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Un Nadal marcat
per la mascareta
i la Covid-19
Les festes d’aquest any seran
diferents, però la il·lusió i l’esperit
nadalenc dels infants continuen
intactes i envoltats d’esperança

Estefania Torrente

Què regalem per festes?
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ÉS NADAL?
Pilar Goñi

La incertesa ens fa preguntar-nos com
serà aquest Nadal. Podrem reunir-nos
tota la família al voltant d’una taula o
haurem de fraccionar les celebracions
per no sé més de sis o del nucli familiar habitual?
Comprarem torrons com sempre o en
comprarem una quantitat més petita,
només per als de casa? Els Reis d’Orient
vindran a visitar els infants o no?
Són tantes les preguntes i tantes les
casuístiques de cada família que ens
cansem només de pensar-ho, però, no
podem obviar la crua realitat, que ens
enfronta a un virus que ens segueix flagel·lant i que, de moment, no té aturador. S’estan posant totes les mesures de
precaució, i no sabem si n’hi haurà prou.
Per tant, aquest consumisme banal queda totalment desdibuixat pel que estem vivint a escala mundial, sense oblidar-nos que moltes famílies continuen
patint ERTO o s’han quedat sense feina
i això dels Reis i els torrons se’ls escapa
totalment de la seva economia actual.
Per tant, a aquestes altures de l’any,
som totalment incapaços de saber cap
a on anem i quin futur tindrem. Una
cosa sí que tinc clara i és que aquest final d’any, quan ens mengem els dotze
grans de raïm, siguem on siguem demanarem SALUT, així, ens lletres grans,
per a tots, MORT a aquest maleït virus
i VACUNA per a tothom.
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El consumisme per festes

La pandèmia ha provocat que moltes fires nadalenques s’hagin anul·lat, bé que en les ciutats que les mantenen el nombre de parades s’hagi reduït
Per Pilar Goñi/IsabelCampos/Josep Marfull
Foto: Manresa Turisme, Àgora, Festes Catalunya
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Q

uan penses en l’època de Nadal
segur que et venen a la ment les
cues infinites, les llargues esperes i
les aglomeracions de gent a tot tipus
de botigues i establiments de ciutats i pobles. No
obstant això, aquest any serà diferent. La crisi
del coronavirus ha provocat que les compres de
Nadal d’aquest any siguin més en línia que mai.
Per ser capaç de cobrir les noves necessitats dels
compradors, és essencial fer primer una ullada a
les tendències que s’esperen per a aquest Nadal.
Un estudi indica que, tot i l’impacte econòmic
que ha deixat i deixarà la crisi del coronavirus,
el 70 % dels consumidors no té previst gastar
menys durant la temporada nadalenca.
El 2019, al país es va gastar una mitjana de 554
euros per persona durant les festes de Nadal
entre regals, menjars i viatges.
Un dels aspectes que més ha transformat les
nostre vides en aquest 2020, en aquest temps
de COVID-19, és la por i la incertesa. Són dos
factors econòmics determinants. Por del contagi
o de no tenir salut, i por de fer despeses, de

quedar-nos sense feina... són només alguns
exemples de la situació en què ens trobem en el
mes de les festes i el consumisme per excel·lència
que és el mes de Nadal. Però la “nova realitat”
ens dona noves pautes que paralitzen molts
sectors econòmics.
Segons un informe de l’Agència Catalana de
Consum (ACC) sobre l’impacte de la COVID-19
en els nostres hàbits de consum, la por ha
fet posposar compres importants que teníem
previstes per a aquest 2020. Això suposa que
alguns sectors s’hagin vist molt tocats. La por ens
frena a l’hora de consumir, sobretot en productes
que no són de primera necessitat. El 24 % de la
població ha posposat una compra o una despesa
que tenia previst fer abans que esclatés la crisi de la
COVID. Dins d’aquestes despeses hi ha la compra
d’electrodomèstics, parament de la llar, mobles,
fer reformes a la llar, comprar un habitatge o un
cotxe. També s’han posposat, per imperatiu de les
normatives, viatges i celebracions. El 53 % dels
enquestats de l’estudi de l’ACC afirma que ho
deixarà per més endavant, enfront del 27 % que
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diu que ja no farà aquesta despesa. Uns estudis
que es van presentar al juny i a l’octubre i la
tercera fase es presentarà a finals d’any. “L’estudi
explica que durant les diferents etapes de la
crisi, des del confinament i el tancament inicial
fins a la lenta reobertura per fases del país, els
patrons de comportament dels consumidors han
anat evolucionant”, explica Montserrat Ribera,
directora de l’Agència Catalana de Consum. I
afegeix: “És difícil predir quins canvis quedaran
arrelats i quins hàbits nous de resposta a la crisi
desapareixeran. Tot i que identifica les tendències
de comportament del consumidor d’abans de
la pandèmia i quins s’han accelerat per efecte
de la crisi i el teletreball com la venda d’aparells
tecnològics i ordinadors”.
Un 53 % dels catalans han patit afectacions
en l’àmbit del consum. D’aquest percentatge,
un 37,3 % de les afectacions són serveis que
es paguen per quotes, el 19 % viatges i oci, el
15,8 % entrades d’espectacles i un 12 % estan
relacionades amb bitllets d’avió. Més del 60 %
de les reclamacions derivades de la crisi de la
COVID-19 són afectacions per transport aeri.
“La COVID-19 està canviant la nostra manera de
consumir —diu Montserrat Ribera—, de treballar,

