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Pilar Goñi

L’olor de la infància està plena de festes
‘nostrades’. Tancant els ulls ens arriba
la flaire dels canelons fets a casa, de
l’escudella de l’àvia, dels torrons, del
foc a terra... Tot això fa Nadal i quan
arriba desembre traiem la pols de les
figuretes de pessebre i de les garlandes
de l’arbre per tornar a guarnir les llars
i les empreses.
En l’olor del meu Nadal també hi ha la
pólvora que lluïa en algunes escenes
dels Pastorets dels Carlins quan el desaparegut amic Eugeni Vall feia explotar la caldera de l’infern en mil bocins,
i aquella olor i aquell fum envaïen tot
l’escenari. Algú deia: ‘obriu la porta de
la pista!’. I era el primer indici que després de les representacions arribarien
els refredats provocats per aquell fum
tan peculiar.
Tot això em ve al cap quan tanco els ulls
i penso en aquella època tan estimada
per mi. De ben segur que, si vosaltres
feu el mateix exercici i poseu la pituïtària en marxa, ‘la magdalena de Proust’
us portarà a aquells instants familiars
i innocents de quan éreu petits i vivíeu el Nadal amb una felicitat diferent.
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Llums, pastorets, pessebres i fires
per viure un Nadal ple de màgia

Per: Eli Pagán
Fotos: Salvador Redó, Jordi Preñanosa, Pont Llarg,
Món Sant Benet, Kursaal

E

l Bages s’il·lumina un Nadal més!
Els llums ja llueixen als carrers i els
bagencs ja escalfen motors per endinsar-se en el món nadalenc. Centenars de persones tornaran a pujar a l’escenari
per fer-nos reviure la història del Lluquet i el
Rovelló, o també d’en Bato i d’en Borrego,
mentre altres sortiran a les places a recrear
els quadres de la Bíblia amb els tradicionals
pessebres vivents. Però no només d’espectacles viurem aquestes festes, les tradicionals
fires –que ens ajudaran a ambientar les llars
de manera nadalenca– tornen amb més força
que mai. Perquè el Nadal és impensable sense
el caliu de la gent!

15 anys de la Fira de
Santa Llúcia de Manresa
Una de les festes més tradicionals i que donen el tret de sortida al Nadal manresà és la
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Fira de Santa Llúcia. Una mostra que enguany
està d’aniversari i que aquest 2019 celebra la
seva quinzena edició. Com és habitual, la Fira
començarà el dia 13 de desembre amb l’ofrena de ciris al Claustre de la Basílica de la Seu
i, les parades a la Baixada de la Seu. I durant
el cap de setmana del 14 i 15 de desembre
tot es traslladarà, com en les altres edicions,
a la Plaça Major. La Fira de Santa Llúcia està
organitzada per l’Ajuntament de Manresa, la seva Regidoria de comerç, la Fundació
Turisme i Fires de Manresa i, pels Amics de la
Fira Santa Llúcia. Segons explica Xavier Vera,
dels Amics de la Fira de Santa Llúcia, la mostra va néixer “per una inquietud del Casal de
Joves de La Seu i les ganes de tenir una Fira de
Nadal, tot amb l’objectiu de revalorar el centre
històric de la ciutat”. I també per “recuperar
iniciatives que s’havien fet i que s’havien perdut amb els anys”. Vera afegeix que la gran
sort que han tingut sempre “és el suport de
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l’Ajuntament de Manresa i els comerciants del
Centre Històric”. Enguany, a la Baixada de la
Seu, s’hi instal·laran unes 15 parades, i una
quarantena a la Plaça Major. Els productes
que s’hi podran trobar són molt variats, però
“tots” diu Xavier Vera “relacionats amb les
festes de Nadal: torrons, joguines, decoració,
tions, arbres de Nadal, coques, formatges, entre molts d’altres”. Un dels reclams d’aquesta
Fira és el Tió Solidari. Cada any “el caguen”
1.500 nens i nenes de la ciutat i comarca, durant els dos dies que està instal·lat a la Plaça
Major de Manresa. Els tiquets d’aquest Tió es
repartiran fins a exhaurir existències. També
durant aquell cap de setmana es faran més
d’una vintena d’activitats entre tallers per a
nens i nenes, concerts de Nadal, exhibicions,
xocolatada, i espectacles de carrer. Tampoc no
hi faltarà el trenet turístic.
I d’aquest cap de setmana, també, en destaca
l’avantpessebre del carrer del Balç: “De l’Èxode d’Egipte al camí cap a Betlem” que es podrà veure de 17.30 a 20.30h. És un pessebre
ambientat en les escenes bíbliques que van
tenir lloc abans del Naixement de Jesús, com
la sortida d’Egipte, els reis Salomó i Herodes o
l’Anunciació a Maria, situades a diferents racons del carrer del Balç.

el cub gegant que es va instal·lar a Crist Rei,
enguany se substitueix per un ninot de neu
també gegant de 8 metres d’alçada i 6 de
diàmetre.. Un ninot que ja està instal·lat a la
ciutat des del passat 2 de desembre, després
de la celebració de la Fira de Sant Andreu.
També, com ja és tradicional, hi ha arbres de
Nadal a la Plana de L’Om, a la plaça Major i a
Bonavista. Entre les novetats d’aquest any hi
ha també un cub il·luminat a la rotonda de la
plaça de la Creu i un arbre de Nadal a l’entrada sud, al Pont Vell. Tot acompanyat de la il·luminació dels carrers de la ciutat de Manresa.

Pessebre Vivent del
Pont Llarg de Manresa

És Nadal també al Kursaal

Pista de gel
En els darrers anys un altre dels elements més
característics del Nadal manresà és la tradicional pista de gel que hi ha instal·lada a la
plaça de Sant Domènec, de Manresa. Una
instal·lació que en els darrers anys fa les
delícies dels més petits però també dels grans
de la família. S’hi poden veure des de patinadors amateurs, fins a d’altres que semblen
grans professionals. Una pista que va entrar
en funcionament el passat 23 de novembre,
i que es va inaugurar oficialment el passat 30
de novembre, a la tarda, coincidint amb la Fira
de Sant Andreu, i en el mateix moment que
es feia l’encesa oficial dels llums de Nadal a
la capital del Bages. Per segon any consecutiu
l’organització d’aquesta pista de gel va a càrrec de Manresa Més Comerç i N-ICE Skating
SLU, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa. L’any passat més de 9.000 persones van
poder gaudir d’aquesta pista de gel de Sant
Domènec.
Pel que fa a la il·luminació nadalenca de Manresa, els carrers de la ciutat ja fa setmanes que
estan preparats. Si l’estrella de la il·luminació
nadalenca de l’any passat a Manresa va ser

El Reportatge

El Teatre Kursaal de Manresa també està engalanat i ple d’activitat aquestes festes. Com
també ja és tradicional, el tret de sortida de
les activitats previstes el va donar l’encesa
del gran arbre de Nadal que s’ha instal·lat
un any més al pati del teatre manresà. L’acte
d’encesa va tenir lloc el passat 3 de desembre, i va anar a càrrec de l’Aula de Teatre del
Kursaal. I un any més, torna l’espectacle “El
meu primer Nadal al Kursaal”. Així els protagonistes d’aquest espectacle, el Jan i la
Júlia, portaran de nou als més menuts de la
família la màgia del Nadal, un espectacle que
ja s’ha convertit en un clàssic en les festes
nadalenques manresanes. Aquesta representació adreçada al públic familiar es podrà
veure en 5 representacions.
De les activitats que es programen des del
Teatre Kursaal de Manresa també en destaca el ja tradicional Concert de Cap d’Any
a càrrec de la Unió Musical del Bages, que
tindrà lloc el dia 1 de gener a les set de la
tarda a la Sala Gran de l’equipament manresà.

El 26 de desembre tindrà lloc el Pessebre
Vivent de Manresa, situat a l’aqüeducte del
Pont Llarg de la Sèquia de Manresa, construït
el s. XVII, i a les primeres cases de pagès del
regadiu del Poal. El Pessebre Vivent Del Pont
Llarg fa 8 anys que es representa en el nou
format, però acumula una història de més de
30 anys. El seu origen es remunta al pessebre
vivent que naixia als baixos de la Parròquia
de la Mare de Déu de l’Esperança el 1987 i
que, el 2011, es va estendre i obrir a la ciutat,
ubicant-lo sota l’aqüeducte del Pont llarg,
al final de l’avinguda Universitària. Està organitzat per la Comissió Del Pessebre Vivent
Del Pont Llarg de la Parròquia de La Mare de
Déu de l’Esperança, del Barri Mión-Puigberenguer-Poal.
Actualment té un recorregut circular amb inici i acabament a l’aqüeducte, seguint fins a
les primeres masies del Poal, al Camí de Joncadella. Compta amb 26 escenes que omplen
prop de 200 figurants i un nodrit grup d’animals. Se situa a les eres de les primeres cases
de pagès del Poal i sota l’aqüeducte i s’hi representen escenes bíbliques i de la vida quotidiana de la Galilea de fa més de 2.000 anys. Les
novetats d’aquest any les hem de buscar en els
nous decorats del poble i en el nou recorregut
que posa ordre cronològic als esdeveniments.
Així, per exemple, es canviarà la ubicació de
l’establia. Aquest pessebre es podrà veure el
Dia de Sant Esteve, 26 de desembre, de les
18.00 a les 20.30h. Des de l’organització
es recomana adquirir els tiquets d’entrada
anticipada al Teatre Kursaal o pel portal de
venda d’entrades dels Pessebres Vivents de
Catalunya. Els tiquets es podran adquirir també el mateix dia de la representació.
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/// Manresa i el Bages ofereixen des de les tradicionals representacions
nadalenques fins a espais d’oci ja consolidats, com és la pista de gel ///
Torna la Nit Viva de Fonollosa

El poble de Fonollosa tornarà enguany a oferir
una nova edició de la Nit Viva, l’espectacle que
recrea la vida a pagès de fa més d’un segle i en
el qual hi participen més de 200 persones, de
Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra, Castelltallat i rodalies, que fan de figurants en unes
50 escenes estàtiques, mòbils o parlades en
quadres situats en cases i espais centenaris del
poble. La representació transcorre pels carrers
i interiors de diverses cases centenàries del
Raval del Sastre del poble de Fonollosa. Com
és habitual, l’organització ha treballat els darrers mesos per anar millorant les escenes, amb
més elements, decoració i objectes antics, per
tal de seguir avançant i millorar encara més
el rigor històric que caracteritza aquest espectacle.
Entre les escenes destacades hi ha la premsa
d’oli, el celler i la núvia (situades a l’interior de
cases datades del segle XVII), passant el rosari,
l’escola, la carboneria, el forjador, les trementinaires... El recorregut transcorre per interiors
però també pels carrers i camps, on el visitant
trobarà també escenes com el batre, el mercat, la bugada, el carro de la verema, la festa
major, amb músics en directe, o la matança
del porc. També s’hi recrea el portal de Betlem.
Enguany, les funcions seran els dies 26, 28
i 29 de desembre, i 1 de gener de 2020, en
dues sessions. A les 18.15h, i a les 19.30h.
Les entrades es poden adquirir directament a
taquilla. En finalitzar, es reparteix pa per torrar
amb cansalada i allioli de codony per a tots
els visitants.
6

Pessebre Vivent
de Món Sant Benet
Després del gran èxit de la primera edició,
amb més de 3.000 visitants, Món Sant
Benet a Sant Fruitós de Bages torna a proposar gaudir de la màgia del Nadal amb la segona edició del seu pessebre vivent ambientat a
l’època medieval.
Es tracta de l’únic pessebre de Catalunya
que es realitza dins d’un monestir, en un
entorn patrimonial molt especial que data
del segle X. Un espectacle que combina la
representació d’un centenar d’actors amb
efectes d’última generació. Les estances
del monestir s’aprofiten per representar les
diferents escenes clàssiques: l’anunciació, el
naixement de Jesús, l’adoració... i permeten
als espectadors passejar-hi i confondre-s’hi,
tot redescobrint un monestir ple de vida. El
pessebre destaca per la singularitat del seu
emplaçament, però també, per la recreació,
en els detalls i la posada en escena, del monestir medieval. Enguany aquest pessebre
estrenarà escenes i nous personatges. El
Pessebre Vivent de Món Sant Benet es podrà
veure els dies 21, 22, 26, 28 i 29 de desembre a partir de les sis de la tarda.

