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ERC guanya unes ajustades
eleccions municipals a Manresa
per primera vegada en 80 anys

Redacció i ACN
Foto: ERC Manresa
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E

RC ha guanyat les eleccions municipals
a Manresa per primera vegada des de
fa més de 80 anys. Ara, això sí, amb
una victòria per la mínima, de només
deu vots. Amb el seu nou cap de llista, Marc
Aloy, els republicans han obtingut vuit regidors, un més que en els comicis de 2015, i
empatant així amb Junts per Manresa, que
en aquest cas retrocedeix en un representant.
No va ser, però, fins al passat dimecres 29 de
maig, quan la Junta Electoral de la Zona va
confirmar la victòria d’ERC Manresa. Una victòria, que, finalment, es va ajustar a deu vots,
un menys del que s’havia anunciat el diumenge 26 de maig passat, jornada electoral.
Després de més de tres hores de recompte,
el dimecres 29 de maig, doncs, es van donar
com a bons dos vots de Junts per Manresa i
un d’ERC que s’havien comptat erròniament
com a nuls. Una vista pública als Jutjats de
Manresa que va comptar amb la presència de
representants de tots els partits polítics, però

van ser els d’ERC i Junts per Manresa els que
van estar especialment atents, degut al frec
a frec entre totes dues candidatures. I és que
Junts per Manresa va ser qui va demanar el
recompte un per un de tots els vots nuls, 112
en total. Aquest és el resultat electoral més
ajustat a la capital del Bages des de la recuperació de la democràcia.
Aquesta Junta Electoral de la Zona està formada per tres jutges i un representant dels
dos partits polítics més votats a les eleccions
generals, En Comú Podem i ERC. La vista va
ser presidida per la jutgessa degana de Manresa, Sílvia Mañas. Aquest és el recompte que
es considera vàlid a tots els efectes. Ara, els
resultats definitius es publicaran al Butlletí
Oficial de la Província i sobre la base d’aquests
resultats s’expediran les credencials als regidors.
En unes eleccions municipals on a Manresa,
el PSC, novament amb Felip González, va millorar resultats i obté quatre regidors, un més
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que el 2015. Mariana Romero és la candidata
que ocuparà aquest escó. Per la seva banda,
la CUP, que en aquests comicis es presentava amb la formació Fem Manresa, manté els
tres edils. De la seva banda, Ciutadans també
conserva els dos regidors amb què va entrar a
l’Ajuntament fa quatre anys, i VOX no aconsegueix representació. Tampoc tindran cap
regidor a la ciutat la formació de Manresa en
Comú, Podem, el Partit Popular, i tampoc han
entrat a l’Ajuntament de Manresa la nova formació Primàries.

A la Catalunya Central
ERC s’imposa a la comarca del Bages aconseguint la victòria a tretze municipis, entre els
quals, la capital. Per la seva banda, la formació de Junts per Catalunya aconsegueix nou
alcaldies a la comarca però perd alcaldies amb
pes, com en el cas de Sallent, Sant Joan de
Vilatorrada o Súria. Els socialistes aconsegueixen els Ajuntaments del Pont de Vilomarca
i Rocafort, Castellgalí, Castellbell i el Vilar, i
Súria, i la CUP aconsegueix l’Ajuntament de
Navàs. Pel que fa a formacions independents,
Alternativa per Sant Joan s’imposa en vots, la
llista només té uns quatre mesos de vida. El
candidat Jordi Solernou ha destronat el fins
ara alcalde per Junts, Gil Ariso. Tot i que l’alcaldia pot dependre de futurs pactes. A banda, Gent fent Poble repeteix al consistori de
Sant Fruitós de Bages.
Potser una de les derrotes més dures per a
Junts per Catalunya és la de Sallent. David
Saldoni perd l’alcaldia a favor d’ERC, que
aconsegueix la majoria absoluta, i acaba amb
vuit anys de l’actual president de l’Associació
Catalana de Municipis al capdavant del consistori sallentí. També Junts perd a Sant Vicenç
de Castellet, però en aquest cas també, com
a Manresa, guanya per vots ERC, i les dues
formacions empaten en nombre de regidors.
Per contra, Junts s’imposa a ERC a Balsareny,
i conserva Sant Salvador de Guardiola però
sense majoria absoluta.
ERC conserva alcaldies com ara Cardona, on
Ferran Estruch torna a guanyar còmodament,
igual que Monistrol de Montserrat, Avinyó,
Artés i Castellnou de Bages. A Santpedor els
republicans conserven l’alcaldia però perden
la majoria absoluta. I cas curiós és el de Navarcles, amb un triple empat a tres regidors entre
Ara Navarcles, Junts i PSC, i un doble empat a
dos entre la CUP i Navarcles en Comú.
Pel que fa al Solsonès, David Rodríguez,
d’Esquerra, torna a aconseguir l’alcaldia de

la capital, Solsona. De fet, la composició del
consistori és la mateixa de fa quatre anys. A
la comarca, Junts per Catalunya aconsegueix
set ajuntaments, com Navès, Pinós o Lladurs,
i els republicans aconsegueixen cincmunicipis.
Finalment, a la Molsosa, Llobera i Riner han
guanyat formacions independents.
Pel que fa al Moianès, Dionís Guiteras repetirà com a alcalde de Moià amb AraMoià però
perd la majoria absoluta, i la CUP entra al
consistori. Pel que fa a la resta de la comarca,
en quatre municipis del Moianès hi guanya
Esquerra, en tres Junts per Catalunya, un la
CUP i en l’altre restant, Castellterçol, ha guanyat una formació independent. A Monistrol
de Calders, i després de molts daltabaixos en
aquesta legislatura, s’imposa la CUP amb Ramon Vancells al capdavant.

ERC es converteix en la primera
força, pràcticament, a tots els
consells comarcals de la
Catalunya Central
ERC és la primera força a pràcticament tota
la Catalunya Central. La formació capitanejarà quatre dels sis consells comarcals, a excepció del Berguedà, on JxCat manté l’hegemonia; i el Moianès, on les dues formacions
es repartiran catorze de les dinou cadires. A
aquesta darrera comarca, és l’única on Esquerra ha vist empitjorar les seves xifres. I és
que a la resta de zones o ha sumat regidors
i, per tant, consellers per als ens comarcals o,
si més no, els ha conservat.
De les 156 cadires disponibles als consells comarcals de l’Anoia, el Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès, seixanta seran per a
ERC, deu més que les que tindrà JxCat, que
només capitanejarà el Berguedà. Malgrat
que JxCat ha perdut embranzida al Berguedà, conserva la majoria de la representació
al Consell Comarcal, però seguida de prop
també per ERC. JxCat ha obtingut prop de
mig miler menys de vots aquest 26-M que
el 2015, cosa que ha fet caure el nombre de
regidors de 89 a 64. ERC, per la seva part, ha
passat de 56 a 77. Així, de les dinou cadires
disponibles, set seran per a JxCat i sis per a
ERC.
La CUP passarà de dos a tres, el PSC en tindran una, mentre que la resta de formacions
independents que han assolit representació sumaran les altres dues. Al Bages és on
ERC més ha crescut. Ha passat de tenir 94
regidors al Bages a 129, i ha pres l’alcaldia
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a JxCat a municipis com Manresa, Sallent o
Sant Vicenç de Castellet. El creixement de la
formació ha fet que passi davant de JxCat
també al Consell, on tindrà 13 de les 33 cadires. JxCat, en canvi, ha vist com la seva força
al Bages s’ha quedat amb 84 regidories, un
26 % menys de les que tenia el 2015 i, per
tant, ha perdut quatre espais a l’ens comarcal, on tindrà nou representants. El PSC, per
la seva part, ha guanyat un conseller i en tindrà sis. La CUP serà la quarta força al Consell
Comarcal i mantindrà les tres cadires a l’ens
comarcal.
En Comú Guanyem també mantindrà el representant, tot i perdre la meitat dels regidors que tenia a la comarca, que ara seran
set. Ciutadans ocuparà el darrer espai al
Consell Comarcal, amb un representant.
Al Solsonès els republicans també han millorat les xifres, amb cinc regidors més. La formació tindrà nou consellers a l’ens comarcal,
un més dels que tenia fins ara. JxCat n’ha
perdut un i passa a tenir set representants.
Pel que fa a la resta de partits, en tercera posició queda el Grup d’Electors Independents,
amb tres consellers. La CUP, per la seva part,
mantindrà el seu únic representant.
El Moianès n’és l’excepció. La caiguda que ha
patit Ara-Moià a la capital, que ha passat de
comptar amb la complicitat de tres quartes
parts dels votants a la meitat, ha passat factura a ERC a escala global. La formació tindrà
set representants, tres menys dels que tenia.
Per la seva part, condicionats, principalment,
per la pujada a Moià, JxCat passarà de sis a
set. La CUP entrarà a l’ens, amb dos consellers, els mateixos que CeP. Per la seva part,
el PSC en tindrà un.

La Diputació de Barcelona
La composició política del Ple de la Diputació
queda de la següent manera: PSC-CP obté
16 diputats, ERC-AM, 16; Junts, 7; ECG (En
Comú Guanyem), 5 ; Cs, 4; PP, 2, i TxT (Tot per
Terrassa), 1. A Manresa, i a Vic es reparteixen
els dos diputats de cadascuna Junts i ERC. Pel
que fa als partits judicials amb diputats únics,
ERC obté els de Berga i Igualada; JUNTS el de
Vilafranca del Penedès, i el PSC, el de Vilanova
i la Geltrú. Tot i que la data de constitució de
la Diputació depèn de quan s’hagin constituït
tots els ajuntaments -i això variarà si hi ha o
no recursos contenciosos electorals contra la
proclamació d’electes- es preveu que el ple
constitutiu de la Diputació de Barcelona se
celebri el mes de juliol. ●
5
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Aquest mes no et pots perdre...
6 de juny - Espectacle

Melancolia

7 juny - concert

Emmarcat en la programació d’arts escèniques Les nits del centre, espectacle Melancolia a càrrec de Juancallate, un espectacle
surrealista carregat de jocs de paraules on el
disbarat, l’humor i l’absurd comparteixen la
mateixa taula per transportar el públic a un
estat “melancòlic”.

20 h - L’Auditori de Barcelona

BEETHOVEN: Simfonies núm. 1, 2 i 4

21.30 h - El Centre, Sarrià de Ter

6 de juny - cinema

LOS REYES

20 h - Espai Plana de l’Om de Manresa

Le Concert des Nations. Jakob Lehmann, concertino. Jordi
Savall, direcció. Jordi Savall i Le Concert des Nations ens
proposen, per commemorar els 250 anys del naixement
de Beethoven, aquest primer concert dels quatre que es
presentaran entre el 2019 i 2020 de les nou simfonies beethovenianes. L’any 1994, Jordi Savall va enregistrar la Tercera Simfonia, coneguda com a Eroica (un àlbum reeditat el
2016 per Alia Vox). Després d’aquesta versió de gran color i dramatisme, considerada una
de les interpretacions més belles que s’han realitzat amb instruments d’època, Beethoven
ha quedat absent de la discografia del mestre català. Aquest concert es tracta, doncs, d’un
esdeveniment únic per escoltar de manera pionera el redescobriment del romanticisme
que ret homenatge a la «revolució» beethoveniana amb aquest primer concert de les
nou simfonies que es presentaran en quatre concerts durant el 2019 i el 2020. Una interpretació basada en la recuperació històrica, el tempo i el discurs musical de Beethoven,
que Jordi Savall i Le Concert des Nations ens proposen per commemorar els 250 anys del
naixement d’un dels genis més extraordinaris de la cultura musical europea.

Direcció: Bettina Perut, Iván Osnovikoff. Durada: 78 min. Nacionalitat: Alemanya, Xile
/ 2018. Los Reyes és l’skatepark més antic
de Santiago de Xile. Però els veritables reis
d’aquesta història són en Fútbol i la Chola,
dos gossos que han convertit en la seva llar
aquest espai obert, ple de patinets i d’ adolescents rebels.

incomplerts, els amors impossibles, l’amistat
i la família.