El reportatge

Enguany, a Manresa no hi haurà la tradicional pista de gel, però sí l’enlliumenat als carrers i places

d’assumir els nostres drets i els nostres deures
com a consumidors”.
La pandèmia ha provocat una crisi sanitària,
social i econòmica sense precedents a aquesta
societat de consum actual, però segons el 60
% dels enquestats en l’estudi de l’impacte de la
COVID-19 de l’ACC afavorirà un consum més ètic
i responsable.
La pandèmia ha provocat que la digitalització de

la societat catalana s’hagi avançat una mitjana de
cinc anys. El procés de compra en línia encara no
és massiu ni majoritari ni a Catalunya ni a l’Estat,
però el confinament li ha donat una nova vida. La
compra “còmoda” per Internet, sense sortir de
casa, ha augmentat.
El sector del motor ha estat un dels grans
perjudicats per la crisi i el confinament. Sala
Motors, concessionari de Manresa, explica que les

Volem que la primera opció de compra sigui
el comerç de proximitat

Tània Infante, presidenta de la Unió de Botiguers de Manresa (Ubic)
i tenir un tracte personalitzat, que no ofereix la
venda online. Ara bé, és possible que la situació
actual porti a una autoreducció de la mobilitat,
que sumada a les restriccions perimetrals actuals
poden generar una baixada de vendes

Com creieu que serà la campanya de Nadal
als comerços manresans?
La situació d’incertesa fa difícil el dia a dia però es
percep la campanya de Nadal com una oportunitat
per salvar un any molt complicat. Amb tot,
s’entoma amb la il·lusió de poder continuar ajudant
als clients que busquen les millors compres en una
època on les compres es fan més amb el cor i
pensant en els què més t’estimes.
Hores d’ara, quina és la principal porecupacio
dels botiguers?
Ha quedat demostrat que els comerç és un lloc
segur i que és perfectament possible fer les
compres de manera presencial. Pots veure els
productes, emprovar-te’ls, deixar-te assessorar

Teniu previstes accions per incentivar el
comerç per festes?
Ara més que mai és el moment de dinamitzar
l’activitat comercial i estem treballant en diverses
activitats. D’una banda un sorteig de vals de
compra dotat en 10.000 euros en premis
per l’Ajuntament de Manresa, on la UBIC i el
Gremi d’Hostaleria ens hem encarregat de la
coordinació i la distribució de les butlletes als
establiments participants. La previsió de retorn
d’aquesta campanya és de més de 40.000 euros.
Per altra banda s’està fent una campanya
comercial de ciutat conjunta de conscienciació
sobre la importància del comerç local i amb
activitats de dinamització.
Rebeu algun tipus d’ajuda?
Per part de les administracions, insuficients. Al
primer confinament molts comerços van quedar