Pastorets de Cardona
Els Pastorets de Cardona enguany estan
d’aniversari. I és que aquest 2019 es commemoren els 120 anys de les seves representacions i 75 anys de seu text actual, basat en l’obra de Serafí Pitarra, però també en

altres fonts. Uns Pastorets que aquest any
ja s’han representat. I és que per celebrar
aquestes dues importants efemèrides es van
poder veure el passat 24 de novembre al Palau de la Generalitat i, amb la presència del
President Quim Torra. En concret, s’hi van
poder veure 4 quadres d’aquest espectacle
cardoní. Amb aquesta activitat es dona per
inaugurada la temporada 2019 de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya.
Uns Pastorets que a Cardona es representen des de l’any 1900. Originalment van
ser adaptats per dos capellans d’una versió
en castellà, d’aquí els protagonistes, Bato i
Borrego. La versió actual, va ser recomposta
l’any 1944 i en va ser l’autor Mossèn Josep
Domeque, barrejant textos propis i d’altres
autors, com Serafí Pitarra. Va ser una recomposició totalment de memòria, ja que els
originals havien desaparegut en els saquejos
que durant la Guerra Civil havia patit el teatre “Els Catòlics”. La música, element molt
present als Pastorets de Cardona, també és
original i consta de peces pròpies, tradicionals catalanes, i algunes de Mossèn Llorenç
Riu. En un principi eren interpretades a piano fins que Joan Roure en va fer els arranjaments per a cobla. Cal destacar que totes
les cançons dels Pastors són interpretades
en directe per la Banda de Cardona, amb
peces corals, solos i duets. Els Pastorets de
Cardona es podran veure els dies 25, 26 i
28 de desembre, i 4 i 6 de gener a l’Auditori
Valentí Fuster. El grup teatral “El Traspunt”
de Cardona és qui hi ha al darrera d’aquests
Pastorets. ●
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Aquest mes no et pots perdre...
A partir del 5 de desembre - òpera
Pagliacci I Cavalleria Rusticana
Pietro Mascagni / Ruggero Leoncavallo
Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Alagna i Pankratova protagonitzen una de les
produccions més aclamades de la Royal Opera
House. Damiano Michieletto presenta el doble
programa operístic per excel·lència, format pels
dos títols més emblemàtics del verisme. Gairebé dos manifestos artístics i, gràcies al director
italià, dues cares de la mateixa moneda, amb
incursions de personatges de Cavalleria Rusticana a Pagliacci i a la inversa.
6 de desembre - FIRA
Fira de Sant Nicolau
de la Vall d’en Bas
El dia 6 de desembre de l’any 1993, festivitat
de Sant Nicolau, després de 86 anys sense
celebrar-se, es va tornar a recuperar la Fira de
Sant Nicolau. Tindreu l’oportunitat de pujar, si
voleu, a peu, pels carrers costeruts i empedrats
del poble, admirar les cases a una i altra banda dels carrerons, i podreu començar a gaudir
del munt de parades que us oferiran una gran
varietat de productes; artesania, embotits, formatges, mel...
6 de desembre - FIRA
Fira del Pessebre a Olot
La Fira del Pessebre començarà el dijous 6 de
desembre fins el diumenge dia 9. Aquest any, a
la plaça del Carme, hi haurà l’espai d’activitats
familiars.

6 de desembre - FIRA
Fira de Nadal a Tossa de Mar
Fira de productes de Nadal i artesania, tallers
de cuina, tastets, xerrades, Christmas Sessions.
6 de desembre - FIRA
Mercat medieval de Vic

7 de desembre - FIRA
Fira de Nadal de Sant Antoni
de Vilamajor
S’acosten les festes de Nadal i, com cada any,
s’organitza la Fira de Nadal, que està situada a
la plaça de la Vila.
7 de desembre - FIRA
Fira de Santa Llúcia
de Vilafranca del Penedès
La Fira de Santa Llúcia té lloc a Vilafranca del
Penedès els dies anteriors a Nadal.

Vic es transforma en un poblat medieval amb artesans, taverners, firaries i
espectacles al carrer
Del 6 al 9 de desembre els carrers del centre històric de Vic tornaran un any més a
l’època medieval. Durant 4 dies, la ciutat
es converteix en el marc idoni per recrear
l’època medieval amb expositors repartits
per tot el nucli antic de la ciutat amb una
oferta àmplia i variada: articles de decoració, joieria, cremes, herbes medicinals,
complements de roba, embotits, formatges, pastisseria, conserves, i xocolates, entre d’altres productes. Al Mercat Medieval
també hi ha nombrosos llocs per menjar
i tavernes. Hi trobareu creps, pernil a la
brasa, entrepans, botifarra, pizzes, gofres
i pop.

7 de desembre - FIRA
Fira del Tió a Solsona
Fira del Tió a Solsona, amb artesans locals que
s’ubicaran a la plaça Major.
7 de desembre - FIRA
Fira Infantil i de la Màgia
del Nadal de Premià de Dalt
Comerços per comprar regals per a les festes,
activitats de dinamització per a tota la família
en col·laboració amb la Marató de TV3.
7 de desembre - MÚSICA
21 BOUTONS
19 h - Kursaal, Sala Petita
A l’espectacle ‘21 Boutons’ coincideixen les
tradicions musicals valona i catalana mitjançant
l’acordió diatònic. Marinette Bonnert i Pere Romaní han portat des del 2006 el seu repertori
de música de ball tradicional per tot Europa.
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O N C PSTD
7 de desembre - FIRA
Fira nadalenca
Barri de la Font-Vella i nucli antic
d’Igualada

8 de desembre - FIRA
Fira de l’Estany
A la Fira de l’Estany, el dia 8 de desembre, podem trobar parades d’artesans, pintors, productes de l’Estany, entitats de l’Estany i del
Moianès.
8 de desembre - FIRA
Mercat de Nadal d’Agramunt
Des de 1999, Agramunt celebra el seu mercat
de Nadal el dia de la Puríssima.

Els carrers del barri de la Font Vella i la plaça
de l’Ajuntament es convertiran en un mercat de productes artesans i de proximitat
amb un toc nadalenc. Torrons, neules, ornamentació nadalenca, dolços, regals de
Nadal, tions, arbres de Nadal... Tot això i
molt més en els 33 expositors que ompliran
els carrers del nucli antic amb una vintena
de casetes de fusta, catorze de les quals estaran ordenades en cercle al centre de la
plaça de l’Ajuntament.

8 de desembre - FIRA
Fira de Nadal a Santa
Margarida i els Monjos
Fira de Nadal a Santa Margarida i els Monjos,
que comptarà amb una quarantena de parades
distribuïdes pel raval de Sant Martí i plaça de
Pau Casals. A més a més, durant tot el matí s’hi
celebraran activitats al voltant del Nadal.

7 de desembre - TEATRE
LAPÒNIA
21 h - Teatre Conservatori
de Cristina Clemente i Marc Angelet
Dues famílies es troben a Lapònia per celebrar
la nit de Nadal i esperar l’arribada del Pare
Noel.

A partir del 10 de desembre - òpera
La petita flauta màgica
11 h - Gran Teatre del Liceu
PÚBLIC INFANTIL
L’ocellaire Papageno ens explica les extraordinàries aventures que viu al costat del seu
amic el príncep Tamino. Junts volen rescatar la
princesa Pamina, filla de la Reina de la Nit, a
qui el malvat Sarastro té presonera. Adaptació
per al públic infantil realitzada per Comediants.

8 DE DESEMBRE - MÚSICA
Concert de Diego el Cigala
19.30 h - Gran Teatre del Liceu
Un concert antològic, on repassarà els seus
grans èxits acompanyat d’amics molt especials.

13 de desembre - FIRA
Fira de Santa Llúcia de Gelida
La Fira de Santa Llúcia, el 13 de desembre, és
la més tradicional i popular que se celebra a
Gelida. Podem dir que ha sabut conservar tot
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el sentit de festivitat litúrgica i la seva dimensió
social que des de sempre l’han caracteritzada
esdevenint avui una autèntica festa, a les portes
de Nadal, per a tots els gelidencs.
Recomanat per

FREQÜÈNCIA

13, 14 i 15 de desembre - FIRA
Fira de Santa Llúcia
a Manresa

La 14a edició de la Fira de Santa Llúcia
se celebrarà aquest divendres dia 13 de
desembre a la Baixada de la Seu. Com
ja és tradició, durant tot el dia hi haurà
l’ofrena de ciris a Santa Llúcia al claustre de la basílica i cantades de nadales a
diferents indrets de la Baixada de la Seu.
Dissabte i diumenge, el gruix de la fira,
amb 45 parades, es traslladarà a la plaça
Major mentre que a la Baixada de la Seu
es mantindrà la fira d’entitats de la ciutat.
La recaptació de la Cagada del Tió gegant solidari serà per a La Marató de TV3
i el Banc d’Aliments. El preu del tiquet és
d’1 euro. Hi haurà activitats paral·leles
com el Pessebre vivent al carrer del Balç
i el comerç obert a la ciutat en el casc
antic.
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14 i 15 de desembre – TEATRE
Casa de nines, 20 anys després
21 h / 18 h - Kursaal, Sala Gran
de Lucas Hnath
En l’escena final de l’obra mestra d’Ibsen
del 1879, ‘Casa de nines’, Nora Helmer
pren la sorprenent decisió de tancar la porta a la seva vida anterior: deixar el marit i els
fills, i començar una nova vida en solitari. A
‘Casa de nines, 20 anys després’ han passat
20 anys des que la Nora va marxar de casa.
Ara, algú pica sobre aquella mateixa porta.
La Nora ha tornat. Però per què? I què pot
significar per als que va deixar enrere? Un
espectacle dirigit per Sílvia Munt que s’estrena al Festival Grec 2019.
14 de desembre - FIRA
Fira de Nadal de Collbató
Aquest any iniciem una nova etapa de la
Fira de Nadal dedicada a l’oli, de la mà
dels nostres productors locals. Podreu venir a descobrir i degustar l’oli nou dels productors de Collbató! Una experiència per
conèixer i tastar el que es produeix a casa
nostra.
Enguany hi podreu trobar una fira on
l’alimentació i l’agricultura de la nostra terra són els protagonistes.
L’àmplia oferta anirà des de les parades
l’oli, d’alimentació, de vi, de cerveses artesanes, fins a una mostra d’animals de granja o de maquinària agrícola. Les parades de
decoració i artesania seran també presents al
nucli històric de Collbató per assortir-vos dels
regals que necessiteu per a aquest Nadal.