Del 6 al 13 de juny - Cinema

7 de juny - Concert

25a Mostra de Cinema
Llatinoamericà de
Catalunya

Cicle MAM: Concert de
David Soler i Oriol Roca

25a edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, organitzada per
l’Ajuntament de Lleida i el Centre Llatinoamericà de Lleida.

Clausura del cicle MAM, circuit de Música
Activa de Manresa, que consta d’un concert
al mes durant sis mesos en sis espais diferents de Manresa.
El guitarrista David Soler i el bateria Oriol
Roca faran pujar a l’escenari una llista de
convidats sorpresa. L’aperitiu artístic anirà a
càrrec dels ballarins Queralt Jorba i Daniel
Hayes.

Diversos espais de Lleida

7 de juny - Cinema

LA VIDA SIGUE IGUAL

20 h - Espai Plana de l’Om de Manresa
Direcció i guió: Jordi Salvador. Ajudant de
direcció: David Manzano. Intèrprets: Josep
M. Fierrez, Melanie Amador, Francesc Rubí,
Pere Font, M. Àngels Manubens, Josep M.
Grau, Albert Ruiz, Virtudes Ortega, Martí
Viñas, José L. Guerrero, Jordi Vilamú, Marc
Oliveras, Teti Canal, Gemma Currià, Constanza Robles, M. José Canchales, Eric Pardo, Sandra Múnoz. Durada: 79 minuts. Nacionalitat: Espanya / 2018. Comèdia on es
barregen realitat i ficció de la vida del mateix
director per parlar de temes com els somnis
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20.30 h - Fàbrica de l’Anònima,
Manresa

7 de juny - Curs

Meditació zen al claustre del Monestir de Pedralbes

8 h - Monestir de Pedralbes, Barcelona
Curs de meditació zen al claustre del Monestir de Pedralbes, el claustre gòtic més
gran d’Europa, a càrrec de Berta Meneses
(religiosa de l’Oratori i mestra zen) i Carina Mora (coordinadora de l’Àrea d’Espi-

ritualitat de la Casa Sant Felip Neri). Totes
dues ens conduiran a una meditació zen pel
claustre a través d’una pràctica meditativa
en posició asseguda i d’una passejada en
calma, amb aturades per poder copsar els
detalls de l’entorn, fruir de la sensació de repòs i propiciar un estat tranquil de l’esperit.

7 de juny - Concert

Colors musicals per a
Jujol

20.30 h - Auditori del Tívoli, El Vendrell
Concert a càrrec de Jordi Pascual, piano, i
Anna Penalba, soprano.

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

8 de juny - monòleg

Bruno Oro. Immortal

21 h - Teatre Kursaal de Manresa
Bruno Oro, acompanyat pels dos millors
creadors teatrals de ciència-ficció: Marc An-
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gelet i Alejo Levis. Un monòleg en què el públic podrà veure com encaren la vida eterna
uns personatges —més de 30!— amb qui se
sentiran fàcilment identificats.

7 de juny
Presentació del llibre del
periodista Xarli Diego

Gracias por
	la música
19.30 h
Llibreria Parcir
de Manresa

Un recorregut exhaustiu per la història de la
música del rock, pop i de cada moment des
del punt de vista d’una persona que n’ha
fet un seguiment des dels anys setanta fins
avui en dia i que ho ha viscut en primera
persona. Xarli Diego va realitzar i presentar
diferents programes musicals a emissores
de ràdio de Catalunya. En els seus inicis, el
1977, va portar a terme amb gran èxit el
programa “Bages music” a Ràdio Manresa i va aconseguir fer realitat el somni de
molts fans de Miguel Bosé, Enrique y Ana,
Paloma San Basilio, els mítics Pecos, entre
d’altres, que van ser a la ciutat i van compartir ràdio i experiències amb Xarli Diego i
manresans. La presentació a Manresa anirà
a càrrec de la periodista i directora del Grup
Taelus de Comunicació, Pilar Goñi.

8 de juny - concert

La Séptima de Beethoven

18.30 h - Palau de la Música Catalana
Orquestra Simfònica del Vallès. Nuno Coelho, director. Programa: J. M. GUIX: Stanza
II. A. DVOŘÁK: Concert per a violí, en la menor, op. 53. L. VAN BEETHOVEN: Simfonia
núm. 7, en la major, op. 92.

8 de juny - Curtmetratges

Curtmetratges
Visuals’19

19.30 h - Espai Plana de l’Om de
Manresa
Estrena de dos curtmetratges dins dels actes Visuals’19. Enguany, els creadors Marc
Baylina i Isabel Casanova presenten els títols
Tu i Sex Shop, respectivament.

8 de juny - Diables

Trobada nacional de
Balls de Diables Tradicionals de Catalunya
18 h - Nucli antic de Cervera

Trobada de les colles de Diables Tradicionals
de Catalunya, en la qual faran mostra del
seu espectacle.

8 de juny - concert

Manolo García

21 h - Gran Teatre de la Passió, Cervera
Després de militar des dels anys vuitanta a
Los Rápidos, Los Burros i El Último de la Fila,
incloent-hi la seva carrera en solitari fins ara,
aquesta és la primera vegada que Manolo
García es presenta en format acústic. És a
dir, deixa de banda momentàniament la
parafernàlia elèctrica que tant li agrada. Ha
decidit, en aquesta ocasió, fer un gir de 180
graus i revisar el més granat del seu repertori i treballar-lo d’una manera absolutament
acústica amb altres sonoritats i carregant
tintes a les guitarres espanyoles i acústiques.

8 de juny - Concert

Cor de Cambra de la
Diputació de Girona

20 h - Espai Ridaura, Santa Cristina
d’Aro
El Cor de Cambra de la Diputació de Girona va néixer l’any 2003, amb la voluntat de
treballar amb un alt nivell d’exigència, tant
el repertori a cappella com el repertori amb
orquestra.

Agenda

Actualment treballa sota la direcció de Pablo Larraz. El seu repertori inclou des de la
polifonia del Renaixement, fins a obres contemporànies de jazz, de musicals o obres del
gran repertori coral clàssic.

8 de juny - VISITA FAMILIAR

Indiana Stones:
explorem!

10 h - La Pedrera, Barcelona
Visita dinamitzada “Indiana Stones: explorem!” on ens convertirem en exploradors
temeraris com l’Indiana Jones i descobrirem
tots els racons de La Pedrera, a través d’activitats pels diversos espais de l’edifici que
ens portaran a trobar el tresor més valuós
d’Antoni Gaudí, amagat en algun indret
d’aquesta casa.

Dies 8 i 9 de juny - Festival

Rodautors

Diversos espais, Torrebesses
Tercera edició de Rodautors, Festival Itinerant organitzat de manera autònoma entre
cantautors i cantautores.
El Festival se centra a apropar als pobles
de les terres catalanes la música de l’art
del cantautor. Està pensat de manera que
sigui un punt de trobada per a cantautors
i cantautores, un espai per als que estan iniciant-se en aquest món i per als que, tot i fer
temps que hi estan dedicats, també volen
compartir aquesta experiència.
Programa: Xarim Aresté, Sandra Bautista,
Pedro Pastor, Alidé Sans i el Fill del Mestre
seran els artistes convidats a formar part del
cartell.

Tosca + DJ AL Foyer +
Food stands
20 h - Liceu de Barcelona

Liceu Under 35 és un nou producte adreçat
exclusivament a joves menors de 35 anys,
que podran assistir a la preestrena de l’espectacle inaugural adquirint qualsevol localitat del teatre a un preu únic de 15 euros.
Una nit en què es podrà gaudir no només
de l’òpera Tosca de Puccini, sinó també
d’una sessió en directe amb DJ Cucut al
foyer fins a la mitjanit, de food stands instal·lats al Saló dels Miralls i al foyer, i tot
acompanyat d’una copa de còctel Bellini de benvinguda.

7

Agenda · FREQüència · Juny 2019
9 de juny - òpera

EL RATPENAT

18 h - Teatre Conservatori de Manresa
L’alegre història d’El ratpenat explica la venjança d’un tal doctor Falke sobre Gabriel von
Eisenstein, que li va jugar una mala passada.
Una òpera divertida sota la direcció musical
de Viviana Slisi i Jordi Casanova.
En els darrers anys l’Aula d’Òpera de Música
dels Amics de la Unió de Granollers ha realitzat
diverses actuacions, algunes amb reculls d’escenes de diverses òperes; muntatges d’òperes
senceres, com The Fairy Queen de H. Purcell
(juntament amb l’orquestra Ars Médica), o Le
Nozze di Figaro de W. A. Mozart.

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

9 de juny - teatre

Alícia al país de les
meravelles

18 h - Sala El Sindicat, Balsareny
Espectacle familiar. La companyia Viu el teatre presenta l’espectacle Alícia al país de les
meravelles.
El dia que l’Alícia fa deu anys, li regalen el seu
primer mòbil. El conill blanc l’hi roba i ella el
persegueix pel país de les meravelles fins a
arribar al palau dels mòbils. Una reina que
perd el cap per les noves tecnologies li posarà
les coses molt difícils per tornar a casa.

9 de juny - Sortida familiar

La doble frontera.
Portbou en els anys de
plom de la segona
Guerra Mundial
10 h - Museu Memorial de l’Exili,
La Jonquera

El Museu Memorial de l’Exili (MUME) de la
Jonquera ofereix entre el gener i el juny un
seguit de sortides que inclouen altres indrets
vinculats a l’exili de 1939. L’horari previst de
l’activitat és de mitja jornada (de 10 a 14.30 h)
i el punt de trobada és el MUME. Cal inscripció prèvia i la realització de l’activitat queda
subjecta a un mínim de 10 participants.
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Els desplaçaments es fan en transport propi
del participant i el dinar no està inclòs.

9 de juny - Concert

Homenatge a Claude
Debussy

15 de juny - concert

Nit en blanc al
Terracotta Museu

20.30 h - Terracotta Museu, La
Bisbal d’Empordà

19 h - Teatre La Gorga, Palamós
Carles Font és llicenciat a l’ESMUC i professor al Conservatori de Música de Girona. El
concert destaca la figura de Claude Debussy
(1862-1918), compositor francès que va
trencar amb tots els cànons romàntics de
la seva època. El programa inclou l’audició
completa del primer llibre dels Preludis publicat el 1910 acompanyada d’imatges i explicacions. Com a introducció, s’interpretarà
la Sonatina de Maurice Ravel.

11 de juny - concert

Rosario

21.30 h - Palau de la Música Catalana, Barcelona
Rosario explica que quan els seus pares viatjaven a Amèrica li portaven molts discos
i que per això té tant per la mà els ritmes
llatins, però també domina els del soul, el
funk i el rock. Perquè la petita dels Flores és
també la que més es mou a l’escenari, amb
una energia desbordant que fa impossible
quedar-se assegut a la butaca. Gitana “negra”, com diu ella, i màxima exponent del
gipsy funk, Rosario torna a Barcelona amb
les millors obres del seu repertori, aquesta
vegada al Palau de la Música.

En la seva aposta pels nous formats,
el Festival ÍTACA, Cultura i Acció, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà i del Terracota Museu de Ceràmica, proposen una nit
cultural en aquest equipament que
inclourà diverses propostes d’oci i que
culminarà amb el concert de Pavvla,
la jove revelació de l’escena musical
catalana que presenta el seu nou disc
Secretly hoping you catch me looking.
Publicat a finals de l’any passat, aquest
nou treball consolida el creixement
musical i personal de Pavvla, que és
l’artista indie amb més projecció del
nostre país avalada per crítica i públic.

gastronomia més surrealista a la capital de
l’Alt Empordà, tornen a Figueres, els plats
d’inspiració daliniana. Activitats paral·leles,
nous restaurants i més qualitat en aquesta
oferta gastronòmica única al país!

13 de juny - Espectacle

Sóc la Mercè

21 h - Centre Cultural Can Gruart,
Vilablareix
Emmarcat en la programació de Les nits de
Can Gruart, l’espectacle Sóc la Mercè, d’Elena Ballester Pi, narra la història de la Mercè,
que ha viscut tota la vida en una casa de pagès al Montseny i arriba a la ciutat de Barcelona a fer de minyona de la senyora Piedad
Lorenzo Robles de Castillejos sense saber el
què s’hi trobarà.

del 13 de juny al 13 de juliol

Tastets Surrealistes
Restaurants col·laboradors de Figueres
Amb el missatge i voluntat de descobrir la

14 de juny - narració

ESCOPÍNDOLES

18.15 h - Casal de les Escodines de
Manresa
Narracions orals d’arreu del món amb Montse Morera.