fora de les ajudes, que es van esgotar en poques
hores, i van continuar pagant lloguers i en molts
casos van avançar els sous a treballadors en ERTO.
Molts tenien encara el gènere d’estiu que no van
poder liquidar. Tot i això estem contents d’haver
aconseguit rebaixes de taxes municipals, com les
industrials (elements a les façanes, marquesines,
etc, una taxa que pràcticament només es paga a
Manresa) o les terrasses dels bars. Des de la UBIC
hem intentat ajudar al sector reclamant solucions
a les administracions, informant al comerç de
restriccions i ajudes, promovent i incentivant
serveis com www.comercobertmanresa.com
o de repartiment a domicili, i ara amb aquesta
campanya de Nadal, que compta amb el suport
de tot el comerç de Manresa.
La Covid farà que augmentin les vendes
online perjudicant als comerços?
És clar que aquest any creixerà la venda
online, amb el perill que bona part del consum
vagi a grans plataformes online. El comerç
de proximitat, però, ja s’està espavilant per
actualitzar-se per continuar sent la primera
opció del consumidor. ●
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vendes el 2020 han baixat un 36 % respecte del
mateix període de l’any passat. “Al mes de juliol
—diu Jordi Sala— hi va haver un repunt de vendes
i matriculacions de vehicles, però va ser perquè van
començar a arribar els que ja estaven demanats
i no es van poder servir per les paralitzacions de
les fàbriques. Hi havia demanda, però no hi havia
cotxes perquè es van deixar de produir”.
Tot i que s’ha posat en marxa un pla renove
per ajudar el sector, els concessionaris creuen
que ha estat insuficient per ajudar els possibles
compradors a poder adquirir un vehicle i, d’altra
banda, per poder renovar el parc automobilístic
del país, que té una antiguitat mitjana de dotze
anys, un dels més antics d’Europa i no adaptat a
les noves necessitats mediambientals.
Les noves mesures mediambientals aplicades a
la circulació de vehicles de Barcelona, i el fet que
molts ciutadans s’han decantat per desplaçar-se
en cotxe per por de contagiar-se, ha propiciat que
moltes persones no hagin pogut posposar més la
compra d’un vehicle.
“Les noves fórmules de rènting per a particulars
han funcionat molt bé —comenta Sala—, i també
ha crescut la venda de vehicles seminous. Els
clients valoren que es poden estalviar entre un 35
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Un arbre gegantí ens recordava que era Nadal el 2019;
esperem que ho faci també aquest any

i un 40 % en un cotxe pràcticament nou, amb les
mateixes garanties i formes de pagament que un
per estrenar”.
A l’hora de comprar un vehicle, “els clients valoren
el preu, la seguretat, l’estètica, les prestacions,
però ara també volen cotxes més respectuosos

amb el planeta, per això cada cop hi ha més
vehicles híbrids i elèctrics”, comenta Sala.
En definitiva, aquelles tendències per les quals la
crisi de la COVID-19 ha actuat d’accelerador com
ara la digitalització continuaran els propers anys,
i d’altres, com els hàbits saludables o el consum
responsable, han trobat en la situació viscuda una
manera de consolidar-se i aquests comportaments
del consumidor que d’una manera més pura han
nascut arran de la pandèmia, com ara l’exigència
d’un consum més segur o la compra de pànic,
s’aniran refredant a mesura que la situació avanci
cap a la normalitat. El consumidor cada vegada és
més conscient de la importància d’un consum més
ètic i la davallada del poder adquisitiu per part de
moltes famílies podria acabar provocant un nou
canvi de prioritats i centrar les compres en el preu,
en un consum més reflexiu evitant les compres
compulsives.
Per això, aquests mes de festes comença amb
un cert desencís que podria impactar en menys
compres. El tancament de bars i restaurants
que donen vida als carrers i places de les ciutats
també ha afectat l’ànim del consumidor,
tot i que els llums de Nadal són un al·licient
d’alegria. ●
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Comprar a la ciutat genera riquesa i, per tant, vida i ocupació
Núria Masgrau Fontanet, regidora d’Indústria, Comerç i Activitats

Com es presenta la campanya de Nadal per
als botiguers?
És obvi que el sector ho està passant malament.
Hi ha moltes derivades d’aquesta pandèmia que
afecten directament el comerç. Manresa, com a
capital comercial, està patint molt el confinament
perimetral, que impedeix que la gent dels pobles
del voltant i de comarques baixin a la ciutat els
caps de setmana. Molts establiments encara
tenen part del personal en ERTO, i hi ha ciutadans
molt afectats per la situació que ara s’estan
més de gastar. També hi afecta el teletreball,
que ha canviat els hàbits diaris de consum, així
com la restauració, que ha acumulat molts dies
de tancament. Però, tot i la incertesa, des de
l’Ajuntament estem treballant de valent per
intentar que no decaigui ni l’economia ni els
ànims. S’està fent un esforç econòmic important
a través del Pla local de reconstrucció social i
econòmica de Manresa, que aquest novembre
ha superat ja els 4 milions d’euros d’inversió. I
s’està treballant juntament amb les associacions
comercials per tirar endavant projectes que
permetin —dins de la nova normalitat i respectant
les mesures anti-COVID— poder gaudir d’un
Nadal tan positiu com sigui possible i fer les
compres a Manresa. Hem de provocar l’activació
de la nostra economia.
Què és el que més preocupa els botiguers
amb aquesta pandèmia?
Crec que la fase de la implantació de mesures
està superada. Els comerços han fet molt bona
feina en aquest sentit, s’han adaptat, coneixen bé
la normativa i estan preparats. Són llocs segurs i
els clients així ho perceben. Però, com a tothom,
els preocupa la crisi econòmica, que està afectant
les famílies, i la incertesa que genera la pandèmia.
Es farà algun tipus d’acció per incentivar el
comerç a Manresa?
Com a acció concreta, tenim la campanya de
comerç de Nadal, en la qual hem comptat amb