14 de desembre - FIRA
Fira de Santa Llúcia,
la Fira de la Punta al Coixí
de Catalunya a l’Arboç

L’Arboç es prepara per a l’arribada de la
tradicional Fira de Santa Llúcia, la Fira
de la Punta al Coixí de Catalunya. Un
esdeveniment prenadalenc molt esperat per tots els arbocencs que omplirà
els carrers de la vila amb més de 100
parades, animació i actes per a totes les
edats.
Uns dels actes més concorreguts de la
Fira és, sens dubte, la Plantada i Exhibició de Puntaires, que aplegarà més
d’un miler d’artesanes i un gran mercat
de productes relacionats amb la punta
al coixí al carrer Rafael Casanovas i la
plaça de la Badalota.
Un dels moments més esperats serà el
lliurament de premis del Concurs Nacional de Punta al Coixí de Catalunya.
Tot i la seva joventut, el rotund èxit de
convocatòria i la repercussió mediàtica
obtinguda en les primeres edicions han
fet que aquest concurs s’hagi consolidat ràpidament com un referent a nivell
català.

14 de desembre - Mercat
Mercat de Nadal, fira de
capons, aviram i motius
nadalencs a Valls
La ciutat de Valls viurà el mercat de
Nadal, d’aviram i elements nadalencs, la
Fira de capons, aus i ramaderia, amb una
àmplia oferta d’aviram viu, arbres i verd,
figures de pessebre, vins i caves, mel i dolços
i objectes ornamentals. El Mercat de Nadal
restarà obert de les deu del matí a les nou
del vespre, i estem segurs que, després de
l’èxit dels últims anys, es podrà reviure de
nou una de les tradicions més genuïnes del
calendari vallenc, amb àmplia oferta d’aus
de corral, capons, galls d’indi, pollastres,
oques, ànecs; rucs i someres... i elements
nadalencs.
14 de desembre - FIRA
Fira de Nadal a Súria
Súria Punt Comercial, amb el suport de
l’Ajuntament de Súria i de la Generalitat
de Catalunya, organitza la Fira de Nadal de
Súria. El comerç del centre de la vila obre
les seves portes i ofereix un programa ampli d’activitats festives i solidàries per a tota
la família, amb la col·laboració de diferents
entitats.
15 de desembre - FIRA
Fira del Tió i Mercat
del Trasto a Moià
Torna la Fira del Tió i el mercat del Trasto a
Moià. Es durà a terme durant tot el matí a la
plaça Sant Sebastià.
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15 de desembre - FIRA
Fira de Santa Llúcia de Sallent
Pels volts de la festivitat de Sant Llúcia (13 de
desembre), Sallent celebra la seva pròpia i tradicional fira nadalenca. Un esperat esdeveniment
que omple la vila de productes artesans.
15 de desembre - FIRA
Fira de Santa Llúcia de Taradell
A la Fira de Santa Llúcia de Taradell podrem
trobar tot tipus de guarniments nadalencs, des
de les tradicionals figures de pessebre fins als
ornaments de l’arbre, passant per algun Pare
Noel vingut de terres foranes o els tions que no
es resignen a desaparèixer.
15 de desembre - FIRA
Mercat de Nadal a Matadepera
Un any més la Masia La Tartana acull una nova
edició del Mercat de Nadal obert a tothom, on
hi haurà paradetes que oferiran diversitat de
productes per poder fer les compres i regals de
Nadal.
15 de desembre - FIRA
Fira avícola de la Raça Prat
al Prat de Llobregat
Cada any, cap al mes de desembre, celebrem
la Fira avícola de la raça Prat, una fira de
proximitat, de km 0, que ens mostra uns productes de la terra reconeguts i de qualita.
18 DE DESEMBRE - Festa major
Festa Major d’Hivern
de Cadaqués
Cadaqués celebra la seva festa major d’hivern
honorant la seva patrona, la Verge de l’Espe-
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rança. Té lloc a mitjans de mes de desembre
i entre els actes programats hi ha sardanes,
cinema, dinar popular... És, a més, una ocasió
excel·lent per visitar la població.
20 i 21 de desembre - MUSICAL
Nadal a Broadway
L’Auditori de Barcelona
Un any més, per donar la benvinguda al Nadal, L’Auditori es capbussa en la màgia dels
musicals. L’OBC es vesteix de gala per convertir-se en una orquestra del millor Broadway,
per acompanyar les emocions més intenses
del teatre musical i les melodies més encomanadisses de tots els temps.
21 de desembre - FIRA DE NADAL
Fira de Nadal de Móra d’Ebre
A la plaça de Dalt. Les activitats s’iniciaran a
les 10.00 h i es perllongaran durant tota la
jornada fins a les 21.00 h. A banda de les
parades de venda de productes nadalencs, hi
haurà activitats, tallers i espectacles durant
tot el dia.
21 de desembre - FIRA DE NADAL
Fira de Santa Llúcia
d’Ullastrell
Fira d’articles nadalencs i altres variants, al
Carrer Serra.
21 de desembre - FIRA DE NADAL
Fira de Nadal de l’Ametlla
del Vallès
Màgia, tradició, bon menjar, música, il·lusió…
Arriba el fred i les ganes de gaudir plegats
en família. El Nadal s’albira a l’horitzó. Els

llums, els carrers engalanats, els avets, els
torrons, la carta als Reis i l’escudella de la
iaia.
21 de desembre - FIRA DE NADAL
Fira de Nadal de Callús
Parades de Nadal, activitats infantils, xocolatada i participació de la Colla Gegantera
de Callús
21 de desembre - FIRA
Fira de l’Escudella de Nadal
a Santa Maria de Palautordera
Els botiguers sortiran al carrer amb un munt
de paradetes. Pista de gel, campament del
Patge Eliseu, música al carrer, atraccions artesanals, repartiment d’escudella i xocolata
calenta...
21 de desembre - FIRA
Fira de Nadal de Sant Vicenç
de Montalt
Parades de venda de figures del pessebre,
plantes i decoració nadalenca en general,
bijuteria, roba, complements, formatges,
embotits, mels, caves o vins...
21 de desembre
Fira de Nadal d’Arenys de Mar
La Fira de Nadal d’Arenys de Mar, que té
lloc a la plaça de l’Església, té com a objectiu fomentar la creativitat dels artesans
que elaboren i venen els seus productes.
Es distribueix en dos sectors: alimentació i
artesania. L’obertura serà el dissabte, 15 de
desembre, i l’horari serà cada dia de 10 a
21 h.
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21 de desembre - Fira
Fira del Gall de Vilafranca
del Penedès
Tal com marca la tradició,Vilafranca del Penedès
celebra la Fira del Gall.
26 de desembre - música
Concert de Sant Esteve
Palau de la Música Catalana
Orfeó Català, Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana, Cor Jove de l’Orfeó Català,
Cor de Noies de l’Orfeó Català, Cor Infantil de
l’Orfeó Català, Cor Mitjans de l’Orfeó Català,
Cor Petits de l’Orfeó Català
27 i 28 de desembre - música
Manolo García
21 h - Palau de la Música Catalana

22 DE DESEMBRE
Pessebre Vivent de Breda

25 de desembre
Pessebre Vivent de Pals
La primera representació del Pessebre Vivent de Pals va tenir lloc a l’interior de les
estances de la casa de cultura de “Ca la Pruna”, una fortificació medieval de singular bellesa. Era un pessebre petit i modest nascut, l’any
1987, de la il·lusió i l’empenta d’un grup de
joves que, esperonats per l’èxit que va tenir, van
posar la primera pedra per als pessebres vivents
que, any rere any, es representen a Pals quan
arriben les festes nadalenques.

El Pessebre Vivent de Breda representa més
d’una vintena d’escenes amb moviment,
veu i música enregistrada, vestuari d’època
i tradicional català. Està ubicat en l’entorn
de l’antic monestir de Sant Salvador, gaudint
així del marc incomparable que és l’imponent
conjunt patrimonial de la vila.

Del 22 de desembre al 6 de gener
Pessebre vivent de la Pobla
de Montornès
Des de l’any 1976, i de forma ininterrompuda,
s’han celebrat les representacions del Pessebre
Vivent. El Pessebre de la Pobla de Montornès
és un dels més tradicionals de Catalunya i s’ha
convertit en la icona del municipi, projectant la
vila més enllà de la comarca. El Pessebre Vivent
de la Pobla de Montornès es compon de 15
quadres bàsics i uns quants més de complementaris.

Del 23 i 25 de desembre
Pessebre Vivent de Fontcoberta
Al municipi de Fontcoberta, com es tradició
de cada any, es realitza el Pessebre Vivent.
Horari: A les 17 h de la tarda

Gira ‘Acústico Acústico’
Després de militar des dels anys vuitanta a
Los Ràpidos, Los Burros i El Último de la Fila,
incloent fins avui la seva carrera en solitari,
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.
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Del 22 de desembre a l’1 de gener
Pessebre Vivent de Brunyola
El pessebre de Brunyola s’inicia el 1981,
amb 15 personatges i dues escenes, al llarg
d’aquests anys s’hi han anat incorporant persones i escenes fins a arribar a tenir gairebé
1 quilòmetre de recorregut, amb una trentena d’escenes i més de 200 persones participants, entre tècnics i actors.

Del 22 de desembre al 12 de gener
Pessebre Vivent d’Osona a Tona
Una de les característiques principals d’aquest
pessebre que es representa a l’aire lliure, a
redós del castell de Tona, és que cada any es
desmunta i es construeix totalment, de manera
que permet oferir una visió nova cada edició.
“El pessebre va néixer l’any 1972 quan el
grup d’Escoltes, l’Esbart dansaire i una colla
de jovent del poble varen decidir que calia fer
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alguna activitat pels volts de Nadal, una idea
força agosarada si tenim en compte que en
aquells moments només hi havia dos o tres
referents a Catalunya. En veure que aquesta
idea podia arrelar es va formar l’anomenada
Agrupació Pessebre Vivent de Tona.

26 de desembre
Pessebre Vivent del
Pont Llarg de Manresa

25 de desembre
Pessebre Vivent de la Pobla
de Lillet
Aprofitant el bonic entorn de cal Xeró (era i
casa de pagès situada al bell mig del poble),
carrerons i porxos del nucli antic de la nostra
vila, hem anat ampliant el recorregut i el nombre de quadres, i millorant la tècnica i el vestuari. Enguany representem una trentena de quadres, tradicionals i bíblics, amb la participació
de més de cent persones.
Del 23 de desembre al 6 de gener
Pessebre vivent de Castell
d’Aro (Castell d’Aro-Platja d’Aro)
El Pessebre Vivent de Castell d’Aro és un
pessebre en moviment i estàtic amb vestuari
d’època i tradicional i música enregistrada que
es representa des de 1959. Es representen escenes bíbliques, tradicionals i oficis.