14 de juny - concert

XXIV NITS MUSICALS
AL BARRI

22.15 h - Pati interior de l’AV VicRemei de Manresa
Un any més, la Unió Musical del Bages, participarà a les Nits musicals al barri Vic-Remei,
com des de fa anys, amb noves aportacions
musicals, que s’estan treballant als assa-
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jos dels darrers temps. Amb l’ampliació de
nous músics i instruments, que, amb treball,
tècnica i entusiasme, i la feina de repertori
i direcció, evoluciona cap a una nova línia
musical que us pot fer gaudir de la música.
Direcció: Dídac Mirallas.

14 de juny - Concert

Núria Graham

22 h - Castell Gala Dalí, Púbol
Talent precoç de l’escena catalana i una de
les perles més brillants de la cantera de Vic,
Núria Graham debuta a ÍTACA per actuar en
un dels escenaris amb més encant del festival: el Castell Gala Dalí - Púbol. Arriba amb el
segon disc d’estudi publicat, Does It Ring a
Bell? (El segell del Primavera, 2017), un treball ple maduresa malgrat la seva joventut.

16 de juny - Taller familiar

Exlibris, pitibris!

11.30 h - Museu del Disseny de Barcelona
En el marc del cicle Disseny en família, taller
Exlibris, pitibris! en què ens inspirarem en les
peces gràfiques de la col·lecció del Museu
per crear el nostre exlibris personal, farem
el tampó i finalment pensarem un encanteri
per protegir els nostres llibres. Si porteu un
llibre, podreu estrenar el vostre exlibris!

18 de juny - Festival Jardins de Pedralbes

WOODY ALLEN And The
Eddy Davis New Orleans
Jazz Band
22 h - Jardins de Pedralbes

15 de juny - concert

Música i Romànic a Sant
Miquel de Castelltallat
20 h - Sant Miquel de Castelltallat

Cloenda del Cicle Música i Romànic a
l’església Sant Miquel de Castelltallat,
amb visita de l’església seguida del concert d’Àniam. Places limitades. Reserves al
correu electrònic aarb@aarb.cat. També es
farà un sopar i una visita a l’observatori de
Castelltallat.

15 i 16 de juny - Festa Major Infantil

Festa Major de Sant
Joan de Vilatorrada

Woody Allen ha anunciat recentment que
ell i l’Eddy Davis New Orleans Jazz Band tornaran a Europa per oferir una sèrie de concerts a mitjan 2019.

19 de juny - concert

SIMFÒNICA DE VIENA

20.30 h - L’Auditori de Barcelona

Si dimecres de Corpus al vespre passeges
per Sallent, tindràs l’oportunitat de viure de
ple l’essència de les Enramades. Els veïns del
poble engalanen els carrers amb les creacions que han preparat durant mesos. És
una tradició amb 600 anys d’història que
antigament es feia per rebre la processó de
Corpus. Ara, es tracta més d’una una festa
laica que recorda una celebració centenària.
I si dimecres no t’hi pots apropar,, no et preocupis, els carrers estaran engalanats durant
cinc dies!

18 de juny

ISMAEL SERRANO
ACÚSTICO, GUITAR BCN 19
21 h - Liceu de Barcelona

Avui és sempre. Encara. Serrano atresora un extens i inoblidable repertori que
emociona encara més en directe.
Després de l’èxit de la gira 20 anys.
Avui és sempre, Ismael Serrano debuta al Gran Teatre del Liceu amb Avui
és sempre. Encara, un concert de veu i
guitarra en el qual el cantautor de Vallecas demostrarà un cop més com d’atemporals són les seves cançons. Poètiques,
sinceres i sempre compromeses amb les
causes nobles, les lletres i melodies de
Serrano ens uneixen sota un acollidor
paraigua i fan que ens reconeguem els
uns amb els altres.

22 de juny - espectacle

Embotits

21.30 h - Fàbrica Vella, Sallent

La Simfònica de Viena té ja una llarga trajectòria a Ibercamera; en aquesta ocasió ens
presenta un programa totalment romàntic.
Leonidas Kavakos, el virtuós violinista grec
que debuta a la temporada, dirigirà i tocarà
aquesta vegada l’orquestra vienesa i ens portarà un dels concerts de més bellesa del repertori per a violí, el de Mendelssohn.
L’entitat El Sidral organitza la Festa Major Infantil, amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Joan de Vilatorrada. La festa va dirigida a tota la població jove de Sant Joan i
tots els actes organitzats estan pensats per
al públic infantil i juvenil. Les principals activitats que organitzen són el sopar amb ball
disco, la merengada, el correfoc infantil i la
festa al Parc.
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Del 20 al 24 de juny

Enramades a Sallent
Sallent

En vigílies de Corpus, Sallent es transforma.
Els carrers s’engalanen amb tot tipus de materials per a presidir els actes de la festa.

Diu la llegenda que en un temps remot,
potser fa més de tres-cents anys, unes tropes invasores es volien apoderar del nostre
territori. A Sallent, gent amb molt d’enginy
i coratge van preparar ninots fets de roba
de sac i els van omplir de palla (per això es
diuen Embotits), i col·locats al capdamunt
de les muralles i sobre els portals de la vila.
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Del 19 al 23 de juny

La Patum
La Patum és una festa tradicional i popular nascuda molt probablement durant
l’últim terç del segle XIV, entorn de la celebració del Corpus Christi, encara que la
primera notícia que es coneix del Corpus
berguedà data de 1454. L’origen de la
Patum s’ha de buscar en els antics entremesos que desfilaven a les processons de
Corpus Christi i que tenien com a finalitat
educar, moralitzar i alliçonar el poble per tal que aprofundís en el coneixement de
les Sagrades Escriptures. Però, amb el pas del temps, aquests entremesos van anar
prenent entitat pròpia i es van anar popularitzant, més per la seva vessant lúdica que
pel seu caràcter alliçonador. A poc a poc, van perdre el sentit original, i d’aquestes
representacions es van quedar únicament les parts més festives. La gatzara del seguici
processional va anar pujant de to, sobretot abans i després de la processó, la qual cosa
va acabar donant lloc a unes mostres festives que van acabar conformant la Bulla o
Bullícia del Santíssim Sagrament, antic nom de la festa que a principis del segle XIX va
ser substituït pel de La Patum.

24 de juny - concert

Juan Luis Guerra,
Grandes Éxitos Tour

21.30 h - Palau Sant Jordi de Barcelona
Juan Luis Guerra Seijas és un cantant, compositor, arranjador, músic i productor dominicà que ha venut més de 70 milions de
discos, i ha guanyat nombrosos premis, incloent divuit Grammy Llatins, dos Grammy
nord-americans i dos Premis Latin Billboard.
El 2007 va ser el màxim guardonat amb sis
Grammy Llatins.

24 de juny - Festa Major

Festa Major de Sant
Joan de Vilatorrada
La Festa Major de Sant Joan està organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració de
diferents entitats i col·lectius. Les activitats
són moltes i variades i per a tots els públics:
ball de revetlla i de festa major, el cercatasques i concert jove, les sardanes i havaneres,
les exposicions, activitats esportives, concerts de corals,...

25 de juny - concert

Eddie Vedder

21.30 h - Palau Sant Jordi de Barcelona
Europe 2019 Live. Eddie Vedder és un músic
nord-americà, més conegut per ser el can-

tant, líder i un dels tres guitarristes del grup
nord-americà de grunge Pearl Jam. Reconegut per la seva poderosa i distintiva veu, ha
estat qualificat com el número set en la llista
de “millors cantants principals de tots els
temps”, realitzada pels lectors de la revista
Rolling Stone.

28 de juny - Teatre amateur

Crim a la Costa Brava

18.30 h - Teatre La Gorga, Palamós
Un polític ric, no gaire estimat al poble, és
assassinat a la seva casa de la costa. Tots
els que el van conèixer tenen motius per
haver-lo matat i tots són sospitosos raonables, des de la seva dona i amics fins als seus
criats. Podrà el nou cap de policia descobrir
la conspiració col·lectiva que hi ha darrere
d’aquest assassinat?

29 de juny - concert

Concert_BMB_SOBV
MUSIK-FESTIVAL 2019
20 h - Auditori de Barcelona

Concert Gala - Stadttheater Olten. Programa: Thomas Trachsel: Simfonia núm.
2. Eduard Toldrà: Empúries. Manuel De
Falla: Quatre peces espanyoles. Nikolai
Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol, op.
34. Intèrprets i artistes convidats. Banda
Municipal de Barcelona.

Agenda

PROPOSTES PER SANT
JOAN
22 i 23 de juny

Sant Joan a l’Estartit
Platja Gran, L’Estartit
Un any més torna la doble nit de concert
per celebrar una doble revetlla de Sant
Joan!
Dissabte 22 de juny
Berri Txarrak, Doctor Prats, Iseo & The
Dodosound, Vandal i Pupil·les formen el
cartell de la nit del dissabte 22 de juny
de l’ÍTACA Sant Joan 2018, que té lloc
a l’Estartit.
Diumenge 23 de juny
Catarres, Lildami, Roba Estesa, Serial Killerz i un grup sorpresa formen el cartell
de la nit de diumenge 23 de juny de l’ÍTACA Sant Joan 2018.
LES BAIXADES DE FALLES ALS PIRINEUS
El costum de córrer o baixar falles, una
espècie de cursa pel bosc que els fallaires
fan amb grans troncs encesos, és anterior
a la pràctica de les fogueres i és comú en
diferents poblacions dels Pirineus, sobretot a l’Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars
Sobirà. Com les falles d’Alins o les d’Isil.
SALOU
Nit a la platja a Salou. A les platges i al
Passeig. Hi trobaràs fogueres i festa arreu.
Consulta el web de l’Ajuntament.

30 de juny - esport

Vine a córrer a l’estadi
Horari de 10 a 13 h - Estadi Olímpic de
Montjuïc.

2 de juliol - Concert

Antonio Orozco

21 h - Gran Teatre de la Passió, Cervera
Després de l’èxit de l’extensa gira ÚNICO,
que arrencà el 2013 i acabà el 2016, Antonio Orozco presenta ÚNICO 2a Temporada.
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Manresa atén 198 refugiats
de protecció internacional
Per Eli Pagán
Fotos: Fundació Tomàs i Canet
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L

a Fundació Germà Tomàs
Canet, vinculada a l’Orde
Hospitalari de Sant Joan
de Déu, ha atès durant el
2018 un total de 198 persones
sol·licitants d’asil, en el marc del
programa de Protecció Internacional que es porta a terme a
Manresa. La Fundació va assumir
la gestió d’aquest programa a
finals de l’any 2017 a les instal·
lacions de la Llar Sant Joan de
Déu, l’antiga residència de les
Germanetes dels Pobres, que va
ser totalment reformada per tal
d’adequar-la a les necessitats del
projecte.
Segons explica, Anna M. Prats,
directora de la Fundació Germà
Tomàs Canet, el 2018 ha estat
el segon any de funcionament
d’aquesta llar, però ha estat “el
primer” que des d’aquesta institució “gestionem directament
el programa de persones refugiades”. El balanç que en fan és
“positiu”, i asseguren que continuaran treballant per tal que
“totes aquestes famílies ateses
puguin refer las seva vida a casa
nostra de la millor manera pos-

sible”. De les 198 persones que
es van atendre el 2018 des de
Manresa, 81 ja han passat a la
fase d’integració, és a dir, que
“van deixar la llar per començar
a viure de manera autònoma en
un pis de lloguer”, explica Anna
M. Prats.

Els refugiats
El perfil d’atesos pel programa de
Protecció Internacional és el de
famílies amb fills menors d’edat i
que es troben en situació vulnerable. De les persones que han passat per la Llar Sant Joan de Déu
de Manresa durant el 2018, un
48 % són homes i un 52 % dones. Gairebé la meitat (un 49 %)
són menors d’edat. L’any 2018
van passar per la capital del Bages persones de quinze nacionalitats diferents, els predominants
els sirians, que han representat
un 30 % del total. Anna M. Prats
explica que el segon grup més
nombrós és el de veneçolans,
amb un 23 %. La resta de persones ateses han vingut de Geòrgia,
Hondures, Ucraïna, Colòmbia, el

Pakistan, el Iemen, Algèria, El Salvador, l’Iran, Nicaragua, el Sàhara Occidental, Líban i Rússia. La
directora de la Fundació Germà
Tomàs Canet explica que totes
procedeixen de països “amb cert
grau de conflicte”, però, destaca,
“no som nosaltres qui decidim
quines són les persones que arriben. Aquesta és una decisió
que es pren des dels equips tècnics del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social”. Ells,
doncs, són els encarregats de fer
la distribució de totes aquestes
persones en funció “de les places
disponibles i de la valoració dels
professionals”, diu Anna M. Prats.
Des de la Fundació Germà Tomàs
Canet expliquen que en la gran
majoria de casos són persones
“sol·licitants de protecció subsidiària”, una condició juridicoadministrativa propera a l’estatus
de refugiat, que, segons explica
Prats, “reconeix les persones que
en el país d’origen viuen una situació que els fa perillar directament, com, per exemple, els civils
en una guerra”. La resta són sol·
licitants d’asil per motius diversos.
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Com arriben els refugiats
a Manresa
La directora de la Fundació Germà Tomàs Canet, Anna M. Prats,
explica que quan a la Llar de Sant
Joan de Déu de Manresa hi ha
places disponibles es comunica al
Ministeri de Treball, Migracions i
Seguretat Social, i és llavors quan
“els seus tècnics fan les derivacions de les famílies que hagin demanat la protecció internacional
i estiguin esperant plaça, ja sigui
en un centre de primera acollida
o, si escau, dels reassentaments,
als camps de refugiats”. Llavors,
explica, Prats, “quan la família
és assignada al nostre centre de
Manresa i accepta venir, nosaltres
organitzem el trasllat”. Si provenen de camps de refugiats, la
Fundació Tomàs i Canet els va a
buscar als aeroports de Madrid o
Barcelona.

Primera fase: acollida
I és que el programa de Protecció Internacional s’estructura
en dues fases. La primera és la

d’acollida i té una durada de sis
mesos. Durant aquest temps,
les persones ateses resideixen a
la Llar Sant Joan de Déu i tenen
cobertes totes les necessitats bàsiques pel que fa a alimentació,
higiene i roba. També reben el
suport de diferents professionals com psicòlegs, treballadors
socials, educadors socials, docents, infermeria, integradors i
advocats, entre d’altres, així com
dels serveis generals de la Llar
i de la Fundació Germà Tomàs
Canet, que els acompanyen i els
assessoren per tal que el procés
d’adaptació a la nova situació
sigui tan satisfactori com sigui
possible.
Un dels principals objectius
d’aquesta primera fase és preparar els usuaris per iniciar una vida
autònoma fora del centre. Per
aquest motiu, se’ls ofereix formació en llengua catalana i castellana i es promou la seva implicació
en la comunitat a través del contacte amb diferents entitats de la
ciutat com poden ser clubs esportius, centres cívics, centres d’ensenyament o entitats culturals.

Segona fase: preparació
per a l’autonomia
Després dels sis mesos de la fase
d’acollida, els usuaris del programa passen a viure de manera autònoma fora de la Llar Sant Joan
de Déu. Aquesta fase té una durada d’un any, durant el qual les
persones continuen sent ateses
pels professionals de la Fundació
però viuen en pisos de lloguer i
porten una vida autònoma. Durant el 2018, 81 persones han
passat a aquesta segona fase. Els
municipis on han instal·lat el seu
lloc de residència han estat Manresa, Cardona, Súria, Sant Joan de
Vilatorrada, Sallent, Monistrol de
Montserrat, Castelldefels, l’Hospitalet de Llobregat i Sabadell.
Trobar un pis i una feina són dues
de les grans dificultats amb què
es troben les persones usuàries
del programa. Des de la Fundació
Germà Tomàs Canet, es treballa
per afavorir-ne la inserció laboral
a través del Programa Laboral
de Mosaic. Durant el 2018 s’ha
ajudat en el procés de cerca de
feina a 73 persones, 66 de les
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quals han participat en diferents
cursos de formació. També s’han
fet contactes amb prop d’una vuitantena d’empreses i s’han aconseguit formalitzar 10 contractes
de treball.
En aquesta fase els refugiats
també reben acompanyament
per part dels professionals de la
Fundació Tomàs Canet. Trobar
feina, diu Anna Maria Prats, és
vital per a ells “perquè necessiten
assegurar-se uns ingressos per
poder viure aquí. En aquest àmbit
la Fundació rep l’ajuda i el suport
del projecte Mosaic i els seus professionals, que tenen un contacte
estret amb empreses del territori
i treballen per tal que les persones refugiades pugin tenir la seva
oportunitat laboral”.

La Llar
Aquesta Llar de Sant Joan de Déu
de Manresa està ubicada en un
edifici històric de la capital del
Bages, a l’antiga residència de les
Germanetes dels Pobres. Anna M.
Prats assenyala que l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de
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Manresa va adquirir aquest edifici
i que s’ha rehabilitat completament per portar-hi a terme aquest
programa d’atenció als refugiats
però també d’altres. La part destinada al programa de Protecció Internacional disposa d’habitacions
familiars, banys, menjador i cuina.
També sales comunes, ludoteca,
aules de formació i també despatxos. El recinte també disposa d’un
ampli jardí i un parc infantil. Prats
destaca que és un entorn molt
agradable, i a més molt a prop del
centre de la ciutat.
Aquestes persones refugiades
viuen sis mesos en aquesta Llar
amb totes les necessitats bàsiques cobertes. La directora de la
Fundació Germà Tomàs Canet,
Anna M. Prats, explica que durant tot aquest temps “s’ajuda les
famílies a refer-se del tràngol que
ha suposat per a ells haver arribat
a aquesta situació i, també, preparar-los per a la seva integració
a la ciutat i al territori”. Els infants
són prioritaris i el primer que es
fa és escolaritzar-los en diferents
centres de la ciutat. Els adults
també reben classes de català i
castellà, i se’ls fa en tot moment
un acompanyament en tot el procés legal de sol·licitud d’asil. També reben suport mèdic i psicològic. I ja en les fases següents se’ls
fa un acompanyament a l’hora de
trobar pis, feina i també de cursos
de formació que els ajudin en la
seva inserció laboral.

Els principals problemes
Anna M. Prats destaca que per
a moltes d’aquestes persones
els primer obstacle “és adaptar-se a un nou país, a una nova
cultura i a uns nous costums”.
I quan el procés continua, explica, “els costa trobar feina i
també un lloc on viure”. A tots
aquests problemes se’ls afegeixen els tràmits burocràtics en
què estan immersos i que “poden allargar-se en el temps”. La
llengua, per a molts d’ells, també és un problema. Prats assenyala que els que provenen de
l’Amèrica Llatina i ja parlen castellà ho tenen més fàcil. I és que
“l’aprenentatge de la llengua és
un element cabdal per facilitar
el seu procés d’integració en la
nostra societat”, diu Prats.

El futur
La voluntat de la Fundació Tomàs i Canet és la de continuar
oferint aquest servei a Manresa.
Com també la resta de projectes
que porten a terme a la capital
del Bages: els serveis de dutxes
i bugaderies socials per a persones sense recursos, el projecte Mosaic per a persones amb
malaltia mental o la Unitat Dependent, que ofereix residència
i suport en la integració laboral
de persones amb tercer grau
penitenciari.

Calen voluntaris
El programa de Protecció Internacional de la Fundació Germà
Tomàs Canet té un equip integrat per una quarantena de professionals, als quals cal sumar 49
voluntaris que han col·laborat
amb el programa durant el 2018.
Des de la Fundació, s’assenyala
que calen encara més voluntaris que vulguin implicar-se en el
procés d’acollida de les persones sol·licitants d’asil. Les tasques dels voluntaris van des de
l’acompanyament a les persones
ateses en la realització de tràmits
o gestions a la ciutat (visites a
centres sanitaris, compres, oci,
etc.) fins a donar suport al servei
jurídic o ajudar en les tasques del
dia a dia de la Llar.

La Fundació Germà
Tomàs Canet
La Fundació Germà Tomàs Canet va néixer l’any 1989 per
voluntat de l’Orde Hospitalari
de Sant Joan de Déu. La seva
missió inicial va ser la de donar
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suport tutelar a persones afectades per alguna malaltia mental o discapacitat intel·lectual.
La seva activitat permet donar
una protecció jurídica que garanteixi els drets i els deures de
persones amb trastorn mental
i facilitar els recursos per a la
seva integració social i laboral.
Avui, la Fundació Germà Tomàs Canet està consolidada
i té presència a les localitats
de Sant Boi de Llobregat, Almacelles i Manresa, i gestiona
diferents programes i recursos
al servei de les persones més
vulnerables. A la capital del Bages, porta a terme el programa
Mosaic, que vetlla per donar
una atenció integral a persones
amb problemes de salut mental; el programa de dutxes i
bugaderia socials, on persones
sense recursos poden dutxar-se
i accedir a roba neta en condicions dignes; la Unitat Dependent, que ofereix residència i
suport en la integració sociolaboral de presos en tercer grau
penitenciari, i el programa de
Protecció Internacional. ●
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Josep
Maria
Tost
Director de
l’Agència Catalana
de Residus

“En el futur cada
ciutadà pagarà
per la brossa que
genera”
Per Eli Pagán/José E. Vázquez
Foto: GENCAT

E

stem gestionant bé els nostres residus? Són tractats d’una manera
prou correcta?

Hem de distingir dos tipus de residus:
d’una banda, els industrials, sobre els quals
Catalunya està fent, tradicionalment, una gran
recuperació per al reciclatge. Un 80 % dels
residus industrials els portem a valorar. D’una
altra banda, pel que fa a escala municipal, ens
trobem dins la mitjana europea: al voltant del
40 % de recollida selectiva. Aquí és on hem
d’incidir per treballar cap a sistemes més eficients i, sobretot, conscienciar la població que el
millor sistema és separar els residus a les llars.
Quan parla de sistemes eficients de recollida... el model actual és prou eficient, o bé hi ha altres models alternatius?
Com he dit, la clau és separar bé a casa.
El porta a porta també és molt profitós.
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Es tracta d’un cubell davant de la façana
de casa amb el qual obtenim materials de
qualitat separats amb envasos de cartró,
paper, vidre o matèria. Catalunya és un país
divers amb gairebé 1.000 municipis, des de
Barcelona, amb un milió i mig d’habitants,
fins al més petit, que en té 26. En aquesta línia, recomanem fer un estudi de cada
territori perquè s’autoanalitzi. Aleshores ens
permetrà determinar què li convé a Vic, a
Taradell o a Barcelona, per exemple. Cap on
hem d’anar? Potser cap a sistemes de contenidors tancats amb identificació. I a curt
termini, que cada ciutadà pagui per la brossa que genera. En resum, que un bon reciclador pagui menys i que un mal reciclador
pagui més.
Tenim un seguit d’objectius a escala europea, compresos perquè cada cop reciclem
més i millor i, en aquest sentit, des del Go-
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//// Tenim la percepció que hem d’optimitzar la gestió
dels residus i sabem que la tecnologia ha avançat molt.
Hem de treure energia fent compost de biogàs////
vern tenim previst fer l’any que ve una nova
llei de residus que obligui les comunitats a
posar en pràctica sistemes més eficients de
recollida.
La participació i la conscienciació del
ciutadà deu ser molt important… Hi ha
ciutadans molt conscienciats i potser
n’hi ha d’altres que contaminen més.
Com es pot fer perquè cadascú pagui
pel que produeix?
Quan analitzem societats més avançades
com Suïssa, Alemanya o Holanda, funciona
el que coneixem com a taxa justa. Nosaltres
fa 20 anys que, com a govern, estem conscienciant la ciutadania i ara el pas que hem de
fer és el de “tocar a la butxaca” per analitzar
el no reciclador. Aquests països que comentava el que fan és que un no reciclador pagui
molts diners. Aquí a Catalunya és cert, per
això, que hi ha municipis en els quals un ciutadà pot arribar a pagar 270 euros a l’any per
taxa de brossa, però si recliquen només en
paguen 80. I funciona.
Com ens ho farem a Catalunya amb el
tema dels abocadors?
Bé, en matèria de residus val a dir que Catalunya és una illa respecte de l’Estat espanyol. Nosaltres estem ben alienats. I en
aquesta línia, crec que arribarem al 50 %
d’abocadors el 2020 sense gaires problemes. A Catalunya, durant aquests vint anys
hem fet un canvi radical eliminant els 2.000
abocadors il·legals que teníem als anys vuitanta, amb un esforç per part de consells
comarcals i ajuntaments. De fet, aquests
2.000 abocadors il·legals els hem convertit
en 25 de controlats de manera eficient.
Però hem d’intentar fer altres coses com
reciclar més en origen, per una banda. I,
per l’altra, hem de crear indústria que transformi aquests materials que reciclem i, evidentment, minimitzar l’esforç de reciclatge.
Hem d’aconseguir una llista de mecanismes
de cooperació pública o privada de canvis
legals perquè tot allò que pugui ser reciclable ho acabi sent. I si això vol dir canviar les

maneres de fabricar segons quins elements,
haurem de fer-ho. D’aquí la benentesa amb
universitats i centres tecnològics amb la inversió de les empreses per canviar models
productius. Realment, no podem llençar res
que tingui valor.
Hi ha tecnologies que permetin minimitzar allò que ha d’anar a un abocador i al
final no hi acaba anant?
La clau és reciclar productes que siguin
100 % desmuntables. Per exemple, la
indústria plàstica a Europa, que aplega
50.000 fabricants de pàstics, s’ha de repensar. La indústria plàstica va néixer als anys
cinquanta a Europa, però el problema amb
el qual ens trobem ara amb aquest material es que està ple de barreges, d’additius i
d’altres combinacions que el fan irreciclable.
Per això, amb aquestes aliances el que hem
de fer és pensar com fabricar una ampolla
de plàstic, per exemple, que al final de la
seva vida útil es pugui recuperar amb facilitat, sense gaires costos econòmics i sense
gaires costos mediambientals i de salut. En
resum, fer un canvi de model de la societat
que coneixem avui en dia.
És raonable aquest rebuig que hi ha respecte a la valoració energètica?
Entenem per recurs òptim tot allò que és
recuperable. L’abocador, per dir-ho d’alguna manera, és el final del camí. Per tant, si
alguna cosa no té recurs l’hem de cremar.
Políticament, aquest sempre ha estat un
tema tabú perquè ningú vol una instal·lació d’aquestes al costat de casa seva i és un
tema molt sensible a Catalunya.
Aquí, respecte a d’altres zones d’Europa,
fa menys fred. Tot i això, tenim quatre instal·lacions energètiques de residus municipals. I què cremem? Una part va dedicada
al sector del ciment, amb la qual es fa una
bona feina, ja que estalviem el petroli que
és altament contaminant. I en general, des
del Govern creiem que ara per ara no calen
més instal·lacions d’aquetes característiques, diríem que ens trobem dins valors es-

tàndards. No obstant això, el 2035, Europa
diu que haurem de valorar, com a mínim, el
65 % dels residus, i portar a l’abocador un
màxim del 10 %, i valorar energèticament
un 25 %. En aquest moment, a Catalunya
aquesta valoració està al voltant del 20 %
dels residus. El que és clar és que s’hauran
de buscar aliances amb el món industrial.
La nova llei que estan preparant dins
l’Agència Catalana de Residus preveu
també la possibilitat de desenvolupar
economies circulars?
Per una banda, tenim la percepció ciutadana que hem d’optimitzar la gestió dels residus i, per l’altra, sabent que la tecnologia ha
avançat molt, hem de mirar, per exemple, de
treure energia fent compost de biogàs. Reitero les aliances amb empreses, per exemple, de gestió de l’aigua, on les depuradores
ens serveixen per treure el biogàs. També és
important conèixer i analitzar quines tecnologies hi ha al mercat i, des del Govern, ajudar a desenvolupar aquest tipus d’energies
per treure el màxim suc als residus.
El tema de la reputació de les empreses a
causa de l’impacte dels seus residus era un
tema que, per exemple, fins ara no exisita.
En els darrers cinc anys, però, la percepció
de la societat respecte del medi ambient
ha canviat molt. Del canvi climàtic ja no en
dubta ningú. En aquest sentit, les empreses
són conscients que si agafen una imatge reputacional que els seus productes afecten
negativament el medi ambient, els anirà
malament. La solució és fabricar productes
amb molt menys impacte, més reciclables.
En definitiva s’ha de canviar i invertir?
S’ha d’invertir en tot. A l’hora de fabricar, minimitzar l’ús de matèries primeres i, al final
del procés, minimitzar el cost dels residus. Al
final la societat s’ha de convèncer de la necessitat de canviar. O canviem, o entrem en
un escenari complicat amb el malbaratament
de residus. Si no canviem ara, d’aquí a 100
anys es preguntaran què vam fer nosaltres
per canviar les coses. ●
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“Sempre Amunt!”,
castells al Taronja

Lluitem contra
el càncer infantil

“Sempre Amunt” és un programa d’informació castellera de la
Catalunya Central, en particular,
i del món casteller, en general.
El programa casteller presentat
pel periodista Carles Jódar fa un
seguiment molt directe de les
colles de la Catalunya Central: els
Tirallongues de Manresa, els Moixiganguers d’Igualada, els Sagals
d’Osona, els castellers de Berga,
els castellers de Santpedor, els
Salats de Súria i els Picapolls de la
Gavarresa. El programa inclou un
resum de l’activitat castellera de
cada colla, un espai d’entrevista
i l’agenda prevista per al cap de
setmana. A més, cada setmana hi
haurà un apartat didàctic que per-

L’avi de la Marina i els seus companys de les penyes del Barça han
volgut donar a conèixer la importància de les donacions per a la investigació del càncer infantil, i així
poder ajudar l’hospital Sant Joan
de Déu a seguir investigant perquè molts nens i nenes que tenen
o tindran càncer puguin vèncer la
malaltia.
La Marina va morir amb cinc
anyets i, després de més de dos
anys de lluita, no va poder superar
el càncer. El projecte Marina és un
projecte d’esperança, dedicat a difondre la malaltia i recaptar diners
per a la investigació del càncer infantil com a camí per vèncer o millorar el tractament de la malaltia.
El dijous 6 de juny a les 19 h, a
l’Auditori del Montepio de Conductors de Manresa, s’organitzarà
una jornada sobre el càncer infantil batejat com “Projecte Marina”,
amb la finalitat de recaptar fons
per a la investigació del càncer

metrà conèixer amb detall molts
dels aspectes de la nomenclatura
i la tècnica castellera. El programa casteller “Sempre Amunt”
és, juntament amb el programa
d’esports “Targeta Taronja”, pioner en el conegut com a MoJo,
provinent de l’anglicisme mobile
journalism o periodisme mòbil, ja
que els dispositius mòbils són les
principals eines de treball del periodista Carles Jódar, que dirigeix
i presenta el programa. El programa té una durada de 20 minuts
tots el dimecres a les 20.30 hores
i, a més de l’emissió per Canal Taronja Central, també s’emetrà pel
Canal Taronja Bages, Berguedà,
Solsonès, Anoia i Osona. ●

infantil de l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona. Aquesta
iniciativa neix de la Federació de
Penyes del Futbol Club Barcelona, de Bages, del Berguedà i de
la Cerdanya, i per delegació de la
Penya Cor de Catalunya de Manresa i Penya Blaugrana de Manresa per col·laborar amb l’Hospital
de Sant Joan de Déu de Barcelona
on van cuidar tan bé la Marina al
llarg de la seva malaltia. Arran de
l’experiència de la Marina, i per la
relació familiar amb la Penya Cor
de Catalunya i juntament amb la
Penya Blaugrana de Manresa, es
va conèixer la realitat del càncer
infantil i la tasca d’investigació per
poder avançar en la curació.
La jornada donarà a conèixer la
importància i les dificultats en la
investigació del càncer infantil,
amb la participació de diferents
professionals i persones relacionades amb la malaltia i la seva investigació. ●

CaixaBank inaugura
nova oficina Store

Moment de la inauguració de l’oficina

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, i l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, han inaugurat l’oficina Store Mercat Sagrada Família

 18

en un acte celebrat aquest maig
i al qual van assistir més d’un
centenar de clients. A la comarca del Bages, CaixaBank disposa
de quatre oficines de nou model:
tres a la ciutat de Manresa —Store Passeig Pere III, Store Bonavista
i Store Mercat Sagrada Familia— i
una a Sant Joan de Vilatorrada.
Durant l’acte, l’alcalde de Manresa va agrair a CaixaBank la seva
aposta per la ciutat. Masana, per
la seva banda, va destacar que
“el nou model d’oficina té com a
objectiu reforçar el vincle i proximitat amb els nostres clients”. ●
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Universitat Catalana Es presenta el projecte
‘Aigua i memòria
d’Estiu a Manresa
La Universitat Catalana d’Estiu
(UCE) tornarà a Manresa el mes
de juliol. L’acord, que dona continuïtat al que es va signar el 2018,
estableix que la nova edició tindrà
lloc de l’1 al 6 de juliol. Tot i que
el programa definitiu de la UCE
Manresa s’està acabant d’elaborar, una de les novetats amb relació a la primera edició és que els
cursos seran reconeguts per part
del Departament d’Educació de la
Generalitat com a formació per al

professorat. Quant a l’estructura
de la UCE, mantindrà l’esquema
de la primera edició, amb activitats lectives al matí i conferències
al migdia a l’institut Lluís de Peguera, debats a la tarda a l’auditori de la Plana i espectacles a la
plaça Major a la nit, així com una
atenció especial al recordatori dels
tristos successos que va viure la
Catalunya central fa 25 anys amb
els incendis que van cremar part
del territori. ●

25 anys d’esquís
de fons a Rossignol
Per celebrar-ho, el 18 de maig
es va fer una jornada de portes
obertes, on el personal de Rossignol i les seves famílies van poder
visitar les instal·lacions, conèixer
el procés de fabricació de l’esquí,
gaudir de jocs familiars i van compartir un temps d’esbarjo.
Més de 600 persones hi van
prendre part, tot i la inestabilitat
meteorològica. Skis Rossignol a
Artés forma part del Grup Rossignol. Es va crear l’any 1971 i va

començar fabricant només esquís
alpins. L’any 1994 es va iniciar la
fabricació d’esquís de fons.
Des de llavors, s’han fabricat a
Artés la xifra de divuit milions
de parells d’esquís alpins i més
d’un milió de parells d’esquís de
fons. Actualment, la fàbrica d’Artés és la més gran del Grup Rossignol. S’hi fabriquen anualment
al voltant de 500.000 parells
d’esquís que són venuts arreu del
planeta. ●

Menjar.
Beure.
Riure!
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El projecte se centra en l’educació ambiental

Els impulsors del projecte “Aigua
i memòria de la Sèquia” van explicar en què consisteix i quines
accions s’hi portaran a terme.
Per a Josep Alabern, vicepresident
de la Fundació Aigües de Manresa
– Junta de la Sèquia, aquest projecte té com a objectiu arribar a
una conscienciació de la Sèquia i la
seva importància per als municipis
del seu entorn.
Laia Muns, la directora de la Fundació Aigües de Manresa – Junta
de la Sèquia, va explicar en què
consisteix la part que el Parc de la
Sèquia fa del projecte, centrada
en l’educació ambiental dirigida
a centres escolars i a un públic familiar.
S’estan portant a terme tallers
educatius de caire ambiental i so-

bre l’entorn natural de la Sèquia.
Aquests tallers estan dirigits a un
públic familiar i escolar, i ens volen portar a descobrir la fauna
i la flora que hi ha a l’entorn del
canal. El resultat de tot el treball,
tant la part ambiental com la històrica, es veurà reflectida en una
exposició itinerant i en l’edició de
diversos tríptics de divulgació ambiental.
El projecte “Aigua i memòria de
la Sèquia”, valorat amb una ajuda
de 36.910 euros i que finalitzarà
el juliol del 2019, treballa a l’entorn de l’educació i sensibilització
ambiental, per la promoció de
l’ús sostenible i la conservació
de l’entorn natural i el patrimoni
material i immaterial associat a la
Sèquia. ●

@miamigastrobar

Redescobreix
un espai únic al
centre de Manresa.
Afterwork

de la Sèquia‘

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

No cal anar
lluny per trobar
els millors
A la Clínica Sant Josep fem un pas endavant per refermar el nostre
compromís per oferir-te una atenció de qualitat i totalment personalitzada.
I ho fem en un moment de transformació i en el marc d’un entorn hospitalari
amb una renovació d’espais i serveis.
T’oferim més de 40 especialitats mèdiques i un servei d’urgències 24 hores,
els 365 dies l’any, en medicina interna, traumatologia general i esportiva,
pediatria, ginecologia i obstetrícia.
Som un referent de l’activitat mutual i privada amb més de 100.000 consultes
i 35.000 urgències ateses cada any.
URGÈNCIES

ASSISTÈNCIA MUTUAL I PRIVADA

C/ Caputxins, 16. Manresa

˜

T. 93 874 40 50

˜

Consultoris: T. 93 874 42 98

˜

www.clinicasantjosep.cat
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“El Pou de la Gallina” L’Escola Groc i l’EASD
premia l’orgull de ser Deià, Premis Set
manresans
d’Art de Taronja TV

Josep Sorinas, Pilar Goñi i Joan Peñarroya amb el premi Oleguer Bisbal

L’Espai Plana de l’Om va acollir
el passat 8 de maig el lliurament
dels vint-i-quatrens Premis Oleguer Bisbal, escollits com sempre
per votació popular entre els lectors de la revista El Pou de la Gallina. Els guardons d’aquest any
va ser modelats per Aurora Pérez
sobre el personatge creat pel dibuixant Manel Fontdevila. Es van
atorgar a la periodista Pilar Goñi,
directora del grup Taelus, Canal
Taronja i Ràdio Manresa (Premi
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Oleguer Bisbal 2019 a la “manresana més manresana”); a Josep
Sorinas, del Frankfurt Cal Manel
(Premi Oleguer Bisbal 2019 al
manresà del Pou), i a l’entrenador
del Baxi Manresa, Joan Peñarroya
(Premi Oleguer Bisbal 2019 al
manresà d’actualitat).
Tots tres es van mostrar molt
agraïts i honorats de rebre el
premi i van fer una semblança
sobre la importància i l’orgull de
ser manresans. ●

L’Auditori AXA de l’avinguda
Diagonal de Barcelona va acollir
la Jornada Talent i Empresa, Bones Pràctiques, dins el programa
d’Innovació Educativa, i organitzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Hi van participar unes 600
persones, 14 empreses i gairebé
una trentena d’escoles d’art.
Es van poder conèixer els projectes guanyadors que han seleccionat empreses com Clipper,
Matter, Ceràmiques Marcó i Tegust, Coca Cola, Cementiris de
Barcelona, o Canal Taronja TV.
Aquest any i com a novetat Canal Taronja Televisió ha convocat
un concurs de caretes i grafismes
per al programa Set d’Art que ha
inclòs dos premis. Els premis han
estat per a alumnes de l’Escola
Groc i de l’EASD Deia.
Els alumnes Xavi Burgos, Elena
Calvo, Irene González de l’Escola
Groc i la Maria Caldas, Ariadna
Maria Garcia, Georgina Garcia,
Adrià Giles i Josep Sancho del
Deià han rebut 100 euros però
sobretot la satisfacció de saber
que el grafisme que han creat
lluirà al programa “Set d’Art”

Moment del lliurament del Premi del que
fa donació el Grup Taelus

dedicat a promoure els estudis
de règim especial que s’emetrà
en diferents televisions locals
d’arreu del país. Susanna Teixidó, cap de Màrqueting del Grup
Taelus de comunicació, va ser
l’encarregada de fer públic el veredicte.
La cap de Servei d’Ordenació
dels ensenyaments de règim
especial, Olga Adroher, va donar a conèixer el projecte Art
Experience. El secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez
Quiroga, va ser l’encarregat de
cloure l’acte a l’auditori AXA.
Tots els presents van poder gaudir d’una exposició molt especial
titulada “Tradició i Entorn a l’Illa
Diagonal”. ●
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Xarli Diego

Tota una vida de comunicador
Per Pilar Goñi

X

arli Diego va estudiar
Ciències de la Informació a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Des de finals de l’any 1979
va començar a presentar i dirigir
el llegendari programa musical
“Caspe Street” de Ràdio Barcelona (Cadena SER). Prèviament,
Xarli Diego es va anar fent professional bàsicament a Olot,
Vic i sobretot a Manresa, on va
presentar el “Bages Music”, un
programa que tenia milers de
seguidors a Ràdio Manresa-SER.
Va ser guionista del programa
d’humor “Ahí te quiero ver” de
TVE presentat per Rosa Maria
Sardà i assessor de l’exitós “No
passa res” de La Trinca a TV3.
Va ser el presentador dels sortejos de la Lotto 6/49 durant 3
anys a TV3 i també presentador
del “Joc del Segle” ( 1991-1993).
Posteriorment, va crear el seu
propi gabinet de comunicació:
Xarli Diego Comunicació (1997),
des d’on exerceix com a cap de
premsa del Tricicle, entre altres
tasques, i ha exercit com a assessor de comunicació polític.
Ara ens presenta el seu treball
en forma de llibre Gràcies per la
música.

A Londres amb Dire Straits
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Què explica Gràcies per la
musica?
Són les memòries d’un locutor
d’èxit. De ben jovenet ja volia
ser locutor de ràdio (al voltant
dels 12 anys) i gravava en un
magnetòfon (i això què és?) d’un
amic els seus primers programes
a base de discos dels Beatles.
Hores d’ara treballo sistemàtica-
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ment escoltant música que només s’interromp quan truco per
telèfon.
És el teu primer llibre?
Si. Gràcies per la música! significa el meu primer llibre. Fins
ara, només havia escrit l’epíleg
d’un llibre (i gràcies!). He trigat tres anys a escriure’l i en
aquests tres anys he residit en
tres poblacions diferents del
Maresme: un cul inquiet, definitivament. El pròleg l’ha escrit
el gran Al Bano, i també han
participat al llibre Pablo Abraira i Jeanette, també dos números 1.
De què ens parla el llibre?
Gràcies per la música! és sobretot música dels setanta i
dels vuitanta en un títol de
clara inspiració Abba. Cançons, experiències, confidències, reflexions i un sentit de
l’humor que m’ha acompanyat
tota la vida (vaig ser guionista
del mític programa “Ahí te quiero ver” de TVE-1). És un llibre
divertit fet a base de cançons
amb el meu estil personal i intransferible.
Està narrat en primera persona...
I tant. Gràcies per la música!
narra en primera persona moments vintage que ens faran recordar i recordar... Cada cançó
que esmento ens transporta a
una època de la nostra vida que
comporta records i situacions
molt, molt personals. Aquell
“Morning has broken” de Cat
Stevens que ballàvem molt juntets als guateques o festes de
garatge. Aquell “You’re the
sunshine of my life” d’Stevie
Wonder que desitjàvem entomar amb la noia o el noi que
ens agradava. Aquell “Lucky,
lucky” del bigotut Giorgio (Moroder) que seguíem amb el cos
com si esquiéssim. Oh, oh, oh,
i aquell “Sugar, Sugar” de Los

Archies... I és que no pararíem:
una cançó et porta a una situació, i una situació et porta a una
altra cançó.
Quan vas començar a la ràdio?
Vaig tastar el micròfon de la
ràdio molt aviat, als 16 anys
anava al Coro Vell de la meva
ciutat natal, Terrassa. Allà feia
de reporter musical i entrevistava els Gallardo, Santamaría,
Jeanette, Otero... Els entrevistava als camerinos, al pàrquing, a les escales d’accés a
l’escenari... A Manolo Otero (el
Bello Otero li deien els gelosos
de sempre) minuts abans de
l’actuació el vaig tacar de mala
manera per culpa d’una safata
de gintònics que era en un mal
lloc i en un mal moment. Otero vestia de blanc i va sortir a
l’escenari de negre... sort que
tenia muda de recanvi.
Com va ser l’època de Ràdio
Manresa?
A l’època de Ràdio Manresa
(1979-1980) els famosos de la
música pop-rock van començar a posar Manresa al seu
mapa. Richard Clayderman,
Miguel Bosé, Paloma San Basilio, Pecos, Mocedades, Sandro Giacobbe... El meu “Bages
Music” es va convertir en una
icona a tot el Bages i feia bolos
de presentador a totes les ciutats com si fos un cantant més.
I l’any 1980 vaig regalar als
oients el Bages Music Festival,
un esdeveniment pel qual encara soc recordat. Una gran festa al Pavelló del Congost amb
Gibson Brothers, Toto Cutugno,
Betty Missiego, Sleepy La Beef,
Pablo Abraira, Miguel Gallardo,
Falcons i molts més... Això ara
mateix és impensable. Organitzar a Manresa una festa d’un
programa d’aquesta magnitud
és impensable perquè tot ha
canviat molt. Temps era temps,
com diu el mestre Serrat.

Quan t’arriba l’èxit radiofònic a escala catalana?
El meu moment més superexitós va arribar a Ràdio Barcelona (Cadena Ser) amb el
mític “Caspe Street”. Els artistes nacionals i internacionals
anaven al programa per ser
entrevistats, tenia exclusives
mundials (Boney M i We kill
the world), jingles (cançonetes que parlaven del programa
en un minut) com els de Mecano, Pino D’Angiò o fins i tot
Los Chunguitos!. El programa
era seguit pel públic de dotze a trenta anys. La ràdio era
tremendament important. A
Miguel Bosé se li entregava un
disc d’or al mateix estudi on es
feia el programa. Bonny Tyler
em deia que “compte amb mirar-me molt perquè el meu marit és cinturó negre de judo”. Hi
havia artistes que agafaven un
avió a Madrid exclusivament
per anar a presentar el seu LP,
el cas d’Antonio Flores.

Perfil



Es defineix a si
mateix com a...

Xarli Diego amb Bobby Farell
(Boney M)

Un treballador incansable,
com un amant de la música,
de la seva feina, sense tenir
mai un no per a aquells que
l’envolten i amb un record
inesborrable per als amics
que l’han acompanyat durant la vida.

Tens anècdota amb ell, oi?
En un lapsus considerable li vaig
dir: “Gracias por irte, Antonio”,
en lloc de dir-li: “Gracias por haber venido, Antonio”.
Vas tenir artistes als quals vas
“fidelitzar” que només volien
venir al teu programa...
Eren artistes que no anaven a
cap altra ràdio (Claudio Baglioni, la mateixa Bonnie Tyler o
Albert Hammond, entre d’altres). Eddy Grant va fer el pi
una vegada en acabar la seva
participació a l’emissió. Roger
Hodgson de Supertramp no va
faltar a la cita. I fins i tot vaig
anar a Londres a dinar amb Dire
Straits. Al Bano i Romina Power
van visitar el programa i Cindy
Lauper! Sempre havia tingut
molt bon rotllo amb Rocío Dúrcal i Rocío Jurado. “Mi polaco”,
m’etzibava la de Chipiona. I
vaig conèixer el mexicà Luis Miguel quan era un nen...
25 

Perfil · FREQüència · Juny 2019

Xarli Diego amb els Pecos

Vas organitzar partits de
futbol sala?
Els partits de futbol sala de franc
que vaig organitzar en tres ocasions per als oients van ser èpics.
Radiofònics contra cantants. José
Maria de Mecano, Pecos, Joan
Baptista Humet, Bertín Osborne, Agustín Pantoja... en pantaló curt i un clam ensordidor a la
grada del Palau Blaugrana-2 de
Barcelona. I el petit Popotxo de la
Mondragón d’àrbitre. I Luz Casal
fent el xut inicial. Brutal.
Vas estar en el món de les discogràfiques?
Sí. Després, fora de la ràdio, vaig
dirigir dues companyies de discos, una meva amb artistes com
The Rubettes, Flying Pickets, Billy
Preston, Basilio i fins i tot el se-
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Disc d’or a Miguel Bosé

/// M’encanta presentar el meu llibre. A Manresa, us
espero per fer un record ben bonic del meu pas per
Ràdio Manresa-SER. Serà el divendres 7 de juny
a les 19.30 hores a la Llibreria Parcir. ///
nyor Barragán! Vaig gaudir molt
però no dels números del negoci
precisament...
Vas ser el descobridor de
Nikka Costa...
Tenia 8 anys Nikka Costa i el seu
“On my own”. Tothom em va reconèixer la seva paternitat en l’èxit
i meva va ser la primer entrevista
de la “nena” a l’Estat espanyol,
això sí a aquelles hores de la nit la
nena no parava de badallar...

Han passat 40 anys, el moment d’explicar-ho?
Sí, ara, 40 anys després, explico
com vaig viure tots aquells anys
setanta i vuitanta. Tirant de memòria bàsicament i quatre retalls de diari on hi sortia. Ni mòbils, ni Windows, ni Facebook,
ni Instagram... ni FM (els meus
programes s’emetien per ona
mitjana). M’he passat tres anys
recordant. És que no tenia ni un
trist USB amb informació. ●

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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Aprofita el mes de juny!
Porta’ns 3 peces per
arreglar i la del preu més
baix et surt gratuïta.

Retocs

C/ Alfons XII, 18 - Manresa
Tel.: 938 720 662

Aquí el protagonista ets tu!
Aquesta primavera, vine a
gaudir de la nostra terrassa!

La taverna del Pintxo
Plaça Independència, 7 - Manresa
Tel.: 630 643 101

Aposta per la protecció natural.
Producte solar vegà.
Preu spray fàcil d’aplicar 39,50 €

ESTÈTICA EVA GONZALEZ
Carrer del Born, 13 - Manresa
Tel.: 938 72 97 68

Regala sensacions
a partir de 30 €

TEMPSD’SPA

C/ Sallent, 1
Sant Fruitós de Bages
Tel.: 938 769 443
www.tempsdspa.com
Pàrquing exclusiu per a clients
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Salut i Benestar

Avantatges dels
implants dentals
Dra. Migdaly Marín Jimenez
Especialista en implants bucals,
pròtesis i estètica dental
Número col·legiada 5570
Ctra. del Pont de Vilomara, 43
08243 Manresa
Tel.: 938 77 26 95

A

ctualment, hi ha diversos tipus de
pròtesis dentals per substituir la
pèrdua d’una dent, però la solució
més còmoda, eficaç i duradora és,
indubtablement, l’implant dental. La Dra. Migdaly Marín, odontòloga i especialista en implantologia i pròtesis dentals, ens explica que:
Els implants dentals són peces de titani
que es col·loquen de manera quirúrgica,
en els ossos dels maxil·lars com a part
d’un tractament per reemplaçar una o
més dents que s’han perdut o danyat.
La seva forma és cilíndrica o cònica, i la seva
grandària és la d’una arrel dentària, que és la
que estan destinats a reemplaçar.
Un cop integrat al maxil·lar, també es col·loca
una pròtesi (el disseny i material de la qual
va en funció de la quantitat de dents que cal
substituir). Gràcies als implants dentals, es
restitueixen les funcions masticatòries, fonètiques i estètiques i es recupera una estructura i salut bucals correctes.



Avantatges dels implants dentals
 É s l’opció més segura, ja que els implants van units a l’os i no a les altres
dents.
 T enen més durada, aproximadament
de 20 a 30 anys o més.
 E s produeix oseointegració, que és una
unió molecular del titani a l’os.
 A
 bsència de dolor durant el procediment de la col·locació de l’implant, i el
postoperatori presenta fins i tot menys
incomoditats que altres intervencions
odontològiques.
 L a higiene dels implants és similar a la
de les dents naturals i molt més senzilla que la de les pròtesis removibles
dentals.

En definitiva, els implants dentals és l’alternativa idònia per substituir les
dents que falten. Si bé és cert que potser el cost és una mica més alt comparat amb una dentadura amovible, la seva llista d’avantatges és tan àmplia
que finalment el seu cost resulta baix en comparació dels beneficis obtinguts. Els desavantatges són molt pocs i els riscos mínims. I mai podrem
somriure de manera tan natural com amb un implant dental.
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Sant Joan, màgia
i tradició pagana i religiosa

L

a revetlla de Sant Joan és una festa que es fa arreu del país
amb formes molt diferents. A casa nostra, a Catalunya, és
una celebració popular que cadascú viu a la seva manera,
amb trobades veïnals, familiars o d’amistats per sopar, fer
música i encendre fogueres.
El 23 de juny a la tarda la Flama del Canigó arriba a diferents poblacions del país i, tot seguit, s’agafa el foc que encén les fogueres.
Amb l’encesa de les fogueres comencen les revetlles a les places i als
carrers de pobles i ciutats i, paral·lelament, els sopars populars, espectacles pirotècnics, balls i molta gresca fins a la matinada.
La nit del 23 de juny, revetlla de Sant Joan, és una nit màgica en què
se celebra el solstici d’estiu, amb dos dies de retard. És una celebració que l’Església catòlica fa coincidir amb la data de naixement de
sant Joan Baptista i que ha esdevingut una festa amb elements i costums molt marcats i simbòlics: el foc purificador, els banys de mit-

Coques
de traca
per celebrar

el millor
Sant Joan
Compra online a forndecabrianes.com
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RITUALS per A la Nit de Sant Joan
La llegenda explica que l’apòstol Joan Baptista va néixer el dia
24 juny i ho va fer protegit per unes energies màgiques provinents del solstici d’estiu. Per això, molts aprofiten aquesta nit
per a atraure la sort realitzant diferents rituals. Descobreix-ne
alguns a continuació:
Saltar la foguera i cremar LES COSES NEGATIVES
Dos dels més populars estan directament relacionats amb el
foc, imprescindibles en la nit de Sant Joan. Molts consideren
que saltant les fogueres de Sant Joan mentre les flames encara
estan enceses. La tradició mana passar-les entre set i nou vegades al llarg de la nit.
L’altre ritual és el de cremar a la foguera una llista de les coses
negatives que vols que marxin de la teva vida. És habitual veure com molts estudiants cremen els apunts després d’acabar el
curs, que sol coincidir amb aquesta data.

janit, les herbes de sant Joan, les cançons, el ball o els guariments i
més rituals màgics.
L’origen de la celebració de la Nit de Sant Joan és pagà i forma part
del grup de festes solsticials, com Nadal. Amb una tradició que es
remunta a molt abans de la implantació de cristianisme, és un culte
al sol, a l’allargament del dia, pel solstici d’estiu.
La festa de la Nit de Sant Joan a Catalunya és molt antiga, sobretot
amb la presència central de les fogueres, perquè és creença comuna que les flames allunyen i espanten els mals esperits que campen
durant aquesta nit.
De fet, al segle XVIII ja es van dictar lleis que pretenien posar fre als
focs d’artifici i a les fogueres dins les ciutats, cosa que fa suposar
que aleshores la tradició ja era molt consolidada. Però la festa s’ha
mantingut fins avui a desgrat de les prohibicions i de les restriccions
durant el segle XX. ●

Rituals amb aigua
En molts llocs les fogueres es fan en plena platja. Per això, també hi ha rituals que tenen l’aigua com a protagonista, com, per
exemple, banyar-se completament nu i donant l’esquena a la
lluna, submergint-se fins a 12 vegades. Un bany purificador que
promet donar-nos salut per a la resta de l’any. L’efecte d’aquest
encanteri es pot multiplicar si se salta d’esquena sobre set ones.
A més, si busques augmentar la teva fertilitat has de saltar dues onades més.
Plantes màgiques
Si el mar t’atrapa lluny pots recórrer a les plantes per a atraure la
sort en la nit de Sant Joan. Per exemple, pots posar una falguera sota el teu coixí. Així, el teu somni més important es complirà. Pots aconseguir el mateix efecte amb heura, però abans has
d’encendre una espelma blanca que es vagi consumint durant
tota la nit i anotar els teus desitjos i cremar-los l’endemà.

DINERS A L’INSTANT
PODRÀS RECUPERAR
LES TEVES JOIES

93 872 75 71

Carrer Nou, 31 · Manresa
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Ciutadella, a la bonica illa de Menorca,
epicentre de les festes de Sant Joan
Programa
15 de juny Vetlla des Be
20.30 h  Vetlla des Be
16 de juny Dia des Be
22 de juny Festers
21 h  Fogueres de Sant Joan en diferents
punts de Ciutadella

L

es festes de Sant Joan de Ciutadella
(Menorca) durant els darrers anys han
esdevingut més que una simple celebració de caire local i insular. Ara, avui
en dia, són unes festes conegudes arreu del
món, amb gran afluència de milers de visitants,
majoritàriament de les Illes Balears i de Catalunya. Tots i cadascun dels visitants senten una
admiració especial, que, per part dels illencs
i sobretot dels ciutadellencs, es converteix en
estimació i devoció cap a les festes. Unes festes que han evolucionat amb el pas del temps
fins a arribar a conèixer-les com són avui. La
festa de Sant Joan és una festa tradicional celebrada durant els darrers segles i es creu que
el seu origen és de caire religiós, tot i que no
es pot afirmar del tot aquesta hipòtesi.
Així, es creu que la festa sorgí d’una confraria, on eren representats els quatre estaments
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de la població de l’època. Aquests estaments
socials són els que avui es representen dins la
Junta de Caixers.
L’historiador Oleo menciona un document de
l’any 1456 referent a una comissió destinada
a l’ermita de Sant Joan d’Artrutx (Sant Joan de
Missa). Aquest escrit sembla que demostra la
veracitat d’un origen eclesiàstic.
Concretament, se sap que l’any 1564 l’obreria
estava formada per un obrer eclesiàstic, un
obrer cavaller, dos obrers pagesos i un obrer
menestral. Entre tots es repartien les feines de
conservar l’ermita, recaptar almoines i administrar els béns. Més tard, s’hi afegiria el penoner, que seria qui duria el penó de la confraria.
Amb el pas dels anys, les festes van adquirint
força i altres elements que comencen a formar-ne part, com jocs d’habilitat de l’època i
actes diversos, i això la fa única i molt particular.

23 de juny dissabte de Sant Joan
9 h Primer Toc de Fabiol
14 h  Inici del Replec de Caixers i Cavallers
18 h  Caragol des Born
19 h  Llançament d’avellanes a l’avinguda Constitució
20 h  Llançament d’avellanes a l’avinguda Constitució, entre el Bar de
Calós i la plaça de Ses Palmeres
20 h  Actuació musical
21 h  Caragol de Santa Clara
24 de juny Sant Joan
8 h  Replec de Caixers, Sant Antoni, 5
18 h  Jocs des Pla, port de Ciutadella
25 de juny Sant Joanet
23 h  F ocs artificials sobre el mar (es
llancen des de la urbanització de
Son Oleo)
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Gastronomia

Coca de Sant Joan
La coca de Sant Joan és una de les coques més populars de Catalunya i pot ser de classes diferents: confitada amb massapà, crema o nata i ornada amb pinyons, llardons o fruita confitada quan es reparteix a les
revetlles juntament amb vins i caves. Hi ha una gran varietat de coques de Sant Joan. Algunes, per exemple,
abans de la fruita porten una capa fina de massapà rebaixat amb una mica de clara d’ou. D’altres inclouen
una capa de crema pastissera o crema cremada. També poden incloure pinyons, ametlles, iogurt, etc. Aquí
te’n presentem una recepta que pots fer a casa teva.

 Ingredients
Per fer una coca de mig quilo
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3 00 grams de farina de força
2 ous
45 grams de sucre
30 grans de mantega
7 grams de sal
60 grams d’aigua
50 grams de llevat
Vainilla
Canyella

· Llimona

 Preparació
Per començar a fer la pasta, es barregen la
farina, els ous, el sucre, la sal, uns 10 grams
de mantega i el llevat. Es barreja a poc a poc
i s’afegeix la resta de mantega en dues vegades. D’aquesta manera serà més fàcil i ràpid
de fer la pasta, que es va afinant. Quan no
s’enganxi a les mans es deixa reposar 30 minuts.
Artés ens explica un truc: “Per saber si la
pasta està al punt, n’agafarem un trosset i

l’estirarem amb els dits per comprovar-ne
l’elasticitat. Si s’estira formant un tel fi que
no es trenca (això vol dir que el gluten és ben
integrat), la pasta està preparada”.
Es treballa la pasta fins que estigui al punt i
s’hi dona una forma una mica allargada per
facilitar el procés d’estirar-la, que vindrà després. Aleshores es tapa amb un drap humit
i es deixa reposar 30 minuts més, per ajudar
la pasta a estirar-se bé sense que s’arronsi.

S’estira la pasta amb un corró. La coca ha
de fer uns 55 centímetres de llargada per 15
d’amplada.
Es pinta amb ou. Es deixa fermentar fins que
dobli el volum. Això vol dir que haurà de reposar tota la nit. L’endemà es torna a pintar
amb ou, s’hi col·loca el guarniment (fruita
confitada, pinyons…) i sucre al damunt. I
s’enforna a una temperatura de 220 ºC, entre tretze minuts i quinze. ●
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Eurecat anticipa a ExpoBages solucions
en indústria 4.0 per fer més competitives
les empreses de la Catalunya Central

Redacció i foto: EURECAT

Les capacitats
tecnològiques
d’Eurecat inclouen
àmbits capdavanters
com la transformació
digital, la gestió
intel·ligent dels
recursos, l’economia
circular o la robòtica
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E

l centre tecnològic Eurecat Manresa
(membre de Tecnio) va ser present
a la fira ExpoBages, on va presentar
noves tecnologies industrials i digitals amb
impacte directe a les empreses del territori,
vinculades a l’especialització del centre en
la denominada indústria 4.0 i al creixement
de les principals línies tecnològiques a Manresa. En paraules del president d’Eurecat,
Xavier Torra, “l’objectiu d’Eurecat en aquesta edició d’ExpoBages era enfortir la relació
amb les empreses de la Catalunya Central,
donant a conèixer les capacitats tècniques
de l’entitat i el paper que pot tenir el centre en la seva cadena de valor i projecció
de negoci”. Amb Eurecat, “les empreses del
Bages tenen un centre tecnològic de capçalera molt transversal i multitecnològic a

tocar, per poder traslladar les seves inquietuds de millora a nivell de productes, processos i serveis”, subratlla Xavier Torra. Les
capacitats tecnològiques d’Eurecat inclouen
“àmbits tant rellevants actualment com la
transformació digital, la gestió intel·ligent
dels recursos, l’economia circular o la robòtica i totes les activitats del centre estan
orientades a augmentar la competitivitat de
les empreses, de totes les dimensions i sectors, en el nou escenari que obre la indústria
connectada”, destaca el vicepresident de la
Comissió Territorial d’Eurecat a Manresa,
Francesc Santasusanna.
“La integració de tecnologies tant digitals com industrials, l’oferiment de serveis
de gestió de la innovació, així com la seva
orientació a client i la proximitat a les em-
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preses, fan d’Eurecat el partner ideal per fer
l’empresa catalana més competitiva i orientar-la al futur 4.0 que tenim a tocar”, destaca el gerent d’Eurecat a Manresa, Juanjo
Martín.

ExpoBages, aparador
d’algunes de les tecnologies
capdavanteres d’Eurecat
Entre altres tecnologies, i com a exemples de
la seva feina amb empreses, Eurecat va portar a la fira una ampolla de vi on és possible
verificar-ne el seu contingut sense obrir-la,
gràcies als sensors que porta incorporats a
l’etiqueta i que ha desenvolupat amb el celler
Ramon Roqueta i Germark, mitjançant l’electrònica impresa.
També va donar a conèixer un demostrador
del joc electrònic Simon fet amb circuits
electrònics encastats en una peça de plàstic
transparent que li aporta la funcionalitat. Es
tracta d’una peça polimèrica que ha estat
impresa electrònicament, termoformada

i sobreinjectada amb superfície funcional
i que ha guanyat el Premi del Gremi de la
Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya, en la categoria d’impressió funcional.
El prototip també ha estat seleccionat com
a finalista en els ChemPlast Awards, en la
categoria de “Millor projecte d’investigació
per a la indústria”. La integració de l’electrònica en les peces i components plàstics és
una tendència tecnològica d’especial interès
per a moltes empreses manufactureres del
territori.
Com a d’altres exemples d’innovacions tecnològiques d’aplicació industrial, l’estand
d’Eurecat a ExpoBages va mostrar també un
patinet fet amb materials compostos més
lleugers i mostres de peces realitzades dins
del projecte Hermes, liderat per ICL Iberia,
que ha creat un nou concepte de vagó per
millorar la competitivitat i reduir els costos
d’operació en el transport ferroviari de mercaderies. També va presentar una broca desenvolupada dins del projecte Geofit, que
Eurecat ha dut endavant amb l’empresa Catalana de Perforacions, del Bages.

CIència i Tecnologia

Eurecat, a la jornada “Cap a on
va la indústria del Bages”
Eurecat va participar a la jornada “Cap a
on va la indústria del Bages”, organitzada
amb motiu d’ExpoBages, que va tenir lloc
a la seu de la Demarcació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Casa Lluvià) i on
universitats, empreses, administracions públiques i el centre tecnològic van parlar sobre com s’han d’adaptar les empreses i els
professionals a la sostenibilitat ambiental,
a les energies renovables, a les indústries
4.0 i les TIC i a la mobilitat.
A la primera taula, titulada “Sostenibilitat
ambiental i energies renovables: l’oportunitat”, hi va participar el gerent d’Eurecat
a Manresa, que va prendre part de la taula
rodona “La mobilitat del futur. Canvi de
paradigma en el sector automoció?”. També va tenir lloc la taula rodona “Indústries
4.0 i les TIC com a base per a un futur connectat”, que va comptar amb Jordi Palmiola,
coordinador de projectes de la Unitat de Projectes Integrals d’Eurecat. ●
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Audi A1 Sportback 30 TFSI Advanced

Esportivitat
urbana



Cilindrada: 999 cc / Potència: 116 CV / Pes : 1.180 kg / Tracció : davantera / Acceleració 0
a 100 km/h: 9,5 segons / Consum mitjà : 5,6 l/100km / Preu 23.340 euros.

L

Text i fotos: Joan Vidal

Anglès
(tots els nivells)
Alemany
(debutant)
Conversa en anglès

Cursos
intensius
d’idiomes
Estiu 2019
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Tens 16 anys
o més?
És l’únic que
necessites per
estudiar al Servei
d’Idiomes.

Inscripcions:
Del 23 d’abril al
23 de juny a:
www.umanresa.cat/
servei-idiomes
Places limitades

a renovació de l’Audi A1,
ara solament en carrosseria
de 5 portes i denominat
Sportback, es beneficia
dels avantatges en seguretat
dels models superiors de la casa
alemanya, així com dels sistemes
d’infoentreteniment per interactuar amb el cotxe. Ha crescut una
mica fins als 4,03 metres (+ 56
cm) respecte al seu predecessor,
la qual cosa li permet gaudir de
més espai per als 5 ocupants i
augmentar a 335 litres de capacitat el maleter, 1.090 litres si pleguem els seients posteriors. Crec
que també és una dada important, ja que podríem pensar que
per mides solament el nou A1 és
un cotxe urbà, però després de
posar-me al volant d’aquest cotxe
per sinuoses carreteres de muntanya en la seva presentació nacional, sobretot la versió 40 2.0 TFSI
de 200 CV, és tanta l’esportivitat
dels seu comportament que la
diversió està completament assegurada quan surt de l’àmbit urbà.
L’atractiva imatge externa té l’al·licient de veure com el disseny de
les petites obertures horitzontals

en el capó recorden el mític Audi
Sport Quattro del Campionat del
Món de Rallyes de 1984. Altres
detalls com les llantes pintades en
color blanc, opcionals, i les dues
sortides de l’escapament en la versió més potent, li aporten una intencionada esportivitat. Per dins,
ens trobem un quadre d’instrumentació digital de gamma alta,
com, per exemple, la pantalla de
l’Audi Virtual Cockpit per a la informació principal del conductor i
la del sistema d’infoentreteniment
MMI Touch i gràfiques per a Google Earth a la dreta amb ordres per
veu o de manera tàctil. Dues opcions de luxe i recomanables són
el paquet de fins a 30 colors diferents per a l’ambientació interior i
el sistema de so que firma Bang
& Olufsen Premium Sound System
de 3D, 11 altaveus i 560 vats. La
gamma d’aquest cotxe fabricat a
la planta de Martorell es compon
únicament de motors de gasolina
TFSI amb potències de 95 a 200
CV. Canvis manual o automàtic
Stronic de 6 velocitats. Preus des
de 20.760 euros, que correspon a
l’A1 Sportback 25 1.0 TFSI de 95
CV. Vaig tenir l’oportunitat de provar les tres motoritzacions 1.0, 1.5
i 2.0 litres, la darrera amb l’efectiu canvi automàtic, i vaig quedar
gratament sorprès del gran comportament en carretera amb una
estabilitat sensacional, la direcció
superdirecta i bons frens. És evident que va dirigit a un públic jove
i dinàmic, amb un estil eminentment urbà i esportiu, sobretot per
la digitalització interior i la possibilitat de muntar la suspensió esportiva i el programa Drive Select
(Auto, Dynamic, Efficiency i Individual) que modifica els paràmetres
de forma d’entregar la potència al
motor, però el fet de les cinc portes i diferents mecàniques fan del
més petit dels Audi una opció de
compra super interessant per a qui
busca una cotxe de prop més de
quatre metres molt ben equipat i
luxós, com correspon a una marca
prèmium.●

200c

LA SOLUCIÓN
DE GESTIÓN
QUE CONECTA
CON EL FUTRO
SOLICITA INFORMACIÓN
93.877.03.03

ADAPTADO AL

SII
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/// Estrenes de cinema ///
X-Men: Dark Phoenix

Tolkien

Bosque maldito

Direcció:
Simon Kinberg
Actors:
Sophie Turner,
Jessica Chastain,
James McAvoy,
Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicholas
Hoult, Tye Sheridan, ...

Direcció:
Dome Karukoski
Actors:
Nicholas Hoult,
Lily Collins, Genevieve O’Reilly,
Colm Meaney,
Tom Glynn-Carney, Patrick
Gibson, Anthony
Boyle,...

Direcció:
Lee Cronin
Actors:
Seána Kerslake,
James Cosmo,
Kati Outinen, Simone Kirby, Steve Wall, James
Quinn Markey.,
Eoin Macken,
Sarah Hanly,...

En X-MEN: Dark Phoenix, els X-MEN s’enfronten al seu enemic més formidable i poderós: un dels seus membres, Jean Grey. Durant
una missió de rescat en l’espai, Jean gairebé
mor en ser trobada per una misteriosa força
còsmica. Quan torna a casa, aquesta força
no només l’ha fet infinitament més poderosa, sinó també molt més inestable.

Biopic de l’escriptor, lingüista i professor
universitari J. R. R. Tolkien (1892-1973), autor d’El senyor dels anells i El Hobbitt, entre
moltes altres obres. Tolkien explora els anys
de formació de l’escriptor en la seva cerca
de l’amistat, l’amor i la inspiració artísitca en
el grup d’estudiants inquiets del qual forma
part.

Una nit, el fill més jove de Sarah (Seana
Kerslake) desapareix entre la mala herba
que hi ha darrere de la seva casa rural. Encara que sembla ser la mateixa persona quan
torna a casa, el seu comportament comença
a ser cada vegada més erràtic. Aviat, Sarah
descobreix que pot ser que el nen que ha
tornat no sigui el seu fill.

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

JULIOL
1 Dilluns 2 Dimarts GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987
2 Dimarts 3 Dimecres MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494
3 Dimecres 4 Dijous MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154

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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Amb el suport de:

Patrocinadors:

