, crida la paraula ‘Shazam!’, Es converteix en el Superheroi adult Shazam (Levi),
per cortesia d’un antic mag. Dins d’un cos
musculós i diví, Shazam amaga un cor de nen.
Però el millor és que en aquesta versió d’adult
aconsegueix realitzar tot el que li agradaria fer
a qualsevol adolescent amb superpoders.

Holt Farrier (Colin Farrel) compta
amb l’ajuda dels
seus fills Milly
(Nico Parker) i
Joe (Finley Hobbins) per tenir cura d’un elefant acabat de néixer les orelles gegants li fa
ser la riota en un Circ que no passa pel seu
millor moment. La família circense de Holt
inclou a més a la senyoreta Atlantis (Sharon
Rooney), Rongo (DeObia Oparei), Pramesh
Singh (Roshan Seth) i el seu nebot (Ragevan
Vasan), La grandiosa Catherine (Zenaida Alcalde) i el magnífic Iván (Miguel Muñoz ).

Consulti la cartellera a www.cinesbagescentre.com

Programació Canal Taronja · La tele que ens uneix
HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

7.00

XAL
Ben trobats

XAL
Ben trobats
Targeta Taronja
Som d’aquí

XAL
Ben trobats
Fent Camí
Motxilla Taronja

XAL
Ben trobats

XAL
Ben trobats
Fem Territori
8x8

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Al dia Catalunya Central
Com a Casa
Al dia Catalunya Central
Tot recordant

Al dia Catalunya Central
Targeta Taronja
Al dia Catalunya Central
Gaudeix la Festa

Al dia Catalunya Central
Fent Camí
Al dia Catalunya Central
Teló de Fons

Al dia Catalunya Central
Com a Casa
Al dia Catalunya Central
Gastropirineus

Al dia Catalunya Central
Primer pla
Al dia Catalunya Central
Torna-la a tocar

10.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Anem per feina

Molt Personal

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra LLiure

Al dia Catalunya Central
Com a Casa
La clau de la nostra història

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central
Com a Casa
Arrelats

Al dia Catalunya Central
Fent Camí

18.00

Al dia Catalunya Central
Fent Camí
Que faig per sopar?

18.30

En Joc

Barcelonautes

Viure des de l’essència

Fent Camí

Fent Camí

16.30
17.00
17.30

19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
00.00

Molt personal

Connecticat

Connecticat

Connecticat

Connecticat

Connecticat

Info Taronja
Targeta Taronja
Tremolors
Info Taronja
Barra Lliure
Targeta Taronja
Espai Salut
Info Taronja

Info Taronja
Motxilla Taronja
Fent Camí
Info Taronja
Barra Lliure
Fent Camí
Més a prop
Info Taronja

Info Taronja
Aventura’t
Com a Casa
Info Taronja
Barra Lliure

Info Taronja
Territori Contemporani
Fem Territori
Info Taronja
Barra Lliure
Fem Territori
Des dels ulls d’un coach
Info Taronja

Info Taronja

Molt Personal
Info Taronja

Segueix-nos també a: www.canaltaronja.cat · Facebook @taronja.cat · Twitter @CanalTaronja
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Com a Casa

De tot i més
Info Taronja
Barra Lliure
Anem per feina
Info Taronja

abril 2019 · FREQüència ·

Entreteniment i Informació

/// FARMÀCIA de guÀrdia ///
Abril
Nit de dijous 4 OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16 938722771
Nit de divendres 5 OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110
938776536
Nit de dissabte 6 PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
Nit de diumenge 7 PLANAS Guimerà, 23 938721505
Nit de dilluns 8 BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
Nit de dimarts 9 PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
Nit de dimecres 10 ROS Passeig Pere III, 73 938730157
Nit de dijous 11 SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
Nit de divendres 12 SALA Sant Miquel, 10 938721767
Nit de dissabte 13 SERAROLS, Mª DOLORS Gr. La Balconada, local 15
938743957
Nit de diumenge 14 SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 (cantonada
Oms i de Prat) 938776618
Nit de dilluns 15 SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
Nit de dimarts 16 TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
Nit de dimecres 17 TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555
Nit de dijous 18 VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
Nit de divendres 19 ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada)
938784040
Nit de dissabte 20 ALIER Infants, 2 938721984
Nit de diumenge 21 ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines)
938721389
Nit de dilluns 22 GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
Nit de dimarts 23 BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba)
938730133
Nit de dimecres 24 COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
Nit de dijous 25 RIU Born, 30 938721359
Nit de divendres 26 COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
Nit de dissabte 27 CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
Nit de diumenge 28 ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
Nit de dilluns 29 FARRÉ Barcelona, 1 938731848
Nit de dimarts 30 GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987

Maig
Nit de dimecres 2 Dijous MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494
Nit de dijous 3 Divendres MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
Nit de divendres 4 Dissabte MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104
938730192

URGÈNCIES
Tot tipus d’urgències
112
Bombers i Ambulàncies
112
Urg. Primària Bages
93 875 79 67
Mossos Bages
93 875 98 00
Policia L. Manresa
93 875 29 99

SERVEIS

HOSPITALS
Sant Joan de Déu
93 874 21 12
Centre Hospitalri
93 873 25 50
Clínica Sant Josep
93 874 40 50

Igualadina - 902 44 77 26

Informació Municipal - 010
Renfe - 902 24 02 02
FGC - 93 205 15 15
Julià - 93 431 11 00
Alsina Graells - 902 42 22 42
Castellà - 93 874 68 00
Eix Bus - 93 874 66 66
Costa Calsina - 93 873 84 54
Masats - 93 804 12 13
Radio Taxi - 93 874 40 00
Taxis Manresa - 93 877 08 77
Ajunt. Manresa - 93 878 23 00
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LA SOLUCIÓN
DE GESTIÓN
QUE CONECTA
CON EL FUTRO
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