El PESSEBRE VIVENT DEL PONT LLARG
acumula una història de prop de 30 anys.
Hem de buscar el seu origen en el pessebre vivent que es feia als baixos de la Parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança
i que, ja fa 5 anys, es va estendre i obrir
a la ciutat, ubicant-lo a sota l’Aqüeducte
del Pont llarg, al final de l’avinguda Universitària, entrant a les terres de pagès del
regadiu de Manresa. Està organitzat per
la Comissió del Pessebre Vivent del Pont
Llarg de la Parròquia de La Mare de Déu
de l’esperança, del Barri Mión-Puigberenguer-Poal.

28 i 29 de desembre
Pessebre vivent de Rupit
El Pessebre Vivent de Rupit està organitzat pel
Centre Cultural i Parroquial de Rupit, un poble
que per si mateix ja és un gran pessebre, el qual
compta amb un recorregut per tot el nucli tot
explicant la vida de Jesús. Ofereix diversos quadres bíblics i d’oficis antics.

Del 22 de desembre al 11 de gener
Pessebre Vivent d’Ardèvol
Ardèvol, un llogarret d’escassament cent habitants, reuneix cada Nadal prop de dos-cents
actors, tant del poble com dels pobles veïns,
per fer les seves representacions del Pessebre Vivent des de ja fa més de vint anys. La
feina, però, comença mesos abans, quan els

SEGONA EDICIÓ

PESSEBRE VIVENT
A MÓN SANT BENET

21, 22, 26, 28 i 29 de desembre
A partir de les 18 h (4 sessions diàries)

membres de l’organització es distribueixen les
feines de d’esbrossar i condicionar l’ambient
per deixar l’escenari a punt per quan arribin els
actors, i també es preocupen de posar a punt
els vestits i tota la roba necessària.
Del 25 de desembre a l’1 de gener
Pessebre Vivent de Vilandeny
a Navès
Es tracta del pessebre vivent més autèntic de la
zona ja que està fet a l’estil de pagès. A més,
compta amb la particularitat d’unir habitants de
Vilandeny (el Solsonès), Gargallà i Sorba (Montmajor-El Berguedà), és a dir de dues comarques
i dues províncies diferents amb un únic objectiu: escenificar un pessebre vivent enmig d’un
entorn privilegiat com és el poble de Vilandeny.
Del 21 de desembre al 6 de gener
Pessebre vivent de les Torres
de Fals
Aquest Pessebre és un dels que fa més anys
que s’organitza a la comarca del Bages. Fa 27
anys consecutius que es representa, amb la
qual cosa l’espectacle està molt arrelat al poble i gaudeix de gran prestigi i difusió arreu de
Catalunya.
26 de desembre al 1 de gener
Nit Viva de Fonollosa
La NIT VIVA és un espectacle que recrea la vida
a pagès de fa més d’un segle i que combina
quadres d’oficis antics i pessebre.
La representació transcorre pels carrers i
interior de cases centenàries del Raval del Sastre del poble de Fonollosa (Bages).

Un pessebre del
segle XXI dins
d’un monestir
del segle X
Més de 3.000
visitants en la
primera edició

MÉS INFORMACIÓ I COMPRA
ANTICIPADA D’ENTRADES:

www.monstbenet.cat
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La situació de les protectores
d’animals, cada vegada més crítica
A la comarca del Bages
són moltes les associacions
que vetllen pel benestar
dels animals, sobretot de
gats i gossos

Text i fotos: Sergio López

T

ots hem desitjat en algun moment
tenir un gat o un gos a casa, perquè
ens faci companyia... però cap a on
recorrem a l’hora de tenir aquest animal: a l’adopció o a la compra? Aquest és
l’inici d’una gran problemàtica, i no només en
l’àmbit comarcal sinó també a escala mundial.
Es calcula que cada quart d’hora s’abandona
un animal de companyia a Catalunya, i cada
any prop de 35.000, majoritàriament gossos
i gats, xifra que representa la quarta part dels
que queden desemparats a Espanya.

Les colònies, la solució
pels gats ferals
Els gats de carrer, els gats ferals, han existit
sempre. Si anem pel carrer, podem veure de
ben segur molts gatets que viuen allà, al carrer.
Fins fa pocs anys era una problemàtica greu
ja que aquesta espècie mamífera té un gran
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desenvolupament i una gran facilitat per tal
de reproduir-se. En un determinat moment
van sorgir algunes persones que, a títol individual, volien donar una possible solució. Com
és el cas de la Raquel Estruch, presidenta de
l’associació ‘Peludets Sant Vicenç’. Aquesta organització voluntària va néixer ara fa deu anys,
quan la Raquel va anar a viure a Sant Vicenç
de Castellet (Bages Sud) i es va adonar de la
problemàtica felina al carrer. L’associació té el
‘recinte’ on cuida les mixes prop de l’estació
de Renfe de Sant Vicenç. Allà, a banda de
proporcionar-los menjar, aigua i cures, el més
important que fa ‘Peludets Sant Vicenç’ és promocionar l’adopció responsable. Tots els gats
que recull del carrer, ja sigui perquè estiguin
ferits o perquè no tinguin propietari, passen
uns serveis mèdics i es posen a disposició
d’adopció. Raquel Estruch assegura que l’única
solució que hi ha per a l’eliminació de la superpoblació de gats de carrer són les colònies i
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No porten piles,
no són joguines

les associacions com les seves, que
ajuden tant els petits felins com a
resoldre la problemàtica social que
es vivia i encara ara es viu.

Cada vegada més
demanda, però
menys espai
L’Aixopluc de Manresa és una de
les protectores més conegudes a
la Catalunya Central a causa de
la seva trajectòria i servei. En algunes ocasions s’han vist saturats
i desbordats de tants animals que
tenien a les seves instal·lacions, i
han arribat a tenir-ne més de 100.
Ara en tenen prop d’una vuitantena però la preocupació segueix
present. “És una situació dura i
crua, però és la real”, diu l’Anna.
“No volem fer tancar els criadors
o les botigues que venen animals,
però és un dels principals problemes”, apunta, a més, l’Anna. La
protectora bagenca assegura que
una de les solucions és que la
gent ha de tenir més consciència
i canviar el concepte de tenir un
animal. “No és com anar al supermercat a comprar un bric de
llet, és una vida.” La problemàtica en si també passa per la part
econòmica i pel suport de les institucions. Segons diu la direcció
de la protectora ‘Aixopluc’, no se
senten abandonats per part de
les organitzacions governamentals però sí que els agradaria rebre
més suport per part d’aquestes.

El tema del mes

Una altra organització que vetlla
pel benestar dels animals, i més
concretament dels gossos, són
les voluntàries de l’associació
‘Els quissos’. L’Imma Sabaté és
la que va posar el primer granet
de sorra per tal que aquesta associació tirés endavant. “Vam
començar amb quatre amigues
que m’ajudaven, però de mica en
mica hem anat creixent”, assegura Sabaté. També, la creadora de
l’associació manresana creu que
fer una adopció enriqueix molt la
vida de les famílies i si són nens
i nenes, encara molt millor. Un
clar exemple d’aquesta connexió
entre animals i famílies és la del
‘Vailet’, un gos de la família de la
Tere Doncel. Les filles de la Tere, la
Martina i la Meritxell, van perdre
el gos que tenien l’estiu passat (a
causa de l’edat), i pocs dies després, l’àvia paterna. Una situació
que va fer que les menudes de la
casa volguessin adoptar un gos
al cap de pocs mesos. En aquest
cas, van adoptar el Vailet, ja que

té una gran semblança amb l’anterior gos que tenien. La mare va
acceptar adoptar-lo però amb la
condició que les petites paguessin i es fessin càrrec del Vailet.
“Volia que tinguessin en compte
el valor i la responsabilitat que té
tenir un animal”, explica la Tere.
Així doncs, les filles cada mes paguen elles mateixes una proporció de l’adopció i el manteniment
de l’animal. Una història molt
emocionant que, de fet, a qui
va emocionar va ser a la direcció
d’‘Els Quissos’.

Cada any per les dates
nadalenques acostumen a regalar animals. Normalment els
qui reben aquestes mascotes
són nenes i nens petits que
creiem que se’n poden fer càrrec, que ja són prou responsables per a cuidar un gat, un
gos o un ésser vivent. “No és
una broma, tota la família ha
d’estar d’acord amb el nou
membre que vindrà” assegura
la Raquel Estruch, presidenta
de ‘Peludets Sant Vicenç’. Animals que, si no ha estat una
decisió meditada, acaben ignorats per part de la mateixa
família, o en situacions extremes, abandonats. Per tant,
ja ho saben, aquestes festes,
abans d’escriure la carta als reis
mags, pensem bé si volem tenir
un nou membre a la família. I si
és així, millor adoptar-los.●

PREMI
SÈQUIA
2020

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

El PREMI SÈQUIA als hereus de
l’esperit dels manresans del segle XIV
vol reconèixer persones i institucions
vinculades a la Ciutat que destaquin
per la seva actitud compromesa amb
el benestar col·lectiu i per la seva
capacitat per sobreposar-se davant
de l’adversitat. En definitiva, que
visquin i hagin fet propi l’esperit que
va permetre la construcció de la
Séquia.

Sense ser un requisit indispensable
es valoraran de manera especial les
candidatures que contribueixin a
posar de relleu el treball i les
actituds de persones o institucions
que actuen des de l’anonimat i/o
són poc conegudes.
El premi té dues categories:
• PREMI SÈQUIA a persones físiques
• PREMI SÈQUIA a institucions,
col·lectius, empreses o grups

Les associacions, institucions i
empreses manresanes poden
presentar candidatures al premi,
tant en la modalitat individual com
col·lectiva, abans del 31 de desembre
de 2019.

