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EDITORIAL

//// en aquest número ////

Ressaca
pre i post
Pilar Goñi

Doncs sí, estem ressacosos. Tot just
acabem de sortir de Setmana Santa
i de la celebració de Sant Jordi. Acabem d’enfrontar-nos als resultats de
les eleccions generals i ja entrem en
la precampanya de les eleccions municipals i europees.
Això és un “vivo sin vivir en mí” que
deia la Santa. Cartelleria per tot arreu.
Empastifada de polítics que ara seran
substituïts per uns altres polítics... i missatges de “jo soc el més bo” per arreu.
La vida seria molt més simple si no ens
enfrontéssim dia sí i dia també amb tot
aquest festival d’informacions per tots
els mitjans: whatsapp, linkedin, instagram, facebook, twitter. Conec a molta gent que ha decidit temporalment
o alguns de manera terminal a seguir
tota aquesta allau de notícies que ens
ofeguen i que no ens solucionen res
de la nostra jornada laboral o festiva.
El ciutadà de carrer l’únic que pretén
saber i vol és que tot flueixi amb pausa i amb la mirada posada, per què
negar-ho, al final de curs dels fills, a
les vacances i arribar a final de mes.
D’aquests temes, poc o gens en parlen els polítics de torn.
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La primavera,
un calvari per
als al·lèrgics

Per Nil Martínez
Foto: PixaBay

4

L

es pluges de la tardor passada són les
responsables que aquesta primavera
les al·lèrgies al pol·len estiguin sent
especialment intenses. De gener a
març, la pol·linització predominant ha estat
la del xiprer i, ara, està pujant la del plàtan
d’ombra. El pol·len és un polsim format per
les cèl·lules masculines reproductores de les
plantes amb flors i es transporta a través del
vent. L’al·lèrgia a aquesta substància és la
resposta del sistema immunitari en entrar-hi
en contacte per via respiratòria o pels ulls.
Congestió nasal, esternuts, llagrimeig, enrogiment dels ulls... Aquests són alguns dels
símptomes de l’al·lèrgia al pol·len, molt freqüent durant aquests mesos de primavera.
Una de cada cinc persones aproximadament
es veu afectada per una reacció al·lèrgica.
N’hi ha de moltes menes, des de lleus i sense
perill, fins a algunes que poden arribar a cau-

sar la mort. Segons la cap del Servei d’Al·lergologia de la Fundació Althaia de Manresa,
Laia Ferré, en els propers anys la tendència
pot anar en augment; i s’espera la possibilitat
que el 2050 prop del 40 % de la població
sigui al·lèrgica. És per això que les al·lèrgies
avui en dia són ja una de les malalties que
més prevalen en la societat.

La investigació a Catalunya va
néixer fa menys de 40 anys
Aquesta tònica creixent que augura Ferré
va lligada, a més de l’evolució de la mateixa
societat i els nous hàbits de consum alimentari, al gran avenç en les investigacions des
de la darreria del segle passat. “L’especialitat
d’al·lèrgies té una vida relativament curta a
Catalunya, des de no fa més de 40 anys”.
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Però des d’aleshores la investigació de les al·
lèrgies ha sigut constant.
Les pors i els temors de la gent no solen canviar tan ràpidament. El pol·len, un dels reactors més coneguts i, al mateix temps, temuts
ara que la primavera aflora, és botxí de cada
vegada més persones. “Evitar fer activitats a
l’aire lliure els dies més ventosos, portar ulleres de sol i conduir amb les finestres apujades ajuden a prevenir-lo”, afirma la doctora.
A Catalunya, però, a diferència d’altres països, no solem fer-ho ja sigui per “vergonya”
o per “passotisme”.

Catalunya és una de les
comunitats més perjudicades
per falta d’al·lergòlegs
Avui en dia, però, existeix un dèficit molt
gran d’al·lergòlegs. A Catalunya hi ha tan
sols 68 al·lergòlegs per a tota la població. El
motiu principal és que no tots els hospitals
gaudeixen de servei d’alerta: “A la zona de
Girona hi ha només dos al·lergòlegs per a
700.000 habitants”. S’entén així que, ara per
ara, és un fenomen difícil d’assumir.
Des de les unitats mèdiques, per contrarestar
aquesta falta d’al·lergòlegs, se subministren
fàrmacs concrets per als que són diagnosticats. En altres casos, segons recomanació
mèdica, les vacunes per tractament inmunoterapèutic són el mitjà més eficaç per a la
prevenció d’al·lèrgies. La resta d’Espanya no
se’n salva. “Així, les Illes Balears són les grans
perjudicades”. De fet, fins a l’estiu passat no
tenien ni un sol al·lergòleg. Va ser en aquell
moment quan se’n van contractar un, i una
comissió gestora va valorar la possibilitat
d’afegir una plaça nova per al servei públic.
Aquesta falta de recursos humans no s’adiu
a una falta de personal preparat. Ferré afirma
que hi ha molts al·lergòlegs a l’atur, com, per
exemple, a la comunitat de Madrid.

La conscienciació social és clau per
gestionar les urgències
Des de la Fundació Althaia es fan cursos de
formació des de fa quatre anys per ajudar
professorat i famílies a gestionar els casos
d’urgència. “Són cursos que estan molt acceptats però encara se’n poden fer molts
més dels que ja s’estan fent”. Laia Ferré asse-

nyala que és important informar de manera
precisa els pares; amb els nens més petits sol
ser més fàcil, ja que “solen recordar reaccions prèvies amb les quals ho han passat malament”. En aquest sentit, els nens ja acostumen a estar predisposats a rebre ajuda i
a preguntar, fins i tot, què poden menjar i
què no. En el cas dels adolescents, se solen
trobar amb més problemes, diu l’al·lergòloga
d’Althaia. La reticència a rebre ajuda sol ser
un dels principals desencadenants per patir
un ensurt per reacció al·lèrgica.
Des de la Generalitat, les lleis restaurades
amb col·laboració de l’Agència Catalana de
Seguretat Alimentària han ajudat a promoure aquests projectes i a fer canviar una mica
de parer els afectats i les persones que tenen més a prop. Però, els municipis també
tenen comptes pendents. Els arbres com els
plataners o els xiprers abunden a les ciutats
i, tot i fer una funció purament decorativa,
són causants d’al·lèrgies. “Seria aconsellable
que els municipis canviessin aquestes ornamentacions per d’altres que no suposin un
problema per a la població”, creu la doctora.

Asma

El Reportatge

CONSELLS DE
PREVENCIÓ
 Identifiqueu el tipus de pol·len que us
provoca al·lèrgia per conèixer millor
les plantes que el produeixen.
 Consulteu els nivells actuals i les prediccions de pol·len a Catalunya.
 Tanqueu les finestres de casa
durant la nit.
 Procureu no desplaçar-vos amb moto
o amb bicicleta. Si aneu amb cotxe,
feu-ho amb les finestres tancades.
 Si voleu fer activitats a l’aire lliure,
eviteu les zones on hi ha plantes que
us produeixen al·lèrgia i les hores de
màxima concentració de pol·len (de
les 5.00 a les 10.00 hores i de les
19.00 a les 22.00 hores).
 Esteneu la roba dins de casa per
evitar que s’hi acumuli pol·len.
 Utilitzeu ulleres de sol.

Hi ha una generalització a pensar que l’asma
no és una reacció al·lèrgica., sinó que prové
d’un problema respiratori com qualsevol altre. Aquest en concret no és al·lèrgic i acostuma a millorar durant la infantesa. Existeix,
però, un asma que sí és al·lèrgic. En el cas
dels nens, acostuma a evolucionar i persisteix
siguin quines siguin la tipologia i la gravetat.
Dins d’aquest tipus d’asma, n’hi ha que no
necessita medicació i d’altres, de més perillosos per a la salut de l’individu, en què la
medicació fins a l’edat adulta és necessària.

 Alguns dels medicaments utilitzats
en el tractament contra les al·lèrgies
poden causar somnolència i afectar
la capacitat de conduir vehicles. Reviseu els advertiments que apareixen
a l’envàs i el prospecte dels medicaments, i la informació que trobareu al
vídeo del Canal Salut Medicaments i
conducció. Salut i seguretat.

El cas del préssec
Tal com explica Laia Ferré de la Fundació
Althaia, el préssec és un dels aliments més
al·lergògens en tenir en la pell una proteïna
coneguda com LTP –es troba en molts vegetals. Les reaccions poden anar des de picors,
fins a grans o erupcions. “Com que l’LTP
es troba a tants aliments, acaba sent força
complicat per a l’alimentació nutricional dels
afectats”, diu la doctora. Els símptomes solen ser lleus. Tanmateix, en alguns casos la
reacció pot acabar comportant un desmai.●
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Aquest mes no et pots perdre...
De l’1 al 5 de maig - FIRA

XXVI Fira de la Terrissa
Nucli urbà de La Galera

26a edició de la Fira de la Terrissa de La Galera, un dels punts de trobada de referència de
terrissers i ceramistes d’arreu de Catalunya,
l’Estat espanyol, Portugal i el Marroc.
Com ja és habitual, també hi haurà dos espais preeminents: un de dedicat a una comunitat autònoma convidada, que en aquesta
edició serà Andalusia, i un de dedicat a un
país, en aquesta ocasió Argentina.

2 de maig - Flamenc

Arte Flamenco

21 h - Palau de la Música Catalana de
Barcelona
El millor art flamenc a Barcelona.
Guitarres: Juan Cortés, Rafael Fernández.
Flauta: Fran León.
Cantaores: Sara Flores, Jorge “El Pirata”.
Cajón: Paco Mode.
Bailaor: Toni Muñiz.
Bailaoras: Susana Escoda, Adelaida Guerrero,
Rosa Mª Dominguez i Pili Rodríguez.
Coreografia: Susana Escoda.
Direcció artística: Sara Flores.
Direcció musical: Juan Cortés.
Concepte i idea: Sara Flores i Juan Cortés.
Programa
TANGOS: un dels pals bàsics del flamenc
amb copla, n’hi ha diverses modalitats.
ALEGRIAS: un dels pals més alegres i vius del
flamenc.
TANGUILLOS: pal festiu, alegre i coquetó que
es ditingeix pel “zapateado”.
SOLEA POR BULERIAS: és la base i el ritme
amb més força del flamenc.
SEGUIRILLAS: el pal més antic, sobri.
BULERIA: pal alegre del flamenc i més complet tant de cant com de guitarra.
BALADA (SOLEDAD): pal romàntic del flamenc.

3 de maig - concert

Una nit de Mecano amb
Descanso Dominical
20.30 h - Auditori Municipal Enric
Granados de Lleida

Descanso Dominical no és un musical, tampoc és una orquestra que fa versions de
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Mecano. La fantasia i la màgia de la caracterització i la posada en escena fan que Descanso Dominical ens faci recordar amb intensitat un concert de Mecano. Una selecció
dels temes més coneguts de la mítica banda
ens farà reviure aquells mítics moments dels
anys vuitanta i noranta.

Dies 3 i 4 de maig - Espectacle

Tossa Fontdellum

Platja Gran de Tossa de Mar
“Tossa fontdellum” és un espectacle, on es
duran a terme projeccions sobre les muralles
de Tossa des de la Platja Gran fent servir les
tècniques del mapping i els efectes de llum
i so que combinaran la història del municipi
amb apartats temàtics relacionats amb esdeveniments històrics, com la pirateria, el
mar, la pesca o els indians.
El projecte es basa en la llegenda local d’El
llibre de Tossa de Josep de Palau, i mostrarà
la formació de la vila i la seva història donant
pas a diferents temàtiques cada cap de setmana de projecció, narrant en veu en off la
formació del paisatge, els primers poblats i
la construcció de les muralles.

Del 3 al 5 de maig - fira

24a Fira del Vi de Falset
Diferents espais de Falset

24a edició de la Fira del Vi de Falset, en què
els cellers i vins de la DO Montsant i la DOQ
Priorat són els grans protagonistes. Al seu
voltant girarà un esdeveniment que s’ha
convertit en cita obligada per a afeccionats
i professionals del sector, sabedors que a
la comarca del Priorat s’elaboren grans vins
reconeguts arreu del món.
Entre els que s’acosten a Falset, s’hi troba
força públic estranger, un fet que s’explica
per l’elevat percentatge d’exportacions de
totes dues denominacions d’origen. Amb
tot, la Fira és també un gran aparador dels
vins de la comarca entre el consumidor català.
Aquest consumidor està cada cop més interessat en els productes de qualitat que
s’elaboren al territori i, concretament, a
descobrir la cultura del vi, molt arrelada en
comarques com el Priorat.

Del 3 al 5 de maig

XVII Trobada de
grups de recreació
medieval de
Ciutadilla
Diversos espais de Ciutadilla

Divendres 3 de maig
20 h Obertura de la Taverna al Castell
21 h Inauguració de la XVII Trobada
21.30 h Sopar de benvinguda
23 h Espectacle d’enlairament de fanals
24 h Projecció del Vídeo 2018
Dissabte 4 de maig
Durant tot el dia: recreació de la vida en un
campament medieval
11 h Cercavila amb Joglars de l’Ebre
12 h Concurs de cuina medieval
12 h Taller de pintura romànica
13 h Taller de danses cortesanes
16 h Cercavila amb Joglars de l’Ebre
17 h Taller i demostració de pintura romànica
18 h Setge al Castell
19 h Conferència “Ser dona a l’edat mitjana: Una lectura de la societat medieval
en clau femenina”, a càrrec de Frederic
Aparisi Romero
19.30 h Cercavila amb Joglars de l’Ebre
20.30 h Concert de música medieval “Carminum Atlanticus”, a càrrec dels Joglars
de Ripollet
21.30 h Pujada de Torxes al Castell
23.30 h Tirada de fletxes nocturna
Diumenge 5 de maig
Durant tot el matí: recreació de la vida en
un campament medieval
10.30 h Torneig de tir amb arc
11 h Obertura de la fira d’artesans
11.30 h Taller de sabó artesanal
12 h Cercavila amb Joglars de l’Ebre
12.30 h Contes medievals amb el Joglar
Joan de Bover ‘Boui’
13 h Demostració d’esgrima antiga
13.30 h Desfilada solemne dels Hospitalers
de Ciutadilla
15.30 h Taller de sabó artesanal
16.30 h Contes medievals amb el Joglar
Joan de Bover ‘Boui’
17.30 h Cercavila amb el Joglars de l’Ebre
18.30 h Espectacle de titelles “Escudella
de Reis”, a càrrec de Micro Troupe
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4 de maig - concurs

9è Concurs de
Miniremakes

cors de la història de la música, amb peces
de compositors com Purcell, Bach, Händel,
Mozart, Verdi o Wagner.