la col·laboració de la UBIC, del Gremi d’Hoteleria i
Turisme del Bages, i de tota la resta d’associacions
comercials de la ciutat. Aquesta acció ja va
començar fa unes setmanes amb la instal·lació de
publicitat a la ciutat, sota el lema “Comerç viu,
carrers vius”. L’objectiu és visualitzar que, comprant
al comerç local, es fa molt més que una simple
compra: es contribueix a donar vida als barris, als
seus carrers, a la seva gent. Comprar a la ciutat
genera riquesa i, per tant, vida i ocupació. Una
riquesa que, a més, es queda a casa. La segona
part d’aquesta campanya és el sorteig de Nadal,
que permetrà repartir 10.000 euros en vals de
compra entre els clients que comprin a qualsevol
comerç de la ciutat o que consumeixin en
qualsevol bar o restaurant. La UBIC i el Gremi són
les entitats que més hi col·laboren, en el sentit que
assumeixen la logística de fer arribar la campanya
a la resta d’associacions i també a aquells
establiments que no estan adherits a cap entitat.
La campanya és per a tots. L’Ajuntament, a través
del Pla local de reconstrucció social i econòmica, hi
aporta els 10.000 euros, que tindran un impacte
global entre el teixit comercial local de fins a
30.000 euros. Els cartells i la publicitat continuen
la mateixa línia, amb el lema “Comerç viu, carrers
vius”. A banda d’aquesta campanya, l’Ajuntament
contribuirà en la il·luminació nadalenca de la ciutat,
amb elements vistosos a Crist Rei i un reforç a la
plaça de Sant Domènec, que suplirà la pista de gel,
que enguany no es podrà posar amb motiu de la
COVID. També, a través de la Regidoria del Centre
Històric, es posarà un arbre dels desitjos a la Plana,
que amb la pandèmia que estem vivint té més
sentit que mai. Tot plegat, ens ha de fer viure el
millor Nadal possible dins les limitacions que tenim,
aixecant l’ànim i incentivant l’economia local.
Quines ajudes estan rebent els botiguers?
A través del Pla local de reconstrucció social i
econòmica s’han destinat un total de 355.000
euros a ajuts directes per a autònoms afectats per
la COVID. En un inici, es va preveure una partida
de 200.000 euros, que hem decidit ampliar
perquè ningú en quedi fora. També es va aprovar
una partida de 265.000 euros per a microcrèdits,
que es repartien en dues línies d’ajuts: una
per a persones emprenedores que volguessin
obrir un nou negoci i una altra per a autònoms
i microempreses afectades per la COVID. Els
microcrèdits són de fins a 5.000 euros, a interès
zero i cal retornar-los en un període de quatre anys.
A banda, des del segon confinament, s’ha posat

en marxa un servei de repartiment municipal a
domicili per a bars, restaurants i centres d’estètica;
s’ha obert un servei de mediació per negociar
ajornaments i/o rebaixes en els lloguers dels locals,
i s’han fet cursos de digitalització i modernització
relacionats amb el comerç i l’emprenedoria,
a través del CEDEM. També cal recordar que,
ja durant el primer tancament dels comerços,
vam promocionar un vídeo per tal de fidelitzar
la ciutadania amb el comerç de la ciutat, i en
col·laboració amb la UBIC vam posar en marxa el
web Comerç Obert, en el qual es poden trobar els
comerços i establiments de restauració de la ciutat
que serveixen a l’establiment o a domicili, així
com els que ofereixen comandes on line. Encara
en la línia d’ajudes al comerç, puc avançar que
enguany s’ha augmentat la línia de subvencions
per a les entitats comercials perquè puguin fer
més projectes de dinamització. Intentem no parar.
Trobar col·laboracions amb tothom i continuar
avançant per fer front a la crisi.
Penseu que la COVID farà que augmentin
les vendes on line i que això perjudicarà els
comerços?
La societat evoluciona i els hàbits de consum
canvien, i poden ser complementaris els uns
dels altres. És veritat que les vendes en línia van
augmentar durant el confinament, i precisament
per això ens vam afanyar a posar en marxa el
web de Comerç Obert. I ens consta que