MÉS INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES:
Fundació Universitària del Bages
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.umanresa.cat/premi-sequia
festesdelallum@umanresa.cat
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Generalitat de
Catalunya

Per Pilar Goñi
Foto: El Vigía

Vostès acaben d’anunciar la creació d’un
centre del Geoparc a l’estació de dalt del
Funicular de Sant Joan de Montserrat?
L’any passat ja vam començar a treballar en
aquest projecte. Ens va semblar una bona iniciativa que ens permetia de donar a conèixer
l’activitat que es fa al Cremallera de Montserrat, el funicular de Sant Joan, i al funicular que
aviat posarem en marxa a la Santa Cova. En
aquella zona fins ara hi havia l’Aula de Natura
en unes instal·lacions antigues que s’havien de
modernitzar. Ara tot es posarà en valor i en relació amb el Geoparc i amb el Parc Natural de
Montserrat. Ens ha semblat que és una molt
bona iniciativa
El Cremallera de Montserrat és rendible?
Sí. Segurament és un dels serveis ferroviaris
que té una taxa de cobertura més important.
Sense tenir en compte les inversions. El nombre
de visitants que té Montserrat i el gran nombre
d’usuaris permeten tenir i oferir un molt bon
servei. I a més a més, està molt ben valorat per
la gent que l’utilitza. I també és molt rendible
econòmicament per a l’empresa.
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A vegades es té la sensació que el servei
de Ferrocarrils de la Generalitat no ha variat gaire en els seus 40 anys d’història.
Aquest any Ferrocarrils de la Generalitat
compleix 40 anys. Ara toca valorar aquests
anys d’història però també cal pensar com
projectar-se cap al futur i les estratègies a
seguir. En relació al passat cal recordar, per
exemple, que algunes de les línies que ara
estem gestionant fa 40 anys eren obsoletes,
fins i tot algunes l’Estat les volia tancar. Com
per exemple, la línia entre Manresa i Martorell, o la d’Igualada i Martorell. En alguna no
vam arribar a temps i no la vam poder salvar, com per exemple la de Guardiola, i més
amunt. I el que va suposar és que Ferrocarrils
de la Generalitat se les quedés, les modernitzés, fent una inversió molt important. En
aquella època algunes de les línies no estaven ni electrificades, com la d’Igualada, que
no ho va estar fins l’any 1999. A partir d’aquí
hi ha hagut una millora molt important de
l’oferta. Segur que insuficient. I segur que
mirant al futur encara hi ha molts reptes per
aconseguir. Com per exemple les dues línies
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//// La puntualitat és una de les principals qualitats
del servei que ofereix Ferrocarrils de la Generalitat
i que és gairebé del 100%////
que connecten amb Martorell, tant des de
Manresa com des d’Igualada.
A Manresa opera Ferrocarrils de la Generalitat però també Renfe, però la durada
del trajecte entre la ciutat i Barcelona continua sent molt llarga. S’aconseguirà reduir algun dia la durada d’aquest trajecte?
La gent es pregunta com és que per anar a
Barcelona es triga el mateix que fa 40 anys. La
resposta és que cada dia hi ha més estacions. I
cada dia s’ha de parar a més llocs. Tenim més
usuaris i moltes noves estacions. Aquestes parades retarden el viatge.
Contents amb el servei que es dona des
de Ferrocarrils pel que fa a puntualitat, les
bones condicions dels trens…
Sí. Una de les principals qualitats del servei que
s’ofereix des de Ferrocarrils és la puntualitat.
Estem parlant de puntualitats superiors al 99
per cent. Estem al llindar, si m’ho permet, de
la perfecció.
Quin paper té la digitalització en el món
ferroviari. És important?
Important no, és bàsica. La digitalització ens ha
de permetre canviar la relació que tenim amb
el nostre client. Abans el sentit era d’estació a
estació. Amb la nova visió de la digitalització
no tan sols hem de pensar amb el trajecte que
fa l’usuari amb el tren, sinó en el trajecte que fa
des de casa seva fins a les nostres estacions. I
que pot ser en patinet, en bicicleta, en un cotxe
llogat... Per tant, hem de pensar primer com
arriba a les estacions de Ferrocarrils i, després
quan arriba a l’estació de destí, hem de mirar
com arriba al lloc on vol anar. Per tant, la concepció de la mobilitat ja no es només la ferroviària. Un dels objectius que perseguim com a
empresa pública és deixar de ser una empresa
estrictament ferroviària per passar a ser una
empresa proveïdora de serveis de mobilitat.
Hem de preveure la mobilitat del conjunt de
la ciutadania. Ara la mobilitat no va d’estació a
estació sinó de punt a punt. I la nostra relació
amb el client ha d’anar molt més enllà. I això
ens obliga a tenir companys de mobilitat que
ofereixen diferents serveis, i també amb altres
empreses proveïdores de mobilitat.

Què opina de liberalització ferroviària
l’any 2020?
Crec que és una oportunitat que cal aprofitar.
La xarxa d’altra velocitat o velocitat alta ja està
construïda, encara que li queda capacitat per
desenvolupar nous serveis. Als llocs on ja s’ha
desenvolupat ha suposat una gran millora de
qualitat per als usuaris i una baixada de preu
dels serveis de mobilitat, com per exemple l’alta velocitat. I tot això sense renunciar al paper
de les empreses públiques en aquest procés de
liberalització. Això, per exemple, ha passat a
Itàlia, on ha entrat un proveïdor privat i l’empresa púbica ha seguit prestant serveis. I qui ha
guanyat és l’usuari. I les empreses que donen
la infraestructura, com seria aquí el cas d’ADIF,
també han pogut millorar les seves xifres.
Parlem del corredor del Mediterrani, hauria de ser un infraestructura bàsica però
no arriba.
Jo sempre poso un exemple a la frontera, a El
Portús, hi passen cada dia més de 12.000 camions. I el canvi climàtic és prioritari per a la societat. Quants camions podrien passar cada dia
per la línia ferroviària? Doncs moltíssims. Quina
és la quota ferroviària de l’Estat espanyol? És
a dir, quantes mercaderies van per carretera i
quantes pel tren. Doncs amb tren hi van entre
un 3 i un 4% de les mercaderies que es mouen per l’Estat espanyol. Això que vol dir a la
pràctica? Significa que l’Estat espanyol és com
una illa. Només estem per davant de Malta,
de Xipre, de Grècia i d’Irlanda. Aquest són els
que hi ha al darrere, a davant hi ha tota la Unió
Europea. El corredor mediterrani, com el corredor atlàntic, havien de ser dues infraestructures que havien d’estar ja en funcionament i,
que havien de tenir la capacitat de compartir la
quota de la carretera amb la quota ferroviària.
I així, disminuir la contaminació i aconseguir
aquesta lluita que tenim com a societat que és
el canvi climàtic.
Parlem de la connexió de Ferrocarrils amb
els trens de rodalies del sud de França. Es
parlava que podien estar integrats en un
model de gestió.
La gran àrea metropolitana i les zones del
voltant haurien d’estar molt ben connectades

primer cap al sud: amb el Port de València,
amb Castelló, també amb el seu port, i amb
Alacant i Cartagena. I alhora si mirem cap
nord hem d’estar ben connectats amb aquesta Euroregió o, en aquesta megaregió que
conforma Occitània (Tolosa, Montpeller, Perpinyà, Narbona). És a dir amb el sud i el nord.
Com hem de convèncer la ciutadania
que no agafi el transport propi i faci
servir el públic?
En aquests moments la gent més jove no
veuen el cotxe com una alternativa de mobilitat. La nostra generació, quan teníem
18 anys, el primer que fèiem era treure’ns
el carnet de conduir. Era com un accés a la
llibertat. Per a ells, ara la plena llibertat és
poder navegar per Internet. M’explico. Han
descobert que la llibertat la tens quan no
perds el temps conduint. I des del punt de
vista de la mobilitat anar amb vehicle privat
és totalment ineficient. Per un costat estem
cremant un derivat fòssil que comprem a
fora. Per tant, ineficiència econòmica i pèrdua del temps. I també estan perdent diners
(peatges, aparcaments). Aquests serien un
bons arguments per apostar pel transport
públic. Ara tenim el marc global per poder
definir una oferta de transport públic o de
transport col·lectiu que va més enllà del
tradicional: jo vaig amb Ferrocarrils, o amb
Renfe, o amb autobús. També tenim una altra oportunitat: la inversió en transport públic ens ha de permetre millorar serveis tant
d’autobús, com dels serveis ferroviaris, tant
de Renfe com de Ferrocarrils.
Les xarxes socials són un control de
qualitat per a vostè?
I tant. En aquests moments les xarxes socials et serveixen per tenir informació dels
nostres usuaris. Nosaltres intentem també
donar una resposta ràpida.
Tot a través de Twitter, facebook o instagram. També a través d’una aplicació ens
permet estar en contacte amb els usuaris, i
saber quines incidències hi ha. O permet als
mateixos usuaris saber on són els trens en
cada moment. Tota això és una gran aposta
que permet millorar els serveis. ●
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Un centre Geopark Turisme a debat a
a Montserrat
l’Hotel 4R de Salou
Ferrocarrils de la Generalitat
vol contribuir a la difusió del
Geoparc de la Catalunya Central, del qual Montserrat (un
dels espais on opera la companyia) és un dels principals protagonistes. Per fer-ho realitat,
l’empresa pública ferroviària
crearà un centre explicatiu que
s’ubicarà a la planta superior
de l’estació de dalt del funicular de Sant Joan. Es tracta de
l’espai on fins ara hi ha hagut
l’anomenada Aula de Natura,
un punt que servia per a explicar des d’aquesta talaia, a prop
dels 1.000 metres d’altitud, la
història de la muntanya, les
seves característiques climàtiques i la seva fauna i flora.

L’empresa té en marxa l’adjudicació del projecte de contingut
museístic, per al qual ha rebut
quatre propostes. L’objectiu de
Ferrocarrils de la Generalitat
és que el nou espai estigui a
punt per obrir portes durant la
Setmana Santa vinent. El Geoparc de la Catalunya Central es
va començar a gestar el 2007,
quan el Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la Universitat Politècnica
de Catalunya en va enllestir el
pla director, i es va formalitzar
el 2011. Abasta la comarca del
Bages, part del Moianès i el
municipi de Collbató (Baix Llobregat), i vol explicar els fenòmens geològics de la zona. ●

La taula de convidats del món hoteler a l’Hotel 4R Salou Park Resort de Salou

Joaquim Ferrer, secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Competitivitats de la Generalitat de Catalunya, i el director general de turisme d’aquest ens, Octavi Bono,
van ser els convidats del Fòrum
Costa Daurada organitzat per
l’hotel 4R Salou Park Resort i les
empreses Fidemus, Proquibsa,
Pedial i GCT Plus.
El dinar es va portar a terme al
restaurant de l’hotel, Gastrobar,
i va ser presidit pel propietari de
l’hotel i president de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La
Pineda, Xavier Roig, així com per
Ferran Debant, propietari de les

empreses coorganitzadores. Al
dinar hi van assistir una vintena
d’empresaris del sector hoteler i de l’esbarjo de la zona i es
van posar sobre la taula temes
preocupants com la caiguda de
l’agència Thomas Cook, que ha
suposat un gran perjudici per al
sector, la situació de l’IMSERSO
i la relació amb els hotelers i el
futur del turisme a Catalunya.
En el decurs de l’àpat es van
poder degustar productes de
l’empresa Fidemus, com ara el
lluç, la gamba de Palamós i la
tonyina, tots ells servits en un
acurat menú elaborat per Gastrobar. ●

La Fira Nuvis de Manresa
aplega 1.800 persones
Manresa va celebrar el passat
octubre la Fira Nuvis, al Palau
Firal, amb una entrada d’unes
1.800 persones, segons l’organització. Una afluència «similar
a la de l’any passat», explicava
el coordinador de Fira Manresa,
Joan Haro, satisfet per la resposta tant del públic com del nombre d’expositors. Enguany n’hi
ha hagut 39, quatre més que
durant l’edició anterior, «i la intenció és intentar superar la qua-
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rantena». Haro també destaca la
fidelitat dels negocis, tenint en
compte que dels 35 que hi havia n’han repetit 29. La sorpresa
d’enguany ha estat la bona rebuda que ha tingut l’exposició
de vestits de núvia antics, que
ha muntat un grup de veïns de
Camps i Fonollosa. De cara a
l’any vinent es vol pensar en un
altre tipus d’exposició, per mirar
de no perdre l’atractiu que donen activitats paral·leles. ●
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La Comissió Tècnica L’Ó de Món Sant
d’envelliment crea Benet renova la
material divulgatiu seva estrella
La Comissió Tècnica d’envelliment actiu i saludable ha presentat el material divulgatiu
“Ens comprometem amb el bon
tracte a les persones grans”,
que té l’objectiu de sensibilitzar
totes les persones que treballen en l’àmbit social i sanitari
de la importància de tractar bé
les persones grans, per tal que
els professionals reflexionin i
replantegin la manera en què
sovint es comuniquen amb les
persones grans, un sector que
de vegades tracten de manera
poc respectuosa, infantilitzada
o sense tenir-ne en compte les

necessitats. El material divulgatiu, que es va presentar al Palau
Firal de Manresa, són pòsters
i postals desplegables que es
distribuiran en centres de salut
i de l’àmbit social de les comarques de la Catalunya central
per tal de fer-lo accessible als
professionals.
El material mostra, amb imatges de l’estil de vinyetes de còmic, situacions quotidianes de
la relació entre els serveis de la
salut i les persones grans, en
centres de salut. Les imatges
reflecteixen situacions en què
el bon tracte és vital. ●

Gràcies per confiar en
nosaltres un any més
Tot l'equip
us desitgem

CENTRAL
C/ Barcelona 88, Manresa
93 878 42 90
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Bon Nadal
i feliç 2020

CENTRE D’IMPRESSIÓ
C/ Jaume d’Arters 5, Manresa
93 874 37 05

Un any més, i ja en van 7, la renovació de l’estrella Michelin és
una injecció d’alegria a la cuina
del restaurant L’Ó situat a Món
Sant Benet, al Bages. L’equip
del restaurant entén aquest reconeixement com un premi a la
constància i a la feina ben feta,
i reconeix que és, sens dubte,
una empenta per a seguir treballant per l’excel·lència.
El restaurant gastronòmic L’Ó,
situat a Món Sant Benet, va obtenir l’any 2013 la seva primera
estrella, després que el xef Jordi Llobet agafés les regnes del
projecte. Així, el restaurant es

va convertir, fins a data d’avui,
en l’únic restaurant del Bages
amb aquest guardó. Un reconeixement a una feina ben feta
que ha anat revalidant-se any
rere any. ●
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La FUB obre l’espai Control compra
només de simulació VI3 informàtica

La metodologia de la simulació i la seva formació estarà a l’abast de les empreses

UManresa ha completat les obres
que han transformat la segona
planta de la Clínica Universitària en
un espai dedicat exclusivament a la
simulació. Les obres, que han suposat una inversió d’1 MEUR, han
permès dotar la clínica d’unes ins-
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tal·lacions equipades tecnològicament perquè s’hi puguin formar simultàniament fins a 120 persones.
El Centre d’Innovació en Simulació
ocupa una superfície de 1.000 metres quadrats, que es concentren a
la segona planta. ●

La santfruitosenca Control Group
ha tancat recentment la compra
de VI3 Informática, dedicada a
la comercialització de programes
de gestió empresarial i sistemes
d’impressió. Amb l’operació,
Control Group reforça la seva posició a l’Estat com una empresa
de referència en la distribució de
‘software’ empresarial, serveis
d’impressió i sistemes, i alhora “amplia la cartera de clients i
també la seva presència física a
Catalunya, on comptem ja amb
una desena de delegacions”, com
explica Josep Obiols, el seu conseller delegat.
La compra respon a la voluntat
de Control Group de “continuar
creixent i agafar volum ràpida-

ment, en la línia dels últims anys,
per tal de consolidar la nostra
posició dins el mercat”, remarca
Obiols. Segons diu això és part
d’un fenomen que respon “a la
concentració de grans empreses
en els sectors tecnològics per
una qüestió d’economia d’escala”. Per la seva banda, Antonio
Tomás, fundador i administrador
de VI3 Informática, es mostra satisfet amb l’acord ja que creu que
és una oportunitat que “ajudarà
l’empresa a créixer i consolidar-se
i accedir a nous clients i mercats”.
L’operació arriba després que el
grup dugués a terme a finals de
l’any passat l’adquisició de Perfect Training, de Molins de Rei.
Fundada el 1994 a Sabadell. ●

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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Mercadona al costat del Gran Recapte
solidari a la Catalunya Central

E

l Gran Recapte d’Aliments per a
abastir el Banc d’Aliments de la
Catalunya Central i del país ha superat les xifres de recollida de l’any
passat. Tot i que fins a mitjans de desembre no quedarà tancada aquesta campanya extraordinària, els responsables del
Banc d’Aliments de les comarques centrals
s’han mostrat molt satisfets perquè tot
apunta que les xifres de recollida seran
superiors a les de l’any passat. El 2018 es
van recaptar 70 tones d’aliments al Bages;
50 tones, a l’Anoia; i 95, a Osona.
Mercadona ha participat novament en el
Gran Recapte, celebrat el 22 i 23 de novembre, posant a disposició del Banc d’Aliments més de 250 botigues com a punts
de recollida. D’altra banda, ha fet una donació de més 100.000 litres de llet a la
Federació Catalana de Bancs d’Aliments.
Per a Mercadona, el Gran recapte és l’es-
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deveniment social per excel·lència. En dos
dies es recullen aliments per a tot l’any.
Els voluntaris tenen un paper cabdal en la
recollida dels aliments. Sense ells aquest
gest solidari de centenars de persones
no seria possible; i per això la cadena de
supermercats ha agraït un any més la seva
tasca.
La Montserrat Roldán, voluntària a Manresa, s’ha volgut sumar al Gran Recapte
i ha ajudat a recollir i classificar aliments.
Roldán creu que és molt important “que la
implicació social en aquest esdeveniment
sigui cada vegada més gran perquè les necessitats continuen sent molt grans”.
Cada vegada són més les persones que
participen donant aliments al Gran Recapte. La Rosa Gordillo, del Bages, va fer la
seva aportació al Mercadona de la zona
universitària. Per a ella, donar aliments
“és un gest necessari perquè hi ha moltes

persones que ho necessiten”. Mercadona
agraeix els seus clients tots els donatius
que han fet a través dels seus establiments.
La companyia de supermercats també ha
donat suport logístic al Banc d’Aliments
de Barcelona, facilitant el transport dels
productes recaptats cap a la nau on posteriorment els voluntaris els classifiquen per
a ser distribuïts. Amb aquesta col·laboració, que es va encetar l’any 2010, Mercadona referma el seu compromís amb la
societat i especialment amb els més necessitats.
Tot i que gràcies al Gran Recapte es recullen moltes tones de menjar, des de Mercadona volen recordar que els donatius es
poden fer arribar durant tot l’any. Mercadona, a més de col·laborar amb el Banc
d’Aliments, dona diàriament productes a
36 menjadors socials de Catalunya.●

AVANZA.
SAGE TE
ACOMPAÑA.

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

SOLICITA INFORMACIÓN
93.877.03.03
www.controlgroup.es
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Navidecor: el somni de Nadal
Navidecor és l’establiment del món del Nadal on trobaràs tots els regals
originals per a aquestes festes tan especials

U

n establiment de 1.400
metres quadrats on, en
obrir la porta, et trobes
immers en un món màgic farcit de bon gust i de Nadal.
En Romà ha preparat una botiga
que com a professional del Nadal
sap crear un ambient de colors en
tota la gamma que més es porta
aquest any. Marques com Villeroy
& Boch es donen cita en aquest
establiment amb vaixelles de luxe
i tovallons d’ambient, el mateix
que la marca IHN. La marca Rommo Collection que presenta decoració per a arbres de Nadal molt
original. Les grans figures de Pare
Nadal i de follets del bosc de Katherine’s Collections.
Navidecor t’ofereix olors i essències amb les espelmes YanKee
Candle. Una part força considerable està dedicada a les figures de pessebre. Són de la firma
Martino Landi, i tenen tots els
detalls. A més, pots trobar des
del naixement, els Tres Reis i tot
el pessebre, passant pels pastors,
el bestiar i tot un ampli ventall de
personatges per completar. Si l’espai t’ho permet, és un gran pessebre. També s’hi poden trobar
figures de les marques Oliver, Puig
o Luville Poblet, amb un extens
assortiment de situacions que es
produeixen en un petit poble com
ara una pista sobre gel, una roda
o un trenet, tot en moviment. I la
marca Lemax amb un 30 per cent
de descompte.
Navidecor comercialitza articles
amb marques tan prestigioses
com Jim Shares i Possible Dreams
i els seus Pare Nadal, o els cavallets de Kurt S. Adler i els curiosos
calendaris d’advent. Tot tipus d’ar-
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bres nadalencs i llums leds amb piles o amb endoll, amb més de mil
referències en il·luminació.
Es poden fer regals molt originals
com els Pare Nadal que es mouen
i canten, arbres i ninots de gel que
es mouen al compàs de la música
o centres de taula nadalencs decorats amb el gust exquisit que
caracteritza Navidecor. La finalitat
de Navidecor és que tothom surti content, ja sigui amb la compra
d’un arbre decorat o amb el més
petit detall que faci feliç la persona a qui vagi destinat. O motius
nadalencs tan ‘nostrats’ com el típic caganer del pessebre.
I tampoc no cal patir pel preu perquè a Navidecor es pot trobar de
tot i als preus de mercat, això sí,
sempre productes de primera qualitat. Cal no oblidar que per Nadal
els infants són els protagonistes i
tot el que podem trobar en aquesta botiga està perfectament homologat i és de marques de prestigi. Un prestigi que pots trobar en
qualsevol racó de l’establiment.
Obert els caps de setmana! ●

Polígon Industrial Casanova,
Carretera Manresa-Berga, km 0,600,
08272 Sant Fruitós de Bages
Telèfon: 938 74 10 29
Carrer Cartagena, 353-355
Barcelona 08025
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Mireia
Pintó
“El que més m’emociona és
remoure l’ànima del públic”
Per Montse Costa - Fotos: Mercè Rial
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F

illa d’un químic i d’una mestressa de
casa, la Mireia Pintó va cursar estudis
de solfeig i piano al Conservatori de
Música de Manresa i va completar la
seva formació a Itàlia i França.
Professionalment, es va iniciar amb alguns recitals i guanyant alguns concursos de cant. El
seu primer premi va ser el Ciutat de Manresa.
El debut en l’òpera professional el va fer al Teatro de la Zarzuela de Madrid amb La Cenerentola de Rossini, sota la direcció orquestral
de Ros Marbà.
Ha participat en cicles de concerts, festivals i
produccions operístiques arreu del món. En un
dels seus viatges a Moscou va conèixer el pianista Vladislav Bronevetzky amb qui es va casar.
Des d’aleshores també formen un duo de lied.
Actualment és professora de lied i cant a l’Escola Superior de Música de Catalunya, i responsable del Festival Internacional de Música
Clàssica, que se celebra des de fa 25 anys a
Sant Fruitós de Bages.
D’on surt la teva afició per la música i pel
cant?
Els meus germans ja havien estudiat música i,
d’altra banda, de molt jove, la mare havia cantat. El que passa és que era de Lleida i en aquella època als seus pares no els va semblar bé
que anés a estudiar sola a Barcelona. D’alguna
manera, la mare sempre havia vist en mi aquella il·lusió que va tenir de molt jove i que no va
poder desenvolupar pels temps que es vivien.
Vas començar estudiant piano i et vas passar al cant. Com va ser?
Vaig tenir un professor al conservatori de Man-
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resa quan estudiava piano, en Josep Maria Vilà,
que em va fer veure que tenia un bon instrument que era la meva veu. Vaig decidir escollir el cant per sobre del piano i vaig ampliar
els meus estudis a Barcelona i València i, més
tard, vaig estar a París i vaig fer algunes formacions a Itàlia i Holanda amb directors de cant
de referència.
Com vas començar la teva carrera professional?
Una via de donar-te a conèixer era a través de
concursos, i així ho vaig fer. El primer concurs
al qual em vaig presentar va ser el Ciutat de
Manresa i va ser una sorpresa perquè el vaig
guanyar. Mai he tingut cap padrí. Si m’han
donat oportunitats ha estat perquè la gent ha
cregut en mi. La meva carta de presentació he
estat sempre jo mateixa.
Ets professora a l’Escola de Música de Catalunya. Amb quina expectativa arriben
els teus alumnes?
Quan comencen ho fan amb el màxim estímul
i la il·lusió per poder arribar com més amunt
millor. Però les expectatives no només han de
ser assolir l’èxit sinó també aconseguir la màxima excel·lència dins d’un grau d’exigència
sana i personal. A la nostra carrera hi ha una
part de treball individual molt important: no
ens podem posar a estudiar tres dies abans de
l’audició. No hi ha més secret que la persistència, el treball i la disciplina entesa com un rigor
sa i constructiu.

/// “El Festival de
Música Clàssica de
Sant Fruitós de Bages
implica persones de
sensibilitat diferent i
contribueix a la
música i la cultura///

Mireia, a la teva vida també ets una persona metòdica i ordenada o quan surts de
l’àmbit del cant canvies totalment?
Tampoc és que sigui una persona extremadament metòdica però sí que soc molt endreçada

REGALA EXPERIÈNCIES ÚNIQUES,
REGALA MÓN SANT BENET!
Personalitza la teva Món Sant Benet Box.
Fes el teu obsequi a mida!
POTS ESCOLLIR ENTRE:
· Dinar en un dels nostres 3 restaurants: L’Ó, el Món o La Fonda
· Fer estada al nostre hotel en diferents tipus d’habitació
· Gaudir d’un dels massatges de la nostra carta
· Viure la màgia d’un monestir mil·lenari
· Descobrir un entorn natural únic i moltes altres propostes

INFORMA-TE’N!
Telèfon. 93 875 94 04
e-mail. hotel@monstbenet.com
Camí de Sant Benet de Bages, s/n
08272 Sant Fuitós de Bages
www.hotel.monstbenet.com
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en totes les facetes de la vida. Sempre intento ser molt humil perquè crec que sempre tenim coses per aprendre. La humilitat és el que
ens fa créixer i més quan el teu instrument és
la veu que madura amb nosaltres, pateix els
canvis hormonals, per bé i per mal, i estem en
un procés d’adaptació contínua. Això intento aplicar-ho a tots els ordres de la vida i miro
de traslladar-ho tant als meus alumnes com al
meu fill de catorze anys.
Precisament el teu
fill és fruit de
l’amor amb un
pianista rus, en
Vladislav Bronevetzky.
Amb en Vladimir
ens vam conèixer
l’any 1991 en el meu
primer viatge
a Rússia
quan feia
pocs dies que
Boris
Ieltsin

havia pujat dalt dels tancs. Jo actuava en un
Festival de Joves Intèrprets d’Europa i a l’últim concert va venir un senyor que era professor del Conservatori Musical de Moscou.
Després d’aquell concert va sortir la possibilitat que jo pogués tornar a actuar a Moscou
i em van proposar que el pianista fos rus. Arran d’aquells dies de treball va sorgir alguna
cosa més que la relació professional. Va ser
una aposta, perquè en aquell moment no hi
havia ni Internet ni res, només el telèfon convencional. Van ser quatre anys de molts avions
i molt telèfon. Ens hem trobat per coses del
destí i de dos punts molt diferents del món
i som dues persones molt obertes de ment i
molt dialogants. Ens entenem molt bé.
El teu repertori comprèn des del període
barroc a la música contemporània, l’òpera, l’oratori i el lied i has interpretat per
tot el món.
M’agrada tocar totes les vessant i el més important és traspassar l’escenari i remoure l’ànima
i la sensibilitat del nostre públic. Òbviament
que hi ha diferències de sensibilitat i de maneres de reaccionar segons el lloc on actuo.
N o és el mateix el públic del Japó que el rus o,
fins i tot a Espanya, no és el mateix el públic
del nord que el del sud. Recordo amb molt
“carinyo” la primera vegada que vaig estar a
Rússia, en un moment en què hi havia moltes
dificultats econòmiques, que les persones en
acabar s’acostaven a l’escenari a obsequiar-me
amb el que bonament tenien a l’abast: un
paquet de postals, de dolços... d’una manera sincera que trencava tots els formalismes.
Tens com a instrument la teva veu. Has
hagut de suspendre alguna actuació?
Molt poques vegades. N omés vaig aturar to-
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talment la meva activitat durant nou mesos
perquè estava amb un tractament per intentar
salvar la vida: em van diagnosticar un càncer
de mama i necessitava tota la tranquil·litat
per poder fer la recuperació i no tenir amb
l’ai al cor als programadors. Me’n vaig sortir i el fet que el meu fill tingués només cinc
anys en aquell moment em va donar molta
força per lluitar.
També la meva parella, que l’estimo amb
bogeria, i tota la meva família i la música.
Intento no oblidar-ho mai perquè quan has
passat una cosa així tens molt clar el que és
realment important. Encara que de vegades
el dia a dia ens porti a una inèrcia estressant,
sempre intento tenir present que tot és relatiu i que només hi ha una cosa que no és
salvable, la mort.
No voldria deixar de comentar el Festival
Festival Internacional de Música Clàssica,
que vau fundar en Vladislav i tu a Sant
Fruitós de Bages fa 25 anys.
Va ser una aposta arriscada però gràcies a
la resposta d’institucions i empreses i del
públic hem anat creixent i estem plenament
consolidats. Penso que entre tots estem fent
país perquè és una manera d’enriquir-lo, de
portar la música clàssica a un territori on se’n
fa poca. És un Festival que implica persones
amb sensibilitats diferents i hem contribuït
a posar aquesta petita llavor per la música
i la cultura.
La Mireia Pintó diu que és feliç treballant
per la seva passió, tant pel cant com per
la pedagogia i transmetent l’experiència dels seus anys de camí. Que sigui per
molts anys! ●

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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Regala Nadal...

Tractament
únic al Bages

IBDERM
centre mèdic

Ctra. de Vic, 25
Manresa
938 72 69 73
www.ibderm.com

Aquí el protagonista ets tu!
Aquest Nadal, vine a gaudir a
la Taverna, t’esperem!

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

Viu el nadal
en família

L’Ermitanet

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

KABA

Ctra. Cardona, 34
Manresa
Tel. 601 600 801
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Nissan endegarà 45 projectes
d’innovació tecnològica i indústria
4.0 amb el centre Eurecat fins el 2022
àgil, en què els equips de Nissan i d’Eurecat
han ideat solucions a mida incorporant
noves tecnologies que permeten optimitzar
costos, millorar l’eficiència, la seguretat,
la qualitat i afegir valor als processos de la
marca automobilística”, subratlla el director
de Desenvolupament de Negoci Industrial
d’Eurecat, Guillem Quintana.

Aposta per la innovació com a palanca
per potenciar la competitivitat

N

issan i el centre tecnològic Eurecat
(membre de Tecnio) endegaran
fins a 45 projectes d’innovació
tecnològica d’aquí a l’any 2022,
enfocats a la digitalització i la indústria 4.0.
Els projectes es duran a terme a les plantes de
producció de la companyia automobilística,
mitjançant solucions que incidiran en sis reptes
que abasten la força de treball connectada,
l’estalvi energètic i la producció flexible i el
muntatge, la inspecció i el manteniment
intel·ligents. Equips de treball pluridisciplinars
de Nissan i d’Eurecat han abordat aquests sis

reptes a partir d’una metodologia pròpia de
cocreació i de sistematització de la innovació,
en què la combinació participativa de talent
“permet reforçar i accelerar la capacitat
de generar i implantar noves solucions per
afrontar els principals reptes que es troben a
les plantes de producció de la companyia”,
destaca Marc Herrera, responsable d’indústria
4.0 a l’Innovation Lab de Nissan Europa.
Aquests projectes s’inscriuen en l’acord
estratègic que Nissan manté amb Eurecat per
impulsar el seu ecosistema d’innovació, dins
“d’un procés d’innovació oberta, flexible i

El projecte s’inscriu en “l’aposta decidida de
Nissan per potenciar la competitivitat de les
seves plantes mitjançant l’R+D i la innovació
en Indústria 4.0, aprofitant les sinèrgies
amb el ric ecosistema d’innovació existent a
Catalunya, amb agents de primer ordre com
Eurecat”, manifesta Sergio Alcaraz, Director
general d’Enginyeria de Nous Models de
Nissan Europa. L’objectiu és que “les solucions
tecnològiques en desenvolupament vegin la
seva aplicació i implementació en fàbrica en
un termini molt proper”, agrega el Director
general de Negoci d’Eurecat, Miquel Rey, que
incideix en “la vocació d’Eurecat d’estar al
servei de la indústria catalana, a partir del seu
coneixement en innovació en les tecnologies
industrials i digitals i en els processos que
defineixen la Indústria 4.0, per impulsar la seva
productivitat i competitivitat”. ●

Millorem i incrementem
la competitivitat, el progrés
i la capacitació tecnològica
d’empreses i altres organismes,
mitjançant projectes conjunts,
serveis tecnològics avançats
i la transferència
de tecnologia.

Plaça de la Ciència, 2 · 08243 Manresa (BCN) · Tel. 93 877 73 73 · www.eurecat.org
anunci Festa major 05 190 x 60 mm.indd 1
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Gastronomia

Nadal en família a Cal Majoral

L

’Hotel Cal Majoral és una
típica masia catalana situada en un entorn natural privilegiat, al municipi d’Espunyola prop de Berga
i Solsona. Amb 9 habitacions
molt boniques i confortables.
Aquest magnífic establiment
ofereix estades ja sigui en parella o en família. Disposa d’un
restaurant de cuina casolana
i productes de proximitat, així

com una àmplia carta de vins.
Ara, que s’acosten aquestes dates tan entranyables ve de gust
gaudir d’un entorn tan bonic en
una bona companyia i gaudir de
les festes més tradicionals de
l’any. I que millor que en aquestes festes proposar-te una de les
receptes més clàssiques i més
catalanes com són els canelons.
Obligadíssims per aquestes festes nadalenques.

Canelons de Nadal

 Ingredients
20 plaques de canelons
Per als farcit:
250g de coll de vedella
200g de cap de llom de porc
250g de cuixa de pollastre
desossada
2 grans d’all
1 ceba
1 tomàquet
25g de foie ‘micuit’
1 tasseta de vi blanc

1 cullerada de ‘brandy’
2 cervells de porc
50g de molla de pa
½ litre de crema de llet
reduïda a la meitat
julivert
Per a la beixamel:
75g de mantega
40g de farina
½ litre de llet
sal, pebre, nou moscada
1 cullereta de ‘brandy’

 Elaboració
» Rostim la carn salpebrada, juntament amb la ceba, el tomàquet i els grans d’all.
» Seguidament, hi afegim el vi i el ‘brandy’ i, un cop evaporat, hi
afegim el foie, la nata i el julivert picat.
» Deixem coure durant 5 minuts, i un cop ha reposat, ho triturem.
» Coem les plaques de canelons durant 15 minuts, les refredem i
les estenem sobre un drap de cotó per tal de farcir-les.
» Un cop farcits, col·loquem els canelons en una placa per anar
al forn untada amb mantega, i els cobrim amb la beixamel.
» Escampem formatge rallat per sobre i gratinem.

Beixamel:
Ctra. de Solsona, km. 134
08614 L’Espunyola (Barcelona)
Tel.: 93 823 05 82 · info@calmajoral.com
www.calmajoral.com

» Posem a fondre la mantega en un cassó afegint-hi la farina i
l’anem remenant de manera que es cogui sense cremar-se.
» Aboquem la llet calenta, i continuem remenant fins que torni a
bullir. Seguidament afegim la sal, el pebre i la nou moscada.
» La deixem al foc durant 2 minuts, remenant de tant en tant, i
un cop acabada, ja podem cobrir els canelons.
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Alguna cosa està passant
al nostre planeta

I

nundacions a Venècia, pluges torrencials a Tarragona, incendis a Califòrnia,
més incendis i temperatures elevadíssimes a Austràlia, cinc illes ja estan per
sota de l’aigua a l’arxipèlag de Salomó. A les
illes Canàries, abans de final de segle, el nivell de la mar pujarà un metre, i hi haurà un
gran augment del nombre d’espècies invasores i de la incidència de malalties infeccioses i diarreiques.
I encara dubtem que alguna cosa està canviant? Encara creiem en les casualitats ?, I
ens atrevim a dir: “això sempre ha passat”.
La realitat és que el nostre planeta està greument malalt i la seva malaltia afectarà la nostra salut i, de forma molt directa, les futures
generacions. És la lluita de Greta Thumberg i
de milions de joves, els veurem en la COP 24.
Per salvar el nostre planeta és imprescindible la participació de tots. Ja no n’hi ha prou
amb les consignes polítiques de “reciclar” o
“estalviar”; el temps s’acaba.
Són necessàries mesures que afecten la manera com sempre hem viscut.
La producció i el consum energètic, a Catalunya, és el causant del 72% de les emissions de gasos amb efecte de canvi climàtic.
L’emergència climàtica és una emergència
energètica.
A les festes que celebrarem aquests propers
dies hi ha petits canvis d’hàbits que podem
iniciar. Contractar una comercialitzadora elèctrica d’energia verda. Instal·lar en les nostres
cases, escoles, comerços, i en tots els llocs
que puguem, plaques fotovoltaiques per a
generar i consumir la nostra pròpia energia
que rebem de el sol. Convertir l’energia del
Sol en la nostra pròpia companyia elèctrica.
Utilitzar els nostres electrodomèstics d’una
manera eficient. L’”assecadora”, només en
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alertatierra.com

José Enrique Vázquez,
assessor i expert en
energies renovables i
eficiència energètica

La realitat és que la nostra Terra està greument malalta i
la seva malaltia afectarà la nostra salut i, de forma molt
directa, les futures generacions.

cas d’urgència. Pensar a canviar la nevera.
Una de nova pot estalviar-nos fins a un 40%.
La calefacció, com a màxim, a 19˚.
Anar caminant a tots els llocs que puguem.
Utilitzar el transport públic. És un hàbit al qual
hem de retornar. Utilitzar menys el transport
aeri. Avaluar sempre l’alternativa del ferrocarril. Arribar unes hores més tard pot ser
un mes més de salut per al nostre planeta.
Comprar productes de proximitat i de temporada. És la base d’una dieta saludable. Els
productes “exòtics” que en aquestes festes
estarem temptats de consumir tenen un consum energètic inassumible en conservar-los i
transportar-los des de les “Antípodes”.
Menjar molta menys carn. Que cadascú estableixi el límit que vulgui.
I en aquestes festes, de manera molt especial, evitar el malbaratament de menjar, de
comprar regals innecessaris, d’embolcalls de
plàstic i de tot allò que demostra la felicitat

basada en un consumisme material i no en
la capacitat d’estimar dels nostres cors. I no
oblidem que hi ha persones, molt a prop nostre, que pateixen solitud, pobresa energètica i
que no poden ni somiar en les nostres festes.
Des de SOLAR PLUS podem assessorar per
l’alternativa energètica òptima per al vostre
habitatge, comerç o local industrial. Ser eficients en el consum energètic és la inversió
més rendible i la millor solució per on vivim,
el nostre planeta. ●

636 85 00 50
solarplus.cat
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Salut i Benestar

Estudi i diagnòstic mèdic gratuït

Combat el pas del temps... Rejoveniment Facial Integral
“Embellir ressaltant el més bonic que té cadascú”, petits retocs poden obtenir grans millores si escollim
el tractament més adient en cada cas. La prevenció de l’envelliment en medicina estètica i la cura
de la nostra salut són les millors armes per la nostra bellesa i benestar. Patologies facials de fàcil sol·lució.

Novetat d’avanguarda a Manresa: LÀSER XEO
Làser Gènesis, Limelight
Acne
Rosàcia
Cuperosi
Taques facials
Envermelliment
Venes antiestètiques
Millora de porus dilatats
Pell fresca i allisada al moment
Efecte tensor i generador de col·lagen

Especialistes en tractaments mÈDICS
 FLACCIDESA
 FILS TENSORS
 RINOMODELATGE
 BOTOX
cirurgia plàstica

½À

@ibderm

www.ibdplastica.com

 Augment de mama
 AUGMENT DE LLAVIS
 FLACCIDESA I VOLUS
 TRACTAMENT D’ULLERES
 depilació làser



CORRECCIÓ DE CICATRIUS
REJOVENIMENT DE MANS
ELIMINACIÓ TAQUES DE LA CARA
 lesions vasculars i varius

Carretera de Vic, 25-31, entl. 1a - MANRESA

)

93 872 69 73
660 901 139
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/// Estrenes de cinema ///
Consulti la cartellera a www.cinesbagescentre.com

JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL

STAR WARS: EL ASCENSO
DE SKYWALKER

Direcció:
Jake Kasdan

Mujercitas
Direcció:
Greta Gerwig

Direcció:
J.J. Abrams

Actors:
Dwayne Johnson, Kevin Hart,
Karen Gillan

Torna el misteriós i letal joc Jumanji, que té
la qualitat d’atrapar els seus jugadors, sense
que puguin abandonar el joc fins que s’acaba
la partida.

Actors:
Saoirse Ronan,
Emma Watson,
Florence Pugh

Actors:
Daisy
Ridley,
Adam Driver, Oscar Isaac

Torna la saga intergalàctica més famosa de la
història del cinema amb la novena entrega de
‘La Guerra de les Galàxies. Star Wars: Episodi
IX’ suposa el desenllaç definitiu de la trilogia
que començava amb ‘Star Wars: Episodi VII El despertar de la Força (2015)’.

Les germanes March, Meg, Beth, Jo i Amy,
s’hauran d’enfrontar al repte d’arribar a l’edat
adulta amb el conflicte bèl·lic de la Guerra Civil de fons. Les quatre travaran amistat amb
el veí del costat, un jove anomenat Laurie,
que ràpidament es convertirà en amic.

HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

7.00

NEX

NEX

NEX

NEX

NEX

Ben Trobats

Ben Trobats

Ben Trobats

Ben Trobats

Ben Trobats

Cuina per Sorpresa

Tot Recordant

Targeta Taronja

Teló de Fons

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

La Porteria

La Porteria

La Porteria

La Porteria

La Porteria

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

10.00
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

Molt Personal

Cap i Casal
Fem Territori

Barra Lliure

Barra Lliure

Molt Personal

Barra Lliure

Barra Lliure

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

17.30

Gaudeix la Festa

18.00

Caminant Per Catalunya

Coses de Casa

Molt Personal

Sempre Amunt! /
Cuina per Sorpresa

Cap i Casal

18.30

En Joc

Objectiu Bages

Savis

Aula Taronja

Fem Territori

Connecti.cat Estiu

Connecti.cat Estiu

Connecti.cat Estiu

Connecti.cat Estiu

Connecti.cat Estiu
Info Taronja/Pensat per a tu

19.00
19.30

Fet al País

20.00

Info Taronja

Info Taronja

Info Taronja

Info Taronja

20.30

Sert d’art

Aula Taronja

Fet al País

Cap i Casal

21.00

Targeta Taronja

Savis

Sempre Amunt! /
Cuina per Sorpresa

Fem Territori

21.30

Info Taronja

Info Taronja

Info Taronja

Info Taronja

Info Taronja/Pensat per a tu

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

22.00
22.30
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Anem per Feina

23.00

Cuina per Sorpresa

Set d’art

23.30

Targeta Taronja

Objectiu Bages

00.00

Info Taronja

Info Taronja

Molt Personal
Info Taronja

Cap i Casal
Fem Territori
Info Taronja

De tot i +

Anem per feina
Info Taronja

Desembre 2019 · FREQüència ·

Entreteniment i Informació

/// FARMÀCIA de guÀrdia ///
DESEMBRE
5 Dijous 6 Divendres MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
6 Divendres 7 Dissabte MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
7 Dissabte 8 Diumenge NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
8 Diumenge 9 Dilluns OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16
938722771
9 Dilluns 10 Dimarts OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110
938776536
10 Dimarts 11 Dimecres PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
11 Dimecres 12 Dijous PLANAS Guimerà, 23 938721505
12 Dijous 13 Divendres BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
13 Divendres 14 Dissabte PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
14 Dissabte 15 Diumenge ROS Passeig Pere III, 73 938730157
15 Diumenge 16 Dilluns SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
16 Dilluns 17 Dimarts SALA Sant Miquel, 10 938721767
17 Dimarts 18 Dimecres SERAROLS, Mª DOLORS Gr. La Balconada, local
15 938743957
18 Dimecres 19 Dijous SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 (cantonada
Oms i de Prat) 938776618
19 Dijous 20 Divendres SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
20 Divendres 21 Dissabte TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
21 Dissabte 22 Diumenge TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555
22 Diumenge 23 Dilluns VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
23 Dilluns 24 Dimarts ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada)
938784040
24 Dimarts 25 Dimecres ALIER Infants, 2 938721984
25 Dimecres 26 Dijous ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines)
938721389
26 Dijous 27 Divendres GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
27 Divendres 28 Dissabte BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba)
938730133
28 Dissabte 29 Diumenge COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
29 Diumenge 30 Dilluns RIU Born, 30 938721359
30 Dilluns 31 Dimarts COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
31 Dimarts 1 Dimecres CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1
938768029

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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