18 h - Sala Polivalent de Castell d’Aro
Gran gala d’exhibició i lliurament de premis del
9è Concurs de Curtmetratges inspirats en televisió, cine i música: “Miniremakes”, de l’Associació Arocinema de Castell-Platja d’Aro.

21 h - Teatre Municipal El Jardí de
Figueres
Espectacle polifònic teatral a partir dels relats
de La Ilíada i L’Odissea, en què els cantants
de Cor de Teatre viatgen amb les seves veus
per alguns dels episodis més representatius
d’aquests dos poemes èpics fundacionals de
la cultura europea. L’espectador reviu el món
de l’Olimp i els seus déus, assisteix en directe al rapte d’Helena i a la guerra de Troia i
acompanya Ulisses en perilloses aventures de
tornada a Ítaca. Aquesta odissea musical és
un recorregut a cappella a través de grans

visat, en què només podran usar el material
que l’organització posi (sense coneixement
previ) a la seva disposició.

4 de maig - tast de vins
Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

4 de maig - teatre

Troia, una
veritable odissea!

Agenda

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

4 de maig - concurs

2n Concurs Nacional
d’Enceses
Diversos espais de Riudoms

2n Concurs Nacional d’Enceses, que pretén
fomentar la qualitat artística de les colles i
servir d’aparador de l’àmplia diversitat artística d’enceses del país.
La festa seguirà el format de l’any passat,
amb una doble ronda de competició: una
sense restriccions, on les colles podran gaudir de tot el material que s’hagin endut a la
cita per fer l’encesa, i l’altra de caire impro-

13a edició de Tast
amb Llops

18 h - Plaça de Dalt, 21 - Gratallops
Dins de la programació de la Fira del Vi de
Falset, 13a edició de Tast amb Llops, en la
qual participen 20 cellers.
Els vins que es podran tastar durant la cita,
més de 50, són produccions molt limitades,
marcades per la singularitat del terroir i la filosofia de vida dels productors, fonamentada
en l’ecologia, la sostenibilitat, la diferenciació
i l’artesania.

4 de maig - concert

Barcelona 4 Guitars

21 h - Palau de la Música Catalana
Barcelona
Obres de Bizet, Vivaldi, Bocherini, Gimenez,
Granados y Txaikovski.

8 de maig

LA BOHÈME

21 h - Kursaal - Sala Gran
Ningú posa en dubte
que La Bohème és una
de les òperes més estimades del públic. Estrenada a Torí el 1896,
en realitat és un gran
fresc de tota una època, la de la vida precària dels bohemis del
París de mitjan segle
XIX. La font literària
del llibret és una novel·la que es va publicar per entregues en
un diari parisenc: Escenes de la vida bohèmia, d’Henri Murger,
en què l’autor narrava força experiències autobiogràfiques.
Així, l’òpera de Puccini es desenvolupa en escenaris de pobresa,
molt allunyada dels ambients aristocràtics o burgesos de l’òpera
romàntica, però és que estem en ple “verisme”, el corrent artístic que reivindicava la realitat quotidiana en les seves obres,
ja fossin literàries o musicals. La història que ens descriu La Bohème és una història d’amor pur, el que sorgeix entre el poeta
Rodolfo i la brodadora Mimì, pobres de solemnitat, però rics de
sentiments. El final és tràgic, ja que ella sucumbeix a una terrible
malaltia atiada per la misèria. I al públic, embruixat per la intensa
i acolorida música de Puccini, sempre amb sentiments a flor de
pell, això li agrada, li agrada molt. Una bona plorada al final de
tot descarrega totes les tensions acumulades.
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Els mestres Manuel González, Ekaterina
Záytseva, Xavier Coll i Belisana Ruiz pugen a
l’escenari d’una de les sales de concert més
belles del món, el Palau de la Música Catalana, acompanyats de l’enigmàtic ajudant
José Luis, per a una nit d’humor i virtuosisme, plena de sorpreses. Quatre guitarristes
de prestigi internacional amb carreres solistes consolidades combinen interpretacions
impecables amb petits tocs de comicitat i
simpatia. Un espectacle carregat de virtuosisme i picades d’ullet, sense concessions a
la qualitat. Un concert únic, en què el plaer
de somriure farà créixer el plaer d’escoltar
la música.

5 de maig - teatre

Kassandra

18 h - Teatre de Salt
En aquesta obra, Elisabet Casanovas desmunta el mite de Cassandra, la profeta de
la mitologia grega condemnada a no ser mai
compresa.
La nova Kassandra del prestigiós dramaturg
uruguaià Sergio Blanco és una immigrant
transsexual que, amb un humor amarg, repassa temes silenciats com l’esclavatge, la
guerra, els refugiats o el comerç sexual. I ho
fa en un idioma que no és el seu, un anglès
maldestre que pot entendre qualsevol.

4 de maig - Mercat

Mercat de Segona
mà ‘La segona volta’

De 10 a 13.30 h - Nau de La Segona
Volta de Roquetes

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

directe les bandes sonores dels curtmentratges La Culpa i Zero (David Victori) i Terrorists
anonymus (Rafa Garcia).
Un espectacle pensat per arribar a tots els
públics i que proposa el gaudi, de manera simultània, de dues arts: el cinema i la música.

8 de maig - concert

CINQUENA DE XOSTAKÓVITX
20.30 h - Auditori de Barcelona

Orquestra Simfònica Txaikovski. El mestre Vladimir Fedosseiev es manté en un
admirable estat de forma física i artística.
Aquesta vegada ens oferirà una de les simfonies més conegudes i emblemàtiques del
repertori rus: la Cinquena de Xostakóvitx.
Fedosseiev i Xostakóvitx van ser contemporanis, es van conèixer i van col·laborar.
El mestre Fedosseiev ens oferirà una versió
de Xostakóvitx des de la tradició, l’amistat
i l’admiració.

Mercat de segona mà per a particulars en
què tothom que vulgui pot participar venent
coses que ja no fa servir.

5 de maig - teatre

9 de maig - cant coral

EL DIARI D’ANNA FRANK

4 de maig - recital

Teatre Conservatori de Manresa

Trobada de corals
de Catalunya

Anaïs Vila

22 h - Mas de Sant Iscle de Manresa
Recital de la cantautora de Santpedor,
Anaïs Vila a l’Era de Mas de Sant Iscle,
que anirà acompanyada dels quatre músics
que han format part del seu directe durant
aquest últim any i mig amb les cançons del
seu segon disc Fosc, cançons per veure-hi
clar.

5 de maig - concert de fires

Coral Polifònica
Figueres

18 h - Auditori dels Caputxins de
Figueres
Un any més la Coral Polifònica Figueres ofereix en el seu Concert de Fires un recull de
peces noves i clàssiques que formen part de
la història de la formació. Preu: gratuït
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La tendra i increïble història d’una noia adolescent que durant dos anys, amb set persones més, viu en un espai molt reduït i secret.
Qui encara no ha llegit el Diari, ara, a més
de conèixer les vivències d’Anna, podrà sentir
en directe la veu d’aquells fugitius dels nazis,
amb la vida que donen els diàlegs, i s’endinsarà en un lloc i un ambient que encarnen
una de les pàgines més llegides de l’Holocaust. L’Agrupació Teatral La Farsa de Berga
ens presenta aquesta adaptació d’El diari
d’Anna Frank, un testimoni únic en el seu gènere sobre l’horror i la barbàrie nazis, i sobre
els sentiments i les experiències que van viure
ella mateixa i els seus acompanyants.

5 de maig - Concert

Llums, càmera... Música!
18.30 h - Fàbrica Vella de Sallent

‘Llums, càmera... Música!’ es trasllada al
món del cinema mut, al qual incorpora breus
diàlegs.
En el nou espectacle de la Camerata Bacasis
es projectaran diversos curtmetratges amb la
música en viu, composta per Miquel Coll i orquestrada per Jordi Coll.
L’orquestra de cambra Camerata Bacasis
s’encarrega de reproduir a temps real i en

10 h - Gran Teatre de la Passió de
Cervera
El dia 9 de maig Cervera es convertirà en
la capital del cant coral juvenil de Catalunya. Prop de cinc mil cantaires d’un centenar d’instituts de tot el país assistiran a la
XXV Trobada de Corals de Secundària, organitzada pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. La trobada, que
tindrà lloc al Gran Teatre de la Passió, comptarà amb les orquestres dels conservatoris
de Cervera, Lleida, Vila-seca i l’Institut Oriol
Martorell de Barcelona.

10 de maig - música

Séniafest

23.30 h - Pavelló polivalent de la Sénia
Tercera edició de la nit de concerts i festa Séniafest amb les actuacions en directe de:
Mascarats, Tribade, Els Catarres, Auxili i Dj
Monka.

11 de maig - teatre

PEL DAVANT I PEL DARRERE
17.30 h - Kursaal - Sala Gran

Titulada originalment Noises off i escrita
el 1982 per Michael Frayn. El muntatge,

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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18 de maig - concert
17 de maig - concert

Backstreet Boys Barcelona
21 h - Palau Sant Jordi, Barcelona

És una boy band nord-americana formada a Orlando,
Florida, el 20 d’abril del 1993. La banda està formada
per AJ McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick
Carter i Kevin Richardson. Aquest últim va deixar la
banda el 2006, però va tornar al grup el 2012. Van
saltar a la fama amb el seu àlbum debut, Backstreet
Boys (1996). El següent àlbum, Backstreet ‘s Back
(1997) va continuar amb l’èxit del grup a tot el món.
Van arribar a la fama amb el seu àlbum Millennium (1999) i l’àlbum següent, Black & Blue
(2000). Després d’un descans de tres anys, la banda ha llançat cinc àlbums i després de 6
anys el seu recent àlbum DNA (2019).

ROCÍO MÁRQUEZ, Visto en
El Jueves
21 h - Auditori de Barcelona

Rocío Márquez torna a Barcelona amb un
nou disc i nou espectacle, Visto en El Jueves.
La cantaora és ja tot un referent del cant
flamenc de la seva generació. La seva veu
clara, de llum, està plena de matisos que expressen la seva exquisida sensibilitat.
En el seu posicionament estètic conflueixen
el classicisme i l’avantguarda, ja que tant és
el seu amor per la tradició com inquiet el
seu esperit creador.

18 de maig - MÚSICA
totalment renovat i amb nou repartiment
d’actors, d’aquest vodevil esbojarrat en versió de Paco Mir i amb direcció d’Alexander
Herold, es va estrenar al novembre al Teatre
Borràs de Barcelona. La nova versió actualitza novament el text original però mantenint
un dels trets que van contribuir a l’èxit del
muntatge a Catalunya: el bilingüisme.

12 de maig - concert

TARDA D’ÒPERA
I SARSUELA

18 h - Auditori de Barcelona
Concert de cloenda de la Banda Municipal de
Barcelona 2018-2019. La banda acomiada la
temporada amb una gala lírica protagonitzada per la soprano Ruth Rosique que ens
ofereix àries operístiques de Mozart i Puccini,
inclosa la bellíssima “O mio babbino caro”, i
fragments de les sarsueles més populars, on
no falten ni la “Canción de la Paloma” ni la
“Romanza de Raquel”.

12 de maig - visita teatralitzada

Viatge als pobles màgics de Mercè Rodoreda
12 h - Plaça de la Rectoria de Romanyà
de la Selva

“Vostè és com aquell excursionista, ell tampoc no em creia, però després ho va veure
amb els seus propis ulls.” Viatge als pobles
màgics de Mercè Rodoreda és un itinerari
que ens permetrà descobrir, de la mà d’alguns dels seus habitants, que els pobles
que apareixen en l’obra Viatges i flors no
són racons imaginaris, sinó tan reals com
aquell indret de les Gavarres on Rodoreda
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va passar els darrers anys de la seva vida.

17 de maig - música

XXIV NITS MUSICALS
AL BARRI

18 I 19 DE MAIG - fira

Fira de l’Ascensió i Fira
ExpoBages a Manresa

De 22.15 a 23.59 h - Pati interior de
l’AV Vic-Remei
Laura Poulain i Eric Sans formen Bluebell
Duet. Un projecte on es mouen entre diversos estils, passant pel jazz, el pop i la bossa nova. La improvisació i les sonoritats del
guitarrista es fusionen amb la veu per crear
ambients i textures que ajuden a re-versionar
temes d’ara i de sempre.

18 de maig

La Rexancada

De 16 a 20 h - Barri antic de Manresa
Aquest any se celebren 30 anys de la Xancada! I és que un dissabte d’abril del 1989
prop d’un miler de xanquers i xanqueres de
totes les edats participaven en un gran joc
de ciutat a Manresa. Enguany, reproduirem
aquell dia seguint amb la voluntat de dinamitzar i visibilitzar el lleure a Manresa. Així
doncs, juntament amb GALL (Grup d’Amics
del Lleure), una organització formada pels
diferents esplais, caus i mijacs de Manresa i
rodalies, organitzarem aquesta diada oberta
a tota la ciutat. A partir de les 16 h podreu
dirigir-vos a les següents places en funció de
l’edat: Parc de la Seu, plaça de la Reforma,
plaça Puigmercadal, plaça Europa, plaça
Major, Plana de l’Om. A continuació una
cercavila portarà els participants a la plaça
Major, on es durà a terme l’espectacle d’animació final.

Tota la ciutat de Manresa és un aparador
amb estands als carrers més cèntrics i
amb les botigues obertes. Canal Taronja
TV oferirà una programació especial per
oferir tot allò que sigui notícia amb motiu
d’aquesta celebració.

MAYTE MARTÍN

21 h - Kursaal - Sala Gran
Tempo rubato és un projecte basat en temes
propis amb arranjaments del mestre Joan Albert Amargós. Un registre sonor d’emocions
que s’ha anat gestant durant 20 anys, sumant vivències.

19 de maig - Dansa

Zaquizamí

18 h - Sala El Sindicat de Balsareny
Un espectacle de dansa on les joguines i andròmines abandonades a les golfes (zaquizamí) cobren vida, busquen noves oportunitats i fan dels seus defectes virtuts.
Un cant a la diversitat, la solidaritat i l’esperit
de superació.
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19 de maig - Concert

Íntimament Llach
18 h - Teatre de Bescanó

Concert Íntimament Llach, on la Neus Mar,
de veu fresca, sensible i delicada però, quan
cal, contundent, apassionada en les seves interpretacions, amb un coratge que és capaç
d’encomanar a tota una platea, ens porta a
l’univers de Llach.

als seus braços: ordena als habitants de Pequín que no dormin fins que no descobreixin
el nom del príncep.

Agenda

Del 31 de maig al 2 de juny

XL Aplec del caragol
Camps Elisis de Lleida

28 de maig - concert

Antonio Orozco

21 h - Centre Cultural de Valls

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

23 de maig - teatre

Una mirada profunda
21.30 h - El Centre Sarrià de Ter

Emmarcat en la programació d’arts escèniques Les Nits del Centre Una mirada profunda de Mhelena les Personalitats, un espectacle a mig camí entre el gènere rondallaire i
el teatre de text, on es van desfilant contes i
històries que ens parlen de les pors, els dubtes, l’acceptació, l’amor incondicional i la responsabilitat que comporta fer de pares i de
mares!

24 de maig - concert

TURANDOT

20.30 h - Auditori de Barcelona
La princesa Turandot és freda com el gel i no
vol ni sentir parlar de l’amor. Ha perdut el
repte que l’enfrontava al príncep de Tartària,
però encara té una possibilitat per no caure

Després de l’èxit aconseguit amb Único, una extensa gira que va arrencar
l’any 2013 i va acabar el 2016, Antonio
Orozco presenta Único 2a Temporada i
anunciant cent úniques funcions en tot
el territori espanyol.

Des del 1980, i durant un cap de setmana
del mes de maig, la ribera del riu Segre i
els Camps Elisis es converteixen en l’escenari de l’Aplec del Caragol. Un centenar
de colles, el caragol i la música són els
principals protagonistes d’aquesta reunió
que, amb 12.000 collistes i uns 200.000
visitants, s’ha convertit en un autèntic fenomen de masses.

24 de maig - música

XXIV NITS MUSICALS
AL BARRI

De 22.15 a 23.59 h - Pati interior de
l’AV Vic-Remei
La cantant catalana Celeste Alías i la
guitarrista argentina María Di Pace us oferiran un viatge musical per Llatinoamèrica de
la mà de compositores del Brasil, Xile, Argentina, Mèxic...

25 de maig - TEATRE

VOLTAIRE, ROUSSEAU.
LA DISPUTA
21 h - Kursaal - Sala Gran

Rousseau recorre a Voltaire. Això ens dona
l’oportunitat d’assistir a una gran escena
domèstica en què dos filòsofs enfronten les
seves idees a l’entorn de Déu, la igualtat,
l’educació i el teatre.

31 de maig - música

XXIV NITS MUSICALS
AL BARRI

De 22.15 a 23.59 h - Pati interior de
l’AV Vic-Remei
Us oferim un viatge trepidant pels hits més
famosos del rock de tots els temps de la mà
dels cantants més rockers i d’uns músics excel·lents.
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ExpoBages, el gran
aparador de Manresa

Per Eli Pagán
Fotos: Jordi Biel
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M

anresa tornarà a
viure intensament
els dies 17, 18 i 19
de maig una nova
edició de la Fira Multisectorial
per excel·lència de la comarca:
ExpoBages. Quan encara falten
més de quinze dies per a la celebració, hores d’ara ja està ple
més d’un 80 % de l’espai disponible. La comercialització dels
estands ha avançat a un millor
ritme que en edicions anteriors,
cosa que posa de manifest, se-

gons fonts de l’orgnaització, “la
plena consolidació del model
de fira al centre de la ciutat i la
importància que té per als expositors tenir presència en un esdeveniment que omple la ciutat de
Manresa d’activitats molt diverses durant tot el cap de setmana”. En aquests moments, des
de l’organització es treballa per
omplir alguns sectors de la fira
que seran novetat en aquesta
edició del 2019. Destaca especialment l’espai 4.0, dedicat a pro-

postes relacionades amb la innovació, les noves tecnologies, les
energies renovables, la mobilitat
sostenible, els drons, la impressió
3D o la realitat virtual, entre d’altres. Enguany també el Pati del
Kursaal acollirà un espai dedicat
a la gastronòmia, l’alimentació i
la salut i que portarà com a títol
“Gastrosalut”.
Pel que fa a superfície, l’ExpoBages 2019 disposarà d’un espai similar al d’aquests darrers
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//// Sant Joan de Vilatorrada
és el municipi convidat
a l’ExpoBages’19 i agafa
el relleu de Súria per mostrar
el seu conjunt////
anys, en què la fira ha ocupat els
principals carrers del centre de
Manresa, amb el Passeig com a
eix central i arriba fins al centre
històric. L’esdeveniment combina la part més comercial amb la
cultural i lúdica, de manera que
es converteix en un gran cap de
setmana festiu per a Manresa i
comarca. Així, per exemple, la
Federació d’Associació de Veïns
de Manresa està preparant diferents activitats i que es faran a la
Plana de l’Om. I en un fira on faltarà tampoc informació turística,
amb la presència de la Diputació
de Barcelona, amb “Paisatges de
Barcelona”, i també informació
turística del Bages, i de “Manresa 2022”.

Sant Joan de Vilatorrada,
municipi convidat
Sant Joan de Vilatorrada serà
el municipi convidat en aquest
ExpoBages. D’aquesta manera,
pren el relleu de Súria, protagonista en la darrera edició de la
fira, i disposarà d’un espai propi per donar-se a conèixer a la
resta de la comarca. Aquest és
el tercer any que ExpoBages té
un municipi convidat, una figura
que va estrenar Sant Vicenç de
Castellet ara fa dos anys.
Amb el municipi convidat, ExpoBages ha fet un pas endavant
per reforçar el seu caràcter comarcal i esdevenir el certamen
firal de referència a la Catalunya
Central. L’organització de la fira
vol donar protagonisme als dife-

rents municipis i oferir-los un espai per mostrar el seu patrimoni
cultural i festiu al conjunt de la
comarca.

L’automoció mai falla a
ExpoBages
El sector de l’automoció sempre
està molt present a ExpoBages.
En total, aquest 2019 hi seran
que presentaran una dotzena de
concessionaris de Manresa i el
Bages presentant totes les novetats. Estaran ubicats, com sempre, a la muralla de Sant Domènec, al carrer Àngel Guimerà, i
enguany, segons explica Montse
Massana, representant del Grup
d’Automoció Manresa i del Bages, hi haurà també exposició de
vehicles a la prolongació del carrer Guimerà. Els concessionaris
de la ciutat i de la comarca mostraran durant la fira les darreres
novetats en vehicles elèctrics i
també en híbrids endollables.
Aquests, segons explica Massana, estaran ubicats a la zona
d’EcoMobilitat d’ExpoBages.
En una edició on tampoc no hi
faltaran els vehicles de proves a
la plaça Porxada, i també com
cada any entre les persones que
comprin un vehicle durant la fira
es sortejarà un descompte de
3.000 euros.

ExpoBages, una gran
festa ciutadana
El grup impulsor d’ExpoBages
treballa des de fa setmanes per

El tema del mes

Joan Calmet,
regidor de Turisme
de l’Ajuntament
de Manresa
Què significa la Fira ExpoBages per a la ciutat de Manresa?
Amb trenta-nou anys de vida,
aquesta fira continua sent un aparador de la capacitat econòmica
local i comarcal, i una oportunitat
per mostrar-la i projectar-la a tots
els visitants que de manera molt
important la venen a gaudir.
Com definiria aquesta fira?
Les darreres edicions de la fira tenen una voluntat de transició d’un
model que va funcionar molt bé
durant molts anys, cap a un nou
model –probablement més obert
i divers– que ens ofereixi un cap
de setmana farcit d’activitats variades, complementàries, que sumades ens brindin dos dies en què
venir a la ciutat sigui una experiència interessant, lúdica, útil... que
finalment motivi la repetició l’any
següent.
ExpoBages també és turisme?
Turisme ho és tot. Les motivacions
per visitar una ciutat, un territori,
que no és el nostre habitual són
tan àmplies com les capacitats
dels destins per fer-se atractius
als visitants. Patrimoni, esport,
gastronomia, comerç, cultura,
espiritualitat, empresa... Tot pot
esdevenir un recurs turístic si es
té la capacitat de convertir aquest
recurs en producte.
Ara fa set anys es va decidir
traslladar ExpoBages del Palau
Firal de Manresa i portar-la al
centre de la ciutat. La decisió
va ser encertada per a la seva
continuïtat?
La decisió era necessària i s’ha
demostrat cent per cent encerta-

da. Més encara amb aquesta visió
d’ampliar continguts i de proximitat amb el visitant. Els models evolucionen, nosaltres hem d’evolucionar amb el món i hem d’aprendre
d’aquells que ho fan millor que
nosaltres.
Aquest fet és fonamental. Mostrar-se i obrir-se, des de la proximitat física i personal, en contraposició a una oferta virtual cada
vegada més extensa i aclaparadora.
Una fira, però, que no només
és comercial, sinó que també
implica entitats de casa nostra,
i que s’omple d’activitats paral·
leles... Aquest fet és importantíssim per a l’èxit d’ExpoBages.
Volem sumar, de fet ho necessitem. Ens necessitem. Tots depenem de tots i entre tots ho fem
millor.
Entitats i empreses les formen persones, sovint les mateixes ... quin
sentit té no cercar la complementarietat?
Tothom en surt beneficiat?
Per descomptat.
Estem parlant d’una fira ja consolidada, però quins reptes de
futur té aquesta fira?
La consolidació està determinada
per l’adaptació constant a les característiques dels temps, que són
canviants.
Els reptes de futur son saber entendre que espera la ciutat i la
comarca d’una fira com ExpoBages, detectar i definir per què fem
el què fem. Quan sabem per què
fem les coses, tot és més fàcil.
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//// Després del canvi del
Palau Firal al centre de
Manresa, l’ExpoBages
s’ha consolidat////

Els artesans també són a ExpoBages

convertir la mostra en un gran
esdeveniment ciutadà de Manresa i comarca. Aquestes persones són les que s’ocupen de
donar contingut a la fira i a les
activitats paral·leles que tindran
lloc a Manresa. En aquests moments es treballa per definir algunes de les novetats d’aquesta
edició, com el nou espai 4.0, una
nova proposta relacionada amb
la salut i la gastronomia, la participació de les Associacions de
Veïns de Manresa o la vessant
més cultural i artística de la fira.
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La implicació de totes aquestes
persones és clau perquè l’ExpoBages sigui un esdeveniment
transversal, amb activitats per
a tots els públics i de contingut
molt divers, que va des de la cultura fins a la tecnologia, l’esport,
la gastronomia o el turisme.
Cada any, l’organització d’ExpoBages es renova de manera parcial per afavorir la incorporació
de noves idees i propostes, que
garanteixin que la fira és un esdeveniment viu i amb capacitat
per engrescar el públic. ●

Llorenç Juanola,
coordinador del
grup impulsor
d’ExpoBages
Com es presenta la Fira ExpobBages 2019?
Les sensacions són bones. Tenim
un grup impulsor molt implicat
que està treballant de valent per
aportar-hi noves idees. Crec que
ExpoBages ja és un esdeveniment
consolidat al calendari festiu de
Manresa, i que és molt més que
una fira. És un aparador industrial
i comercial de la comarca.
Ara farà set anys que es va decidir traslladar la Fira del Palau
Firal de Manresa al centre de la
ciutat, aquesta va ser una decisió encertada?
Sí. Era necessari per donar a la fira
aquest caràcter més festiu i aconseguir que el conjunt de la ciutat
se la tornés a fer seva.
Què significa per a Manresa i
també per al Bages aquesta
fira?
Per a Manresa és una oportunitat
per projectar-se com a capital de
la Catalunya Central tant des del
punt de vista comercial i econòmic
com cultural i festiu.

Fonamental també la implicació d’entitats i empreses,?
Sí, és absolutament fonamental.
Sense la seva implicació la fira no
tindria aquest caràcter transversal.
Presentarà novetats la mostra?
Aquest any hi haurà novetats importants quant als continguts.
Tindrem un espai 4.0, on es mostraran empreses i entitats que
treballen en recerca i innovació,
noves tecnologies, mobilitat sostenible, energies renovables...
També hi haurà un espai molt interessant dedicat a la gastronomia
i la salut. Una altra novetat és que
l’espai dedicat a l’automoció s’ampliarà cap a la prolongació del carrer Guimerà.
Quin creu que és el futur?
ExpoBages és ja una fira consolidada al centre. Ara, el gran repte
de futur és adaptar-la a les noves
tendències socials, aconseguir
mantenir aquest dinamisme, seguir amb aquest bon ritme que
uneix a tots aquells que fan ciutat
i participen d’ExpoBages.
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Gerard
Figueras
Secretari general
de l’Esport de
la Generalitat
de Catalunya

“L’esport representa
el 2,1 % del PIB
d’aquest país”
Per Carles Jódar
Foto: GENCAT
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D

es del febrer del 2016, Gerard M.
Figueras és el secretari general de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya. És llicenciat en Ciències
Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona; màster
en Gestió Portuària, Dret i Negoci Marítim
a la Facultat de Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya; màster en Màrqueting i Comunicació Política per l’Institut de
Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, entre d’altres.
És membre del Consell d’Administració del
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del
Vallès (CAR); membre del Consell Rector de
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya; membre del Consell d’Administració
d’EquaCat – Canal Olímpic de Catalunya;
membre del Consell Assessor de Ports de

la Generalitat, i membre del Consell d’Administració del Circuit de Motocròs de Bellpuig. Va ser director del Consell Català de
l’Esport entre el 2013 i el 2016.
Es pot considerar l’esport una indústria?
Sí, l’esport és una indústria més. Només per
il·lustrar-ho econòmicament, l’esport representa un 2,1 % del total del PIB d’aquest
país. Si és poc o molt no em pertoca a mi
decidir-ho, però a mi em correspon defensar-ho com a tal. De fet, la indústria de l’automòbil, per exemple, molt important, no té
unes xifres gaire diferents de les de l’esport.
El que passa és que l’esport es reivindica
poc com a motor d’un país. Tenim 18.000
entitats esportives registrades a Catalunya,
que tenen un punt en comú i és que, majo-
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//// Hi ha una manera de fer país. I la societat catalana
s’ha organitzat per tal de tirar endavant el teixit d’entitats
de tot tipus, també les esportives////

ritàriament, estan formades per equips de
gestió voluntaris amb, evidentment, algun
professional però, al cap i a la fi, és clar que
en el total d’aquestes entitats esportives hi
ha un munt d’activitat econòmica: des del
consum per a equipament esportiu, passant pel software dels clubs i molts més
àmbits. En resum, sumat als mateixos esdeveniments esportius, genera un gran volum
de persones i moviment econòmic que, en
conseqüència, també té repercussió en altres sectors. A més, en el món del futbol,
cada cap de setmana hi ha només a Catalunya 5.000 partits. Imagineu-vos, doncs, el
moviment econòmic que implica. D’aquesta
manera, el que hem de fer és potenciar encara més aquesta indústria.
El futbol, no obstant això, és l’esport
del qual més es parla i que més es
practica...
Sí. Prop de 180.000 llicències federatives
aquest temporada a Catalunya; per tant, diguem que, juntament amb la següent federació esportiva, la de bàsquet, amb 90.000
llicències, són les grans macroindústries de
l’esport. Certament el futbol té una potència molt important, sí.
L’esport també és una necessitat..
Bé, però no només el gimnàs, sinó també
la mateixa organització de la feina; és a dir,
en aquells espais amb taules, a les reunions
asseguts —de moltes hores— és important saber que es pot parlar amb el client
de manera dinàmica mentre et desplaces,
així com amb trucades telefòniques, caminant... Hem de tenir una actitud activa. Al
final, si tu tens una gran base de ciutadans
actius esportivament parlant i tot el que rodeja la higiène i els àpats, farà que després
tinguis més gent practicant esport i que la

base augmenti per tal de facturar campions
i campiones; no deixa de ser una roda constant.
Tot i aquesta saturació d’equips esportius davant la gran demanda de nens
i nenes, moltes vegades no es veu reflectit en futurs esportistes d’alt rendiment...
Bé, els nens sobretot s’ho han de passar
bé. La clau és no tenir anhel d’especialitzar-los de ben petits, sinó que el que han
de fer a les activitats extraescolars, clubs
i més, és escollir aquella que els hi agradi
per tal de divertir-se i, a partir d’una certa
edat, escollir entre dos itineraris. A aquells
que realment tinguin qualitats físiques i
ambició per tal de competir en l’alt rendiment i en l’àmbit professional, facilitar-los i
les pautes per complir-ho i acompanyar-los
en el procés. I per als que no hi arribin,
hem de procurar evitar una tendència evident que és que a l’etapa escolar hi ha un
percentatge, gairebé del 100 % de la població, que fa esport. Però, a mesura que
avancem i passem a secundària i batxillerat, el percentatge de joves que fan esport
disminueix. Per què? Doncs perquè no els
hi hem ofert un segon itinerari que busqui
la recerca de seguir fent esport més enllà
de l’èxit de cada un. D’aquesta manera,
adaptarem els esports per a les necessitats
que es requereixen.
La majoria de les 18.000 entitats esportives són gestionades des del voluntariat si no m’equivoco...
Hi ha una manera de fer de país; en una
determinada etapa històrica en què Catalunya no tenia institucions pròpies. Per tant,
la societat civil des de la cultura, l’ensenyament i la medicina de l’esport va fer que la

gent s’organitzés per tal de tirar endavant
tot aquest teixit d’entitats. D’altra banda,
vull remarcar que l’esport no és una activitat més, sinó que ho portem molt en l’ADN.
En resum, Catalunya es mou per l’esport,
sobretot els caps de setmana i els vespres,
però en general tots els dies de la setmana,
del mes i de l’any, pràcticament.
La tendència en què hem d’encaminar-ho
tot plegat és la de buscar tenir una mica més
de fortalesa en el punt de vista de la gestió.
Això ens permetrà engreixar el PIB amb més
llocs de treball i, en conseqüència, ens donarà unes entitats, com he dit, més fortes.
Passarà ràpidament? No, perquè som un
país amb 947 municipis en els quals tothom
vol ser cabdal i, per tant, caldrà agrupar-se,
professionalitzar-se, seguint mantenint un
nombre elevat de voluntariat; un grup que
no deixa de ser una manera molt pròpia de
fer a casa nostra.
Sé que hi ha alguns programes que intenten posar exesportistes en el món
de l’empresa aprofitant el seu bagatge...
Sí, però no deixa de ser una assignatura
pendent. Afortunadament, des de fa uns
anys, per exemple, tot el que és el programa
d’alt rendiment català quant a de beques
va associat a la formació, però això és una
qüestió relativament recent. Com deia, això ha canviat, però és veritat que, tot i que
hi hagi una formació, el fet de competir no
et permet tenir experiència laboral fora de
l’àmbit. En definitiva, no és gens fàcil. Som
conscients tant des de la part associativa
com des de la institucional que es tracta
d’una qüestió que s’ha d’anar resolent i
que, a poc a poc, anirem trobant una manera d’encaixar-ho molt més adient a la de
fa anys. ●
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Agora Food 2019
omple la Masia
d’Esplugues

M

és d’un miler de persones es van donar cita aquest
11 d’abril a l’Agora Food Service que es va portar a
terme a la Masia d’Esplugues de Llobregat, organitzada per les empreses Pedial Alimentació, Proquibsa i Fidemus.
La fira, en la cinquena edició, estava adreçada al sector professional
de la restauració, neteja i serveis del Canal Horeca. Durant l’acte es
van poder degustar productes de cada una de les empreses i també
provar l’eficiència i efectivitat del que es mostrava.
La fira pretén crear sinergies entre els empresaris i, a la vegada, crear
un moviment econòmic entre els participants i visitants.
El dia anterior es va celebrar un sopar de proveïdors de les empreses
organitzadores per comentar el desenvolupament de la fira que va
ocupar la totalitat del recinte d’Esplugues.
Es podia trobar l’estand de Dositec sistemes, Hero, Lactalis, Juver,
Unileves food solutions, Bulkisoft, Dosico, Control sistemes, Carretilla, Mas Ferrer, Campos, GCT Plus, Delicass, Ressol, SCJohnson
professional, Tecnopacking, Rudeles, G&AGroup, Anxoves de l’Escala, Dosim, CM i Ismax.
La fira va finalitzar amb el sorteig d’un seguit de productes dels
expositors i el parlament de la segona generació de propietaris de
Proquibsa, Fidemus i Pedial alimentació, els germans Sergi i Ferran
Debant i Nicolás Molina. No hi van faltar els fundadors de les empreses, Ferran Debant Garcia i Nicolás Molina.
Agora Food Service va cloure amb un sopar on el peix va ser el
protagonista i on es va degustar la tonyina en totes les seves varietats i cuinada de maneres ben diferents, cosa que demostra
que és un producte del mar d’altíssima qualitat, una joia culinària que dona l’oportunitat als cuiners de preparar-lo de maneres
ben variades. ●
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Sergi Debant, Ferran Debant, Nicolás Molina, Ferran Debant i Nicolás Molina. Dues generacions de les empreses Pedial, Proquibsa i Fidemus

La fira va aplegar més de mil persones que van visitar els estands i van degustar els productes que s’hi presentaven
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L’atri de la Col·legiata de Sant Vicenç del castell
de Cardona torna a lluir les pintures murals
romàniques del segle XII
“El 2017 l’atri de Sant
Vicenç va estrenar la reproducció de les pintures
romàniques del segle XII
després d’un treball de més
de 8 mesos”

Programa Patrimoni
en Acció
El projecte de restitució de les pintures s’ha
dut a terme en el marc del programa Patrimoni en Acció, una iniciativa conjunta de
l’Obra Social “la Caixa” i del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
a través de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural, amb l’objectiu de fomentar l’ús i el
coneixement del patrimoni cultural català.
El projecte l’ha executat l’empresa Arsus Papel, que ha desenvolupat i patentat la tècnica coneguda com a Paper Gel.

Mil·lenari de la Col·legiata
de Sant Vicenç
L’any 1019, el vescomte Bermon, aconsellat per l’Abat Oliva, bisbe de Vic, va fer una
importantíssima dotació a l’església de Sant
Vicenç del Castell, fet que va permetre emprendre la construcció del gran temple que
coneixem avui en dia. Aquest any 2019 es
commemora el mil·lenari d’aquell fet que va
suposar la fundació d’un dels monuments
més importants del romànic català: la Col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona.

L

a Col·legiata de Sant Vicenç del castell de
Cardona va completar l’any passat un dels
projectes més ambiciosos de recuperació
del seu patrimoni artístic. Es tracta de la restitució d’una còpia mimètica de les pintures romàniques que presidien l’atri del temple i que ara
els visitants poden contemplar al lloc on es van
pintar originalment, conegut popularment amb
el nom de “porxos pintats”.
El conjunt pictòric, d’una qualitat artística excepcional, ha retornat a Cardona gràcies al programa Patrimoni en Acció, una iniciativa conjunta
de l’Obra Social “la Caixa” i del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través
de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural,
amb l’objectiu de fomentar l’ús del patrimoni.
La direcció tècnica del projecte l’ha dut a terme
l’empresa Arsus Papel.
Les pintures de l’atri de la Col·legiata de Sant Vicenç estan datades de mitjan segle XII i van ser
descobertes l’any 1953 arran d’uns treballs de
restauració del temple. Posteriorment van ser arrencades, a través de la tècnica de strappo, i van
ser exposades al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), on es conserven actualment.
El projecte de restitució de les pintures va culminar després de vuit mesos de feina durant
els quals es va crear una còpia mimètica dels
frescos originals. Aquest procediment va requerir diverses sessions fotogràfiques del con-

junt. Posteriorment es va instal·lar a l’atri de la
Col·legiata un suport de fibra sintètica a sobre
del qual es va aplicar la restitució de les pintures
amb el sistema Paper Gel que permet transferir
imatges d’alta qualitat fotogràfica a superfícies
tridimensionals sense limitació de grandària,
forma o textura.
L’atri de la Col·legiata de Sant Vicenç va ser el
recinte funerari dels vescomtes de Cardona que
van patrocinar el temple religiós com a símbol
del seu poder. L’espai tenia també funcions religioses en els actes litúrgics de la comunitat de
canonges i constituïa l’espai previ a l’entrada de
la Col·legiata, element més destacat del conjunt
del castell de Cardona.
El conjunt pictòric està presidit per la imatge
solemne del Crist en Majestat, al centre i envoltat pels símbols dels quatre evangelistes. Als
seus costats, s’hi representen la Presentació al
Temple, l’Assumpció i Glorificació de Maria i la
Flagel·lació de Crist. El conjunt el completa una
pintura del segle XIV que recrea la història de la
defensa de la ciutat de Girona, l’any 1285, que
va ser comandada per Ramon Folc VI de Cardona en nom del rei Pere el Gran.
Paral·lelament a la restitució de les pintures murals, es va museïtzar l’interior de la Col·legiata de
Sant Vicenç amb l’objectiu d’explicar als visitants
la història de l’edifici i els elements arquitectònics més destacats d’aquesta obra única del patrimoni arquitectònic català. L’actuació comprèn
la instal·lació d’uns plafons museogràfics amb
informació històrica de l’edifici i un audiovisual
que explica el procés de restitució de les pintures
murals.
La Col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona està considerada l’obra mestra de l’arquitectura catalana del segle XI i per la seva unitat
constructiva constitueix un referent internacional de l’anomenat primer romànic.●
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Ambient religiós en la 20a edició
de la processó de Divendres Sant
a Manresa. Centenars de persones la van viure des de dins i milers la van veure. Va ser presidida
pel bisbe de Vic, Romà Casanova,
i va transcórrer sense incidències
remarcables.
El seguici religiós va fer el recorregut habitual. La processó va començar a les 20.30 h a la basílica
de la Seu. L’acte religiós també va
tenir un vessant solidari, ja que, enguany, s’ha col·laborat amb l’ONG
Proactiva Open Arms.
Una estona abans de començar
l’acte religiós, la baixada de la Seu
ja era ben plena per seguir la sortida de la processó. Just abans de
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jordi biel

La processó de Manresa celebra els
20 anys amb una gran participació

El pas de la Macarena, un dels més aplaudits

l’inici, els Armats van arribar a la
baixada de la Seu; mentrestant, a
l’interior de la basílica, els participants es posaven en formació per
seguir l’ordre previst. Lentament
van anar sortint totes les confrari-

es i tots els passos d’una processó
que van encapçalar els Armats i
que va tancar l’Hermandad Esperanza Macarena. La processó va
anar fins a la plaça de Crist Rei, a
partir d’aquell moment va fer el ca-

mí de tornada cap a la Seu i, com
és habitual, les diferents confraries
van anar avançant-se i el pas de la
Macarena es va anar quedant separat de la resta de la processó. A
partir de les 23.30 h, les diferents
formacions religioses van arribar
a la Seu després de passar de tornada per uns carrers on ja pràcticament no quedava públic. A les
24 h en punt arribava la Macarena
a la baixada de la Seu.
L’encuentro entre l’Esperanza Macarena, la Mare de Déu de la Bona Mort i el Sant Crist va posar el
punt final a la processó al voltant
d’un quart d’una de la matinada.
Com cada any, la tornada va comptar amb menys públic. ●

Acomiadem-la
com es mereix.
A Mémora ens encarreguem de tot
per convertir els comiats en homenatges
a la vida.

Mira l’espot
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Sant Jordi va ser una festa i Canal
Taronja la va viure a peu de carrer

Ràdio Manresa i Canal Taronja van viure Sant Jordi amb programació al carrer

Sant Jordi gris meteorològicament
parlant, però molt viu de color per
les roses que omplien les parades
del centre de Manresa, especialment el passeig Pere III i la plaça
Sant Domènec. I és que malgrat
la inestabilitat del temps del matí
del 23 d’abril, les parades de llibres i de roses van tornar a omplir
la capital del Bages. Roses de tots
els colors, moltes de vermelles, la
més venuda aquesta Diada, però
també de color rosa, de colors
diferents, blaugrana i també de
grogues, entre d’altres.
Pel que fa a llibres, al Bages aquest
Sant Jordi un munt de novetats
editorials, que van ser les més buscades pels lectors de casa nostra,
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com ara el llibre de gastronomia
que ha escrit la cantant Beth Rodergas amb la seva mare; el de
Núria Picas, Ara o Mai; també el
Tastem al Bages, fet des del Mas
de la Sala, o el Flors Damunt la
Taula, d’Aina Font, entre d’altres.
També va tenir molt bona rebuda
el llibre sobre el Teatre Conservatori de Manresa. El llibre sortirà físicament al novembre, però
aquest Sant Jordi ja s’ha pogut
comprar.
I com cada Sant Jordi, la Delegació del Govern de la Generalitat a
la Catalunya Central i els Serveis
Territorials del Departament de
Cultura van organitzar novament
un acte com a petit homenatge a

la tasca de les persones que escriuen, editen i venen llibres a les comarques de la Catalunya Central.
A banda dels parlaments preceptius, aquest acte també va comptar amb una lectura de poemes.
I aquest Sant Jordi la ciutat de
Manresa va estrenar el projecte
“Biblionius”, per fomentar l’intercanvi de llibres i la lectura. L’estrena d’aquest projecte es va fer
al matí a la plaça Fius i Palà. Els
Biblionius són casetes d’intercanvi
gratuït de llibres, que, amb el lema “Deixa un llibre i agafa’n un
altre”, volen aconseguir el foment
i el gaudi de la lectura. En aquestes casetes s’hi pot deixar un llibre i agafar-ne un altre que pugui

interessar la persona usuària. En
total, es van instal·lar unes tretze casetes en diferents punts de
la ciutat.
Canal Taronja i Ràdio Manresa van
fer la seva programació en directe des de la plaça Sant Domènec
amb regal de roses, punts de llibre
i amb convidats que van portar les
seves produccions literàries, sense faltar-hi la música ni els tertulians. Sergi Lladó i Eli Pagan van
convidar tothom a participar en
“Hora L”, Pilar Goñi va oferir els
diferents punts de vista d’aquesta diada a través de la tertúlia de
“Barra lliure” i Laia Cererols va
omplir la plaça de cançons i anècdotes de la jornada festiva..●
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L’empresari Ferran Debant, premiat
pels Mossos en el dia de les Esquadres

Al gruix de premiats, entre ells l’empresari Ferran Debant el dia de les Esquadres
Per Pilar Goñi
Fotos: Mossos

E

l president de Grup Taelus de comunicació, Ferran Debant, ha rebut
de mans del comissari dels Mossos d’Esquadra a la regió central,
Sergi Pla, la medalla distintiva del cos de
Mossos per la seva col·laboració amb aquest
col.lectiu.
L’acte celebrat el 9 d’abril a Solsona va ser
presidit per la delegada del Govern, Alba
Camps, a la Sala Polivalent de la capital del
Solsonès on es va fer el lliurament de felicitacions als membres del cos de la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la
Regió Policial Central (RPC) amb motiu de la
celebració del Dia de les Esquadres.
A l’acte també hi van assistir el director dels
Serveis Territorials d’Interior, Eduard Freixedes, l’alcalde de Solsona, David Rodriguez, el
cap i sotscap de la Regió Policial Central, el
comissari Sergi Pla i l’intendent Josep Guillot,
entre altres autoritats i comandaments del
cos de Mossos d’Esquadra.
Es van lliurar un total de 179 felicitacions,
167 han estat felicitacions individuals tipus
A, 6 han estat de tipus B i 6 han estat felicitacions col·lectives. Entre aquestes, 3 es van
atorgar al personal administratiu, 3 a membres d’altres cossos policials, 6 a ciutadans
i 4 a membres dels serveis centrals, institucions i organitzacions en reconeixement a
la tasca de coordinació i col·laboració amb
el cos de Mossos d’Esquadra.

De les felicitacions individuals cal destacar-ne
7 fora de servei. L’actuació en un accident
de trànsit amb ferits greus, la detenció de
l’autor d’un robatori d’un telèfon mòbil, la
localització d’un conductor begut que circulava de manera temerària, la detenció d’autors de robatoris a l’interior de domicili i vehicle, la detenció d’un conductor que havia
fugit d’un control policial i anava sota els
efectes de l’alcohol, i ajudar una noia semi
inconscient per consum de substàncies de
qui estaven abusant sexualment.
Cal destacar també la felicitació concedida
a un ciutadà que va atendre una persona
que acabava de tenir un accident de trànsit. La seva assistència va ser transcendental
per tal de preservar la vida de l’accidentat.
Es va fer un reconeixement especial als efectius de l’RPC, que enguany fa 25 anys que
van entrar a formar part del cos de Mossos
d’Esquadra; n’és de la setena promoció.
Cal destacar les 9 medalles de bronze amb
distintiu blau atorgades a mossos de la regió,
de les quals 7 es van entregar a Solsona i 2
seran lliurades a l’acte central de les Esquadres de Barcelona que es farà properament.
A més, també es va fer lliurament de medalles corresponents al 2017 al cap de la Policia
Local de Manlleu, Jesús Calvo, al director de
Seguretat del Monestir de Montserrat, Jesús
Alcantarilla, i al cap de sector de Foment,
Llorenç Torruella. ●
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La millora ambiental de la Riera
del Tordell ja és una realitat

Les caramelles de Callús no han
faltat a la cita de Pasqua. El dissabte -20 d’abril- va ser el torn de
les masies de l’entorn del poble i
el diumenge al matí va ser el torn
del nucli urbà. Els diferents grups
van anar alternant danses catalanes, balls de bastons, i cançons;
en aquest darrer apartat es va
interpretar el Vals Niu d’Amors,
la Sardana La Reina de les Flors
i la sardana caramelles a Callús,
aquesta darrera peça forma part
del repertori habitual de la festa.
Més enllà dels cant i les danses,
a les caramelles de Callús també
es van poder veure les ballestes, el
mecanisme que fa arribar les flors
a les finestres als balcons i que
també serveix per recollir diners
per finançar aquests tradició.
Després d’anar voltant durant tot
el matí i migdia pels carrers del
poble, tots els grups es van trobar a quarts de tres a la carretera
de Cardona per fer conjuntament
les actuacions. Enguany, en aquest
moment, es va fer un homenatge
sorpresa a Anna Navarro, mestra
de dansa, pels seus vint-i-cinc anys
de dedicació a les caramelles de
Callús. Finalment, es van aixecar
cel amunt totes les ballestes de les
caramelles. ●

El projecte de millora ambiental
de la Riera del Tordell ha finalitzat la seva execució. L’objectiu del
projecte de biodiversitat, iniciat el
2017 i finançat íntegrament per
ICL, ha estat la millora de la funcionalitat de la Riera del Tordell, a
Súria, com a connector ecològic,
ja que té un caràcter estratègic en
aquest sentit. El desenvolupament
del projecte ha anat a càrrec de les
empreses ACC Assessors Ambientals de Catalunya i Naturalea.
El projecte impulsat per ICL Iberia
ha tingut amb una inversió total
d’uns 200.000 euros per a la millora de la qualitat dels hàbitats
presents a la riera i la seva funció
hídrica en un tram de poc més de
dos quilòmetres. Més en concret,
s’han eliminat més de 5.000 metres quadrats de canya invasora
(Arundo donax), cosa que n’ha
permès augmentar la diversitat biològica; s’han plantat més de 800
arbres autòctons, amb la col·laboració dels veïns i escolars del municipi, que permetran la recuperació
del bosc de ribera de la zona. També s’han sembrat herbàcies en una
superfície de més de 8.000 metres quadrats i s’han plantat 400
estaques amb material vegetal de
la zona. Segons ha manifestat el
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ICL

Callús viu unes
caramelles
molt intenses

Plantació popular a la riera del Tordell de Súria

director de Medi Ambient d’ICL
Iberia Súria & Sallent, Lluís Fàbrega, “la valoració del projecte és
del tot positiva perquè hem aconseguit el principal objectiu de recuperar ambientalment un entorn
molt apreciat pels veïns de Súria”. Al llarg del projecte ecològic
s’han fet activitats pedagògiques
i de difusió com ara la instal·lació
de plafons informatius, activitats de divulgació adreçades a la
ciutadania amb dues passejades
populars per explicar els treballs
en diferents fases de l’execució i
la plantació popular. El desenvolu-

pament de totes aquestes accions
dutes a terme permetrà dotar la riera del Tordell d’un bon estat ecològic i millorar-ne la funció com a
connector de fauna.
Actualment, s’estan duent a terme tasques de manteniment amb
el repàs dels rebrots de canya un
cop feta l’eliminació mecànica i
també s’hi instal·laran aquest estiu
regs de suport a les plantacions.
L’any vinent es repetirà l’estudi de
freqüentació de fauna que es van
fer abans d’iniciar el projecte per
tal de poder valorar l’efectivitat de
tota l’actuació. ●
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Ha passat i passarà

Centenars de persones van fer
cap el Dilluns de Pasqua, el 22
d’abril, al santuari de Joncadella,
a Sant Joan de Vilatorrada, per
participar al tradicional aplec. Tot
i que la inestabilitat del temps,
que va deixar un petit ruixat a
primera hora del matí quan començava l’esmorzar, va fer patir
l’organització, tant la missa com
els balls posteriors es van poder
fer amb normalitat i van reunir un
bon nombre de visitants a l’entorn del santuari santjoanenc.
Com marca la tradició, alguns van
optar per anar a peu fins a Joncadella, però la gran majoria va

optar per fer-ho amb els seus vehicles, que van omplir els vorals
del camí que porta cap al santuari. Al migdia, els Amics de Joncadella, organitzadors de la festa,
ja havien repartit unes 250 torrades amb botifarra. Es mostraven
satisfets, tot i lamentar que la inestabilitat del temps els hagués
restat una mica de participació.
Després de l’esmorzar, es va fer
la missa i el concert posterior de
la coral Font del Fil, que va omplir el temple. Posteriorment, ja
fora del santuari, va tenir lloc un
dels actes més esperats: els balls
protagonitzats per l’esbart de La

turisme bages

Joncadella gaudeix del Dilluns de
Pasqua seguint la tradició de l’Aplec

Joncadellaés un Santuari de culte a la Verge

Verbena, de Sant Joan. Tot i que
els participants estaven pendents
del cel que amenaçava pluja, el
temps va donar una treva i van
poder gaudir de les danses dels
diferents grups de l’esbart.

El ballet de muntanya de Folgueroles, la dansa del peu polidor,
a càrrec dels més menuts de la
colla, o el ball de pastors van ser
algunes de les danses que van
animar aquesta nova edició. ●
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Gerard Quintana

xavier gómez

Cantant i escriptor
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Per Montse Costa
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V

a iniciar la carrera de
periodisme a l’Autònoma de Barcelona
i la d’interpretació a
l’Institut del Teatre. És conegut
per ser el cantant de la banda
gironina Sopa de Cabra des del
1986 i l’autor de cançons com
“Camins”, “El Far del Sud” o
“L’Empordà”. Amb gairebé 25
treballs discogràfics realitzats i
més de 200 cançons, ara presenta la seva primera novel·la:
Entre el cel i la terra.
Com sorgeix Entre el cel i la
terra?
Forma part del pla de vida que
m’havia fet de ben jovenet. Els
llibres sempre han estat molt importants per a mi. Vaig tenir la
sort de passar la meva infantesa
i joventut vivint damunt la llibreria Geli que regentava el meu
oncle Pere i que fa poc ha complert 140 anys. Un dels primers
records que tinc són els aiguats
de Girona, l’aigua entrant a la
llibreria i la gent corrent amunt
i avall salvant llibres. Salvant no
només pàgines, sinó també la
vida de Romeu i Julieta, de Peter
Pan, del Quixot... salvant vides
que et permeten viatjar fora de
tu. El meu pla de vida era escriure, però la música va passar pel
davant. Vaig entrar a la música
com un intrús: no tenia coneixements musicals ni experiència,
però com que escrivia em van
demanar lletres per a cançons i
allà em vaig quedar.
I per què decideixes fer una
novel·la ara?
Els 50 anys em semblaven una
bona frontera. Havia acumulat
prou bagatge i experiència i a
partir d’aquí em va sonar el despertador intern i vaig començar
a escriure pensant ja a publicar,
a oferir un univers més complert
i compartir-lo amb el lector.
D’alguna manera els darrers dos
anys he viscut més dins la realitat del llibre que en la meva prò-

pia. És un llibre fet amb ambició
literària.
Expliques que el temps històric del llibre permet fer paral·lelismes amb la situació
actual.
Quan vaig començar a escriure era el 2017. Pocs dies abans
d’engegar amb tota l’estructura
va arribar l’1 d’octubre. La possibilitat que la segona meitat
del segle XX on s’ambienta el
llibre fes un joc de miralls amb el
present em semblava atractiva.
Per exemple, comença amb la
vaga de tramvies de l’any 1951 a
Barcelona que és el primer moment en què la gent es revolta
de manera espontània, sense lideratge. Una situació que evoca
l’actual.
A Entre el cel i la terra hi ha
molt d’en Gerard Quintana?
Sí, a partir de les experiències que he viscut vaig bastint la
ficció. Aquest llibre és la vivència de cinc personatges al voltant del protagonista, en Patxi,
però està ple de realitat. Hi ha
molta feina de documentació
històrica, d’ambientació, perquè tot ens afecta: el clima, els
esdeveniments històrics... Hi ha
trossets de mi. Localitzacions,
moments que he viscut i que
puc comunicar amb molta cura
i molta veritat.
En Patxi s’assembla a la imatge que podem tenir de tu. Un
home apassionat, a la recerca de la bellesa i l’amor.
Sí, és com si m’hagués projectat
en algú. Aquest personatge té
molta de la meva actitud vital.
És un jove a començaments dels
anys cinquanta que decideix no
seguir el guió que la seva família
tenia preparat per a ell i viure el
seu somni, sense límits i amb totes les conseqüències. Per tant,
no som clavats en Patxi i jo, però
sí que som parents. La seva actitud no deixa de ser un cant a la

llibertat i el que això comporta
de sortir de la norma i de la convenció social.
Els protagonistes traspassen
els seus límits. Ets un home
que t’agrada viure al límit?
Sí, per a mi l’amor és una convenció cultural. L’expressió màxima de l’amor a la Grècia antiga
no té res a veure amb la d’ara,
fins i tot estaria perseguida o
mal vista perquè era entre un
home jove i un home gran. Ara
estem en un moment de canvi
d’era sense precedents, una era
tecnològica i global, on el mercat és qui mana. Em pregunto si
això és compatible amb el model social de família tradicional
que ara es reivindica per part de
molts partits polítics.
Què és més important: el que
sento o el que és correcte? Per
a mi no ha estat fàcil, però he
intentat viure com vull, més enllà
de les normes. Et vas equivocant
i vas aprenent. Sempre dic que
els fracassos requereixen més
creativitat que els èxits. Si la
gent que t’envolta t’acompanya
es pot aconseguir viure més enllà dels convencionalismes.

Perfil

 Es defineix a si
mateix com a...

Home reflexiu, que pensa cada cosa que diu i que
s’atreveix a fer realitat els
seus somnis. En Gerard es
recorda a si mateix com un
noiet pre-adolescent i tartamut que es va agafar a dues
coses: la paraula i la música.

Potser hi ha qui està preocupat per no tornar a veure en
Gerard dalt dels escenaris.
A l’escenari no hi trobaràs massa
gent normal, és quan creus que
has de superar alguna cosa que
has d’afrontar aquest repte. Vius
sent tu, però també a través d’un
personatge que et permet ser
molt més expansiu del que t’hauries imagina’t mai. Però arriba un
dia que vols recuperar el fil perdut que un dia vas deixar enrere
i és quan apareix en Gerard que
diu: ara escriuré una novel·la. He
estat un cantant, una bèstia dalt
dels escenaris durant molts anys.
Ho sé fer i ho seguiré fent, però
necessito ser un intrús en un altre
lloc. Ara amb la novel·la i potser,
abans dels 70 anys, ho seré en
un altre lloc. Per exemple, la fo27 
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alba rodríguez núñez

/// Diu que durant més de 30 anys les cançons han estat el
seu vehicle d’expressió i que ara, passats els 50 anys, ja ha
viscut prou per poder escriure la seva primera novel·la. En
Gerard Quintana es defineix a si mateix com un vers lliure
que intenta fer de la seva vida un cant a la llibertat. ///

tografia m’encanta. He començat
amb el móndigital i ara ja estic en
l’analògic i he muntat laboratori
a casa.
Algunes de les teves cançons
han marcat la vida de molta
gent. Com et sents formant
part de la banda sonora de diverses generacions?
Un se sent agraït perquè és una
cosa que tu no decideixes. En fas
moltes, de cançons, i només algunes escollides arrelen. Al final
t’adones que és una sort que una
cançó serveixi per explicar una
cosa de la vida de tantes persones i tan diferents. Però quan fas
cançons noves vols que alguna
acompanyi a aquestes escollides,
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però no és una decisió teva. No
tens ni la fórmula ni el secret. Potser una cançó et costa tres anys
de feina i no arrela i una altra que
t’ha sortit en mitja hora és la que
arriba i és la que la gent cantarà
per sempre més.
Sopa de Cabra va formar part
del moviment del rock català.
Llavors et definies com a ciutadà del món.
Recordo que en Lluís Gavaldà
sempre deia que “perquè hi
hagi persones lliures han de viure en un país lliure” i jo li deia
que “perquè un país sigui lliure
ha d’estar fet de persones lliures”. Per a mi la cosa començava amb l’individu i per a ell

amb l’estructura d’estat. El meu
motor és un concepte d’humanitat al qual no vull renunciar.
No soc de cap partit i de sobte
rebo propostes de 3 o 4 partits
diferents i em fa plantejar quina
imatge estic donant. La veritat
és que sempre estaré al costat
dels drets humans, sempre estaré al costat dels que estan patint. En la realitat catalana m’he
posicionat a favor dels drets
humans. L’Estat espanyol havia
de ser plurinacional i plurilingüe i en realitat segueix sense
dialogar, vol imposar un dogma
heretat de la dictadura. Així no
ens entendrem mai. Però no soc
una persona de partit, m’agrada
ser un vers lliure. ●
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Pedial, Proquibsa i Fidemus porten una
fira especialitzada a l’Hotel 4R de Salou

D’esquerra a dreta: Xavier Roig, propietari de l’Hotel 4R Salou Park Resort, Ferran Debant
Coll i Nicolás Molina, directors de les empreses organitzadores, i Ferran Debant, president
de Pedial alimentació, Fidemus i Proquibsa en el tancament de l’ExpoFira de Salou.

Moment de la benvinguda als assistents
Per Pilar Goñi
Fotos: ExpoFira

 30

M

és de 400 persones van participar en la cinquena edició de
l’ExpoFira dirigida al sector de
la restauració, alimentació, neteja, manteniment i serveis pel Canal Horeca
que es va portar a terme el 28 de març a l’Hotel 4R Salou Park Resort de Salou.
La fira va ser organitzada per les empreses Pedial, alimentació Horeca, Proquibsa i Fidemus
i hi van participar Moritz Barcelona, Pavidors
Qualitat, HTH, GCT Plus, Vins Roqueta, Cava Mas Ferrer, Dispafred, Experience in Hotels
Group, Bitàcora sea delicatessen i Marcos. Tots
van presentar els seus productes, que es van
poder degustar en el decurs de la fira.
Aquesta edició de l’ExpoFira va ser presidida

pel 129 president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que va mantenir un dinar previ a la celebració de la fira. Va estar acompanyat pel propietari de l’Hotel 4R Salu Resort,
Xavier Roig, i pel president de les empreses
organitzadores, Ferran Debant, així com pels
directors d’aquestes empreses, Ferran i Sergi
Debant i Nicolás Molina. Al dinar hi van assistir
hotelers i restauradors de la zona i van debatre
temes que preocupen el sector. En el dinar es
van degustar productes del mar com lluç, rap,
verat, tots vinguts directament de l’empresa
Fidemus, una de les organitzadores de l’acte.
Xavier Roig va rebre de mans del president Mas
una distinció per haver acollit en el si de l’hotel
aquesta fira tan participada.●
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La importància de
les pròtesis dentals
Dra. Migdaly Marín Jimenez
Número col·legiada: 5570

Les dents compleixen funcions vitals
per al nostre organisme

C

uidar la nostra salut oral és important per tenir un somriure perfecte, però a més les dents compleixen funcions importants per al
nostre organisme. La Dra. Marín Migdaly,
odontòloga i especialista en implantologia i pròtesis dentals, esmenta que s’ha de
pensar en l’odontologia com una inversió
per a la nostra salut i no com una despesa.
Les dents formen part del sistema estomatognàtic (cavitat oral i articulació temporomandibular). Aquest sistema ens permet
mastegar, menjar, parlar, pronunciar, succi-
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onar, somriure i deglutir. I la falta de dents
produirà alteracions del sistema estomatognàtic, i pot causar causar conseqüències en l’aparell digestiu i respiratori.
La tonalitat i estètica facial també es veuen
afectades per la pèrdua de les dents, ja que
es produeix una disminució del teixit ossi,
i augmenten d’aquesta manera els signes
facials de l’envelliment. La pèrdua de les
dents també produeix una disminució de
l’autoestima, ja que genera que les persones deixin de somriure, i això afecta psicològicament el pacient.
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//// La pèrdua de les dents produeix
una manca d’autoestima ////

Salut i Benestar

Dra. Migdaly Marín Jimenez
Especialista en implants bucals,
pròtesis i estètica dental
Ctra. del Pont de Vilomara, 43
08243 Manresa
Tel.: 938 77 26 95

Les peces dentals afecten el bon funcionament masticatori si:
 Estan mal posicionades.
 Presenten destrucció parcial o total.
 En falten.
 Hi ha una mala oclusió (contacte entre
les dents).
Segons la Dra. Marín, el pacient que presenti aquestes característiques es pot rehabilitar amb una pròtesi dental.

 P ròtesis convencionals fixes (pont):
amb aquesta tècnica es tallen les dents
veïnes a la que falta i a sobre s’hi col·
loca una pròtesi fixa que substitueix
l’element dentari absent.

La rehabilitació oral consisteix a recuperar l’estètica i la funció de l’aparell estomatognàtic. Per això, l’odontòleg fa un
examen clínic, amb la finalitat de fer el diagnòstic i el pla de tractament correcte, ja
sigui per substituir dents perdudes o per
prevenir-ne una futura pèrdua.

 C
 orones de porcellana: les corones de
porcellana són fundes de llarga durada
que simulen tota l’anatomia de la dent
per donar-hi un aspecte estètic millor i
per recuperar-ne la funció.

Segons la quantitat de dents perdudes, la
qualitat de dents presents i de l’os que les
suporta es determinarà com serà la rehabilitació oral. Hi ha diferents maneres de
substituir les dents que falten:
 Implants dentals: és la tècnica menys
invasiva. La peça que falta es col·loca
sobre l’implant, sense haver de comprometre les dents veïnes sanes. Amb
els implants s’aconsegueix una harmonia oral i una simetria facial.

P
 ròtesis Fixa

 F acetes dentals de porcellana: són unes
làmines fines de material ceràmic que
cobreixen només la cara externa de les
dents.
 P ròtesis implantosuportades: són les
pròtesis en què es rehabiliten totes
les dents que falten a la boca, però les
dents es col·loquen sobre implants dentals que es col·loquen a l’os; d’aquesta
manera, es garanteix una millor adaptabilitat i més confort al pacient. Poden
ser fixes o amovibles.

Pròtesis híbrida

Pròtesis removible
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Tot Girona..., m’enamora

L

’anomenada “Ciutat dels
Quatre Rius”, Girona, ens
mostra un centre històric
dominat per construccions medievals i reminiscències romanes, àrabs i hebrees. És al recinte emmurallat de la Força Vella
on es donen cita enregistraments
cinematogràfics especials com el
de la sèrie més vista de la història
televisiva: Joc de trons. Els seus directors van trobar escenaris naturals que han estat fotografiats per
tots els seguidors. La seva catedral
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és un monument que no et pots
perdre si visites la ciutat. El nucli
antic de Girona té una joia històrica de primer ordre: el call jueu.
De l’11 al 19 de maig no et pots
perdre La fira de les flors. Els carrers sencers es converteixen en
instal·lacions artístiques, acompanyades de música, llum, fonts
i l’aroma embriagadora de milers
de flors. En general, a la mateixa
hora, el festival d’A Capella s’està
executant, de manera que es pot
gaudir de dos festivals alhora. Més

d’un centenar d’exposicions florals
a patis, jardins i monuments de la
ciutat que des del 1955 mostren
un aspecte diferent de la ciutat.
A pocs quilòmetres, hi trobem un
monument paisatgístic que en si
mateix és digne de veure i reconegut a tot el món: la Costa Brava.
És una suma de sensacions que et
sorprendran, des de Blanes fins a
Portbou. La naturalesa té un protagonisme destacat en aquest territori, que acull el Parc N atural del
Cap de Creus, el Parc N atural dels

Aiguamolls de l’Empordà i el Parc
N atural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Tres escenaris
d’enorme diversitat; paratges de
gran valor biològic.
El litoral també et captivarà per
la bellesa de les platges -de gran
qualitat turística- i cales, algunes
de les quals autèntics paradisos
amagats entre penya-segats. Sense oblidar-nos del caràcter mediterrani de poblacions com Cadaqués o Calella de Palafrugell.
També has de prendre nota de
llocs tan singulars com la badia
de Roses, l’estany de Banyoles o
els jardins botànics de Santa Clotilde, Pinya de Rosa, Marimurtra
i Cap Roig.
La Costa Brava també et reserva un gran nombre de propostes
culturals: el vast llegat de Salvador Dalí a l’Empordà. NO pots
deixar de visitar el Museu Dalí de
Figueres; el monestir de Sant Pere
de Rodes o el castell de Peratallada; viles medievals com Tossa
de Mar, Púbol o Pals; les ruïnes
d’Empúries, testimonis excepci-

onals de les civilitzacions grega
i romana, i la tradició ceramista
de la Bisbal.
La gastronomia de la Mediterrània és la que trobaràs a la Costa
Brava i es basa en peixos, carns i
moltes verdures acompanyades
d’oli d’oliva. Les verdures són típiques de les muntanyes i de les
hortes de les ciutats. És una dieta deliciosa i saludable, amb diferents sabors i condiments segons
el lloc, però la majoria amb un sabor típic mariner. Et recomanem
arrossos i suquets, les “grotes” o
eriçons de mar, musclos de roca,
llagosta, llamàntols i els dolços
com crespells o flaons. Tot regat
amb un bon vi DO Empordà i la
singularitat de la zona que és la
garnatxa de l’Empordà, vi dolç natural juntament amb l´altre vi dolç
C
propi de la zona, el Moscatell de
M
l’Empordà.
Pots fer visites d’un dia o unaY estada més àmplia en la gran vaCM
rietat d’hotels i apartaments de
què disposa aquesta zona deMYCatalunya.●

· Capacitat 3,5 L
· Recipient tèrmic
· Cuina per inducció
(de 30 ° a 160 ° C)
· Cocció fins a 4 hores
a baixa temperatura

· Fulles de tall NO fèrrica
· Pantalla digital
· Tapa de vidre amb visió 360 °
· Demostracions gratuïtes

CookExpert
de Magimix!
Escollit producte
de l’any 2019!

CY

CMY

K

12 programes automàtics i 1 de manual.
cuinar-barrejar, bullir a foc lent, cuinar al vapor, pastar, batre, esprémer,
funció batedora, picadora de gel, tallar, picar, ratllar, barrejar.

PROMOCIÓ DE PRIMAVERA!
Ara, amb la compra del robot, et regalem la
vaporera XXL i l’exprimidor de cítrics o la
liquadora i l’exprimidor de cítrics

El 
Ideal per cuinar, cremes, purés, pa o sucs de maduixes, plàtan o pinya.

Tastet d’un dia
DE VIATGES MASSANÉS
De Cadaqués a Cap de Creus en trenet turístic el dimecres 1
de maig: 59 € per persona
Patis i flors a Girona el dissabte 11 de maig: 65 € per persona
Estada a S’agaró del 15 al 22 de juny: 460 € per persona
en habitació doble

C/ Bruc 57 | 93 872 85 42 | www.grupelde.com | @eldeservei
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Hycool impulsa l’ús d’energies
renovables en la refrigeració industrial

L’equip que conforma Hycool

E

l sector alimentari està
incrementant, cada cop
més, la seva demanda de
refrigeració als processos
de producció i conservació de productes. Aquesta situació suposa un
repte per a la indústria, ja que un
consum més gran d’energia pot
suposar un augment de les seves
emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle, que contribueixen a
l’escalfament global de l’atmosfera. Per tal de fer front a les necessitats del sector i, al mateix temps,
minimitzar-ne l’impacte mediambiental, neix Hycool, que té per
objectiu maximitzar l’ús de sistemes d’energia renovable a la refrigeració industrial, concretament
l’ús d’escalfor solar als productes
industrials. El projecte, liderat per
Veolia Serveis Catalunya, junt amb
setze partners més de sis països eu-

ropeus, és una innovadora iniciativa d’R+D cofinançada per la Unió
Europea dins el programa Horizon
2020 que va començar el maig del
2018 i tindrà una durada de tres
anys. D’altra banda, disposa d’un
pressupost de 7,7 milions d’euros
i es provarà a dues plantes industrials de Catalunya, amb la finalitat
de validar un sistema de generació
de fred industrial i vapor a partir de
panells solars d’alta temperatura.
El sistema de refredament de
Hycool a través d’energia solar tèrmica disposa de dos components
clau, els col·lectors i les bombes
híbrides, que permeten treballar
amb electricitat convencional de
xarxa o mitjançant sistemes d’energies renovables com l’energia solar. Altres aplicacions que pot tenir el sistema són la generació de
vapor o l’ús d’aigua calenta sani-

tària com a sistemes de dissipació
de l’escalfor generada als mesos
de més generació de calor o nous
processos.
L’objectiu de la refrigeració requerida a la indústria alimentària
és la reducció dels canvis bioquímics i microbiològics dels aliments.
Aquesta permet, d’una banda, incrementar el temps de vida dels
productes frescos o dels aliments
processats i, de l’altra, mantenir
certa temperatura durant el processament, com seria el cas dels
productes de fermentació.
Dins el sector de l’alimentació, són
múltiples els processos que requereixen sistemes de refrigeració, tal
com passa al sector cerveser amb
la fermentació o a la indústria làctia durant la pasteurització de la
llet. Per a aquests processos, les
temperatures de consigna són variables, tal i com veiem als sistemes de refrigeració per evaporació
o refrigeració indirecta, utilitzats
al mercat. La diferència de Hycool és que el sistema pot arribar
a temperatures de fins a 5 ºC o
-10 ºC, per tant es pot adaptar a
pràcticament tots els processos
de la indústria alimentària.
Amb l’aplicació de Hycool s’espera
reduir el consum energètic al vol-

tant d’un 75 % i augmentar-ne
l’eficiència un 25 % als entorns
d’aplicació. La primera empresa
del sector alimentari que provarà aquest nou sistema serà Bo de
Debò, ubicada a Sant Vicenç de
Castellet (Barcelona). La seva activitat se centra en la preparació
de plats precuinats d’alta qualitat,
que requereix la utilització de fred
en els processos de conservació
de matèries primeres i productes
finals (entre 0 ºC i 4 ºC) i a les zones de producció i entrega (entre
8 ºC i 12 ºC). La companyia, que
té una superfície de camp solar de
400m2, rebrà una implementació
personalitzada d’acord amb les seves necessitats.
L’aposta de Veolia per la promoció d’aquest tipus de projectes demostra la voluntat de la companyia
per la innovació i la cerca constant
de solucions mediambientalment
sostenibles, basades en les energies renovables. La implementació
del projecte Hycool és un exemple de com la col·laboració entre
Administració i teixit empresarial
pot donar lloc a iniciatives que no
només suposi una millora als resultats de consum energètic de les
empreses, sinó també al seu impacte per al medi ambient. ●

DINERS A L’INSTANT
PODRÀS RECUPERAR
LES TEVES JOIES

93 872 75 71

Carrer Nou, 31 · Manresa
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SHopping

ESPAI Bellesa a Manresa,
el teu centre de bellesa natural
Us volem fer descobrir un petit centre de bellesa encantador, de tracte extraordinari, que treballa amb alta cosmètica 100 % natural i on els tractaments,
facials i corporals, són una meravella.
C/ del Bruc, 52 - Manresa · Tel.: 936 280 111 · WhatsApp: 630 544 255
www.espaibellesa.com · Segueix-nos a f @espaibellesamanresa

Cosmètica
100 % natural

A Espai Bellesa tens el teu
centre d’estètica conscient de
la importància de cuidar la pell
amb cosmètica 100 % natural
i efectiva.
Cosmètica facial i corporal
regenerant, reafirmant,
antioxidant, anticel·lulítica…

Tractaments facials
i corporals

Un regal per a la pell i per a l’ànima. Tractaments de bellesa
i benestar, per assolir els millors resultats.
S’acosta una celebració, un sant, aniversari o simplement
et fa il·lusió tenir un detall? Regala (o regala’t!) un dels
tractaments facials o corporals d’Espai Bellesa.
Higiene facial 45 €

PLA ANTI-AGING ANTIOXIDANT
per a home i dona
Complements que et cuiden per dins,
per brillar per fora.
El pla anti-aging i antioxidant és un atac
frontal als signes de l’edat. Amb col·lagen,
antioxidants, omega-3, aminoàcids,
prebiòtics, probiòtics...
Coneix els beneficis de la nutricosmètica.

Manicura i pedicura
que té cura de les teves
ungles amb l’exclusiva
Spa Rituals.
- Esmaltada de pigment natural
- Doble durada
- No malmet l’ungla
- Te’l pots retirar a casa
- Lliure de tòxics
Manicura 15 €
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Rellotge Diesel On DZT2010
per 379,00 €

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

Aquest smartwatch amb pantalla tàctil avisa de canvis del clima,
mostra notificacions del teu
smartphone en temps real, registre del ritme cardíac i cada moviment. Els exclusius
efectes de l’esfera afageixen encara més personalitat a aquest smartwatch.
Desenvolupat amb Wear OS
by Google™.
CLOVER by SALADICH
C/ Àngel Guimerà, 25 - Manresa
Tel.: 93 872 86 46
C/ Nou, 31 - Manresa
Tel.: 93 872 75 71
www.cloverbarcelona.com

Barbacoa Weber,
la millor marca
del mercat, a partir
de 329 €

ELDE SERVEIS

C/ Bruc,74 - Manresa
Tel.: 93 872 85 42
www.grupelde.com
www.claudia&julia.com

Samsung galaxy J2 Core
Pantalla: 5” TFT amb resolució
540 x 960 / Memòria: 1 GB/ Emmagatzematge: 8 GB / Càmeres: Posterior: 8MP
F2.2 - Frontal: 5MP F2.2 / Software: Android Oreo (Go Edition) / Per només 79 €
Bismillah Movils
Carretera de Vic, 19 - Manresa
Tel. 938 726 884
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Gaudeix d’un bon menjar
en un entorn natural

Gastronomia

L’Ermitanet

Restaurant l’Ermitanet de Manresa et presenta un dels molts plats tradicionals
que trobaràs a la seva carta. En un entorn natural amb vistes a la muntanya de
Montserrat gaudeix d’una bona cuina en una masia del segle XVIII amb terrassa
i on no falten especialitats en carns exòtiques. Visita obligada si vens a la capital
del Bages.

C/ Tubots, 21 - MANRESA
Tel.: 93 873 18 62
info@lermitanet.com
www.lermitanet.com

 Ingredients
· 1 full de pasta de full
· 1 ceba tendra

Coca de recapte

· 1/2 carabassó
· 1/2 albergínia
· 1/2 pebrot vermell
· 20 g de formatge ratllat
· 50 g de bacallà esqueixat
· 1 rovell d’ou
· 20 cl oli d’oliva
· 1/2 manat d’espàrrec verd mitjà
· Sal, pebre i 1 dent d’all

 Preparació
Posar al forn a 200 graus el full de pasta ben
punxat i amb una altra safata a sobre perquè
no pugi; mentrestant, saltem en poc oli les
verdures i salpebrem. Fem després un allioli,
posem els espàrrecs a coure al forn 5 minuts
amb un xic d’oli i passem a muntar la coca.
Sobre la pasta incorporem les verdures barrejades amb el bacallà esmicolat i el formatge

ratllat i ho cobrim amb l’allioli i ho posem al
forn a 220 graus com a mínim 5 minuts, fins
que la coca estigui daurada. Llavors, la traiem
i l’emplatem. Per sobre posarem els espàrrecs
verds i servim a taula per porcions.
Pot ser la base per després poder anar canviant els ingredients i així formar part de la
bona cuina de subsistència.
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Les novetats de la nova
llei hipotecària
Ferran Busquet,
economista i MBA per ESADE.
Auditor de comptes
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Quin és l’objectiu de la nova llei hipotecària i
quan entrarà en vigor?
Aquesta llei, que va ser aprovada pel Congrés del Diputats el passat dia 21 de febrer del 2019, i que va
sortir publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat del dia
16 de març del 2019, té com a objectiu fonamental
donar més protecció al consumidor i millorar la transparència, mitjançant més informació en la publicitat
i la concessió dels préstecs, així com un control més
gran de la transparència formal mitjançant una redacció clara de les clàusules del contracte, i de la transparència material que suposa un coneixement real per
part del consumidor de les conseqüències jurídiques
i econòmiques del que es firma.
Pel que fa a la seva entrada en vigor, serà el 16 de
juny del 2019.
Com s’intenta aconseguir la protecció al consumidor?
Hi ha diverses mesures que s’adrecen a aquesta finalitat, en podem assenyalar, entre d’altres:
- Les entitats financeres han d’informar de manera
personalitzada el client sobre les seves condicions
mitjançant una “fitxa europea d’informació normalitzada”, que té el caràcter d’oferta vinculant durant
un mínim de 10 dies. Això permet que el client pugui
comparar les condicions que li ofereix cada entitat.
- També hauran de facilitar una fitxa d’advertències
estandaritzades, on s’expliqui de manera genèrica
quines són les clàusules o els elements més rellevants.
- S’estableix l’obligació de les entitats, abans de concedir el préstec, d’avaluar “en profunditat” la solvència
de la persona que demana el crèdit.
- S’estableix l’obligació del client d’anar al notari abans
de la firma de l’escriptura del préstec (a tot estirar, el
dia abans de la firma de l’escriptura), per tal que el
notari comprovi que el contingut del préstec s’ajusta a la legalitat i que el client pugui resoldre qualsevol dubte que pugui tenir amb relació al préstec. En
aquesta visita, que és gratuïta per al client, aquest
haurà de firmar un document per tal que quedi constància que entén tots els apartats.
Com queda el repartiment de les despeses hipotecàries?
La normativa aclareix quines despeses associades a la
formalització de la hipoteca corresponen a cada part.
El client només haurà de pagar la taxació, mentre que
els bancs han d’assumir l’impost d’actes jurídics documentats i les despeses de gestoria, registre i notaria.

Sempre quedarà el dubte de si el fet que la llei atribueixi a les entitats bancàries que paguin aquestes
despeses, provocarà que aquestes entitats les acabin
repercutint als consumidors per altres vies.
Què preveu aquesta llei pel que fa al venciment
anticipat del préstec hipotecari en cas d’impagament?
En el cas que es produeixi l’impagament, per tal que el
banc pugui activar el corresponent procediment d’execució hipotecària per venciment anticipat, el que s’ha
de fer és dividir la vida del préstec en dues meitats: si la
mora es produeix dins de la primera meitat del préstec, l’impagament ha de superar les 12 mensualitats
o el 3 % de l’import del préstec; si l’impagament es
produeix durant la segona meitat, el límit passa a 15
mensualitats o el 7 % de l’import del préstec.
També s’estableix un requisit més, a banda dels límits
anteriors, que és que el prestamista ha d’haver requerit el pagament al client, li ha d’haver concedit un
termini de com a mínim 1 mes per al seu compliment,
i li ha d’advertir que, en cas que no es faci el pagament, reclamarà el reemborsament total de l’import
pendent del préstec.
Relacionat amb aquest punt, també cal dir que l’interès de demora no pot ser superior a l’interès remuneratori més tres punts.
Com afecta les comissions?
A les hipoteques fixes es rebaixen les comissions per
amortització anticipada al màxim del 2 % durant la
primera dècada i a l’1,5 % posteriorment. En el cas de
les hipoteques variables, el límit és del 0,25% durant
els tres primers anys de vida del contracte, i del 0,15
% entre el tercer i el cinquè any.
Pel que fa a la comissió d’apertura, cal dir que aquesta llei no prohibeix que les entitats financeres cobrin
comissions d’apertura, però s’estableix que només
s’han de cobrar una vegada, i que englobarà totes les
despeses d’estudi, tramitació i concessió del préstec.
Es regula la figura de les clàusules terra?
La nova normativa prohibeix de manera explícita el
que es coneix com a clàusules terra, és a dir, l’aplicació d’un interès mínim en les hipoteques amb tipus variable. La finalitat d’aquesta norma és que el
client es pugui beneficiar de les caigudes de l’EURÍBOR, encara que també s’aclareix que l’interès remuneratori no pot ser en cap cas negatiu, és a dir,
que en cap cas el banc haurà de pagar interessos
al prestatari. ●
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Eurecat Manresa investiga nous
processos per al tractament
d’efluents industrials complexos
Redacció i fotos: EURECAT

Cicles formatius
de grau superior

CAMPUS
PROFESSIONAL

Curs 2019-2020

CFGS DE PRÒTESIS
DENTALS

CFGS D’EDUCACIÓ
INFANTIL

Forma’t com a protètic dental
amb un alt perfil tecnològic.
Classes pràctiques al laboratori
en grups reduïts i espai de
treball per a cada alumne.
Aula de CAD amb un ordinador
per alumne.

ORIENTAT A CIÈNCIA
I EXPERIMENTACIÓ

• Formació professional superior en un
entorn universitari.
• Laboratoris amb un alt nivell tecnològic.
• Accés a programes de mobilitat
internacional.
• Opció de formació dual en empreses
del sector.
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Forma’t com a educador per
impulsar la ciència des de la
primera infància.
Innovació educativa a través de
la ciència, en el marc del Lab 0-6,
laboratori de ciència per a infants
de 0 a 6 anys.

Informació i preinscripcions
Campus Professional UManresa
Avinguda Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
93 875 73 88
campusprofessional@umanresa.cat
www.umanresa.cat/campusprofessional

CFGS
D’ADMINISTRACIÓ
I FINANCES
ORIENTAT A GESTIÓ DE CLUBS
I ENTITATS ESPORTIVES
Administració i finances pensades per
a l’especificitat de la gestió d’empreses
i clubs esportius. Formació pràctica.
Aprenentatge en entorns de simulació.
L’acord entre Joviat FPi i UManresa
preveu la impartició compartida als
dos centres i la col·laboració amb els
cicles d’activitats esportives.

L

’empresa Peinaje del Río
Llobregat i el centre tecnològic Eurecat Manresa
(membre de Tecnio) col·
laboren en el desenvolupament
del projecte REFLUIR, que busca
generar nous coneixements per
dur endavant una estratègia de
tractament modular i eco-innovadora per a la depuració d’efluents industrials que, per la seva
complexitat, no poden ser gestionats directament per les empreses que els generen.
Aquesta recerca, que es fonamentarà en l’acoblament de
processos biològics, processos
d’oxidació avançada i configuracions innovadores d’electrodiàlisi, serà la base per al desenvolupament experimental i la implantació d’un sistema versàtil,
que permeti tractar tant efluents
amb elevada salinitat com amb
elevada matèria orgànica recalcitrant o una combinació de les

dues característiques, mitjançant
la integració dels mètodes estudiats al projecte REFLUIR.
En concret, els residus industrials
objecte d’estudi seran efluents
de diversos orígens, procedents
de la indústria alimentària, farmacèutica, química, petroquímica, tèxtil, paperera, hospitalaris
i lixiviats d’abocador, entre d’altres, que presentin, per tant, una
salinitat elevada o una càrrega
orgànica elevada, amb un contingut significatiu de contaminats no biodegradables i potencial toxicitat o inhibició en processos biològics convencionals.
En paraules del responsable de
la Línia d’Aigua d’Eurecat, Xevi
Martínez, “el sistema de tractament modular proposat ha
de permetre l’obtenció d’una
aigua regenerada amb la qualitat necessària per a la seva reutilització, i promoure així els els
principis de l’economia circular i

Maig 2019 · FREQüència ·

L’empresa Peinaje del Río Llobregat i el
centre tecnològic Eurecat Manresa porten endavant la recerca, que abastarà
efluents procedents de la indústria alimentària, farmacèutica, química, petroquímica, tèxtil, paperera, hospitalària i
de lixiviats d’abocador, entre d’altres.
un efluent residual, amb elevada
salinitat, però demanda química
d’oxigen (DQO) baixa, que impliqui una gestió més econòmica i
amb menor impacte ambiental
que en l’actualitat”.
“Per a Eurecat, aquest projecte
és una nova oportunitat per a
contribuir a tancar els cicles dels
recursos mitjançant l’aplicació
de tecnologia, cosa que aportarà tant beneficis empresarials

com mediambientals”, destaca
el director de Sostenibilitat del
centre tecnològic, Miquel Rovira.
El projecte REFLUIR, que es correspon al concepte processos
innovadors per a la gestió sostenible i potencial reutilització
d’efluents Industrials d’elevada
salinitat i càrrega orgànica recalcitrant, ha estat concedit per
ACCIÓ en el marc de la convocatòria INNOTEC 2018. ●

CIència i Tecnologia

Eurecat Manresa, innovant amb
les empreses
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. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d’alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que
Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes
empreses de tots els sectors. Amb instal·lacions a Barcelona,
Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta i Vila-seca, participa
a 160 grans projectes consorciats d’R+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i té 81 patents i 7 spin-off.
El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa.
Més informació a www.eurecat.org
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Hyundai i30 Fastback N

Poder de seducció



Cilindrada: 1.998 cc / Potència: 275 CV / Tracció: davantera / Acceleració 0 a 100 km/h: 6,1
segons / Pes: 1.595 kg / Consum homologat: 7,8 l/100 km / Preu : 32.750 euros.

Text i fotos: Joan Vidal

J

a hem provat el primer coupé de
cinc portes del segment C de la mà
del fabricant coreà. Un altre model
de la gamma N que defineix la
nissaga d’automòbils d’alt rendiment de
Hyundai Motor que va néixer a Namyang
i que ha estat posada a punt en el circuit
de Nürburgring, després de l’espectacular
acollida que ha tingut i està tenint en el
mercat europeu la berlina i30 N, que va
sortir a finals del 2017, així com de ben
segur tindrà la personalització esportiva N
Line en les dues carrosseries. El preu és de
39.250 euros, però amb els descomptes
actuals es pot rebaixar fins a 6.500 euros.
La personal graella N, la línia vermella sota el

para-xocs davanter, les motllures en negre,
l’aleró posterior, retrovisors exteriors pintats
en negre piano i la doble sortida del tub
d’escapament, a més de l’esvelta silueta del
Fastback, són un impacte visual que ens avisa
que som davant d’un cotxe molt especial. I
es així, ja el motor turbo de gasolina T-GDI
de quatre cilindres i 2.0 litres entrega una
potència lineal de 275 CV amb funció
overboost i el canvi manual de 6 velocitats.
Un model apte també per a la competició
en circuits, però després de provar-lo per les
sinuoses carreteres dels trams habituals on
es diputava el Rally Valeo, els puc assegurar
que respon a una conducció esportiva d’alt
nivell, en aquesta especialitat. O sigui que

Menjar.
Beure.
Riure!
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També dotat d’una extensa munió
d’elements de seguretat i ajudes a la
conducció dins del conegut programa
Hyundai SmartSense, com, per exemple,
el reconeixement dels senyals de trànsit i
avisador intel·ligent de límits de velocitat
(ISLW), l’assistent de llums llargues (HBA)
que canvia de manera automàtica de
llargues a curtes si detecta que s’apropa
algun vehicle en direcció contrària i ens
apropem a un que circula en el mateix
carril, l’alerta d’atenció del conductor
(DAA) i els assistents per prevenir una
col·lisió frontal i de manteniment de carril
(LKAS). Un atractiu coupé que mai deixa
indiferent.●

@miamigastrobar

Redescobreix
un espai únic al
centre de Manresa.
Afterwork

ens ofereix la doble vesant. Per una banda,
és una elegant berlina tipus coupé amb
una excel·lent capacitat del maleter de
450 litres (1.531 amb els respatllers dels
seients posteriors abaixats) i, per l’altra,
una aliat molt competitiu per gaudir de
les seves prestacions amb els cinc modes
de conducció: Eco, Normal, Sport, N i
N Custom, que es poden seleccionar
mitjançant els dos botons situats al volant.
I si volem encara més esportivitat Hyundai
ens planteja el paquet Performance, que
incorpora el diferencial electrònic N de
lliscament limitat, per a una tracció més
gran. El nou i30 Fastback N, que amida
4,45 m de llargada, té uns seients esportius
personalitzats amb el logotip N, costures
vermelles i de manera opcional en una
combinació de tela i cuir, a més d’oferir
les darreres solucions en connectivitat
multimèdia Android Auto o Apple CarPlay,
navegació 3D i càrrega inductiva per a
l’smartphone sense fils.

Dijous i divendres

Tel. 938 76 92 16

Cafeteria oberta 365 dies l’any tot el dia
Menú cap de setmana / Carta de temporada / Menú diari
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Especials

AVANZA.
SAGE TE
ACOMPAÑA.

Sage 200cloud es la solución de gestión para
pymes que quieren tener perfectamente
conectadas todas sus áreas de trabajo.

SOLICITA INFORMACIÓN
93.877.03.03
www.controlgroup.es
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/// Estrenes de cinema ///
El cuento de
las comadrejas

Aladdin

Brightburn:
hijo de la oscuridad
Director:
Guy Ritchie
Actors:
Mena Massoud,
Naomi Scott ,
Will Smith
Gènere:
Aventures

Director:
Juan José
Campanella
Actors:
Clara Lago, Oscar Martínez i
Luis Brandoni
Gènere:
Comèdia

Remake de la pel·lícula Els nois d’abans no
usaven arsènic, en què una exdiva del cinema
pretenia desfer-se del seu marit, el seu administrador i el seu metge.

Envoltada pels Set Deserts, es troba la ciutat
d’Agrabah, una metròpoli de carrers estrets i
plenes de gent, on al capdamunt pot veure’s
el majestuós castell del sultà. Allà viu la jove
princesa Jasmine juntament amb el seu pare,
el sultà, i el visir reial Jafar). La vida de tots
farà un gir inesperat.

Director:
David
Yarovesky
Actors:
Elizabeth Banks i
David Denman
Gènere:
ciència-ficció

Què passa si un nen d’un altre món aterra a la
Terra, però, en lloc de convertir-se en un heroi
per a la humanitat, demostra ser alguna cosa
molt més sinistra? Amb Brightburn, el visionari
cineasta de Guardians of the Galaxy, i Slither
presenten una subversiva versió d’un nou gènere radical: horror de superherois.

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

maig 2019 · FREQüència ·

Entreteniment i Informació

/// FARMÀCIA de guÀrdia ///
Maig
2 Dijous 3 Divendres MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
3 Divendres 4 Dissabte MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
4 Dissabte 5 Diumenge NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
5 Diumenge 6 Dilluns OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16 938722771
6 Dilluns 7 Dimarts OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110 938776536
7 Dimarts 8 Dimecres PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
8 Dimecres 9 Dijous PLANAS Guimerà, 23 938721505
9 Dijous 10 Divendres BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
10 Divendres 11 Dissabte PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
11 Dissabte 12 Diumenge ROS Passeig Pere III, 73 938730157
12 Diumenge 13 Dilluns SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
13 Dilluns 14 Dimarts SALA Sant Miquel, 10 938721767
14 Dimarts 15 Dimecres SERAROLS Mª DOLORS Gr. La Balconada, local 15
15 Dimecres 16 Dijous SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 938776618
16 Dijous 17 Divendres SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
17 Divendres 18 Dissabte TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
18 Dissabte 19 Diumenge TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555
19 Diumenge 20 Dilluns VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
20 Dilluns 21 Dimarts ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada) 938784040
21 Dimarts 22 Dimecres ALIER Infants, 2 938721984
22 Dimecres 23 Dijous ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines) 938721389
23 Dijous 24 Divendres GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
24 Divendres 25 Dissabte BONSFILLS Balmes, 41 938730133
25 Dissabte 26 Diumenge COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
26 Diumenge 27 Dilluns RIU Born, 30 938721359
27 Dilluns 28 Dimarts COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
28 Dimarts 29 Dimecres CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
29 Dimecres 30 Dijous ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
30 Dijous 31 Divendres FARRÉ Barcelona, 1 938731848
31 Divendres 1 Dissabte GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987

JUNY

1 Dissabte 2 Diumenge MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494
2 Diumenge 3 Dilluns MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
3 Dilluns 4 Dimarts MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
4 Dimarts 5 Dimecres NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
5 Dimecres 6 Dijous OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16 938722771

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
HOSPITALS
Sant Joan de Déu 93 874 21 12
Centre Hospitalri 93 873 25 50
Clínica Sant Josep 93 874 40 50
SERVEIS
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
Igualadina - 902 44 77 26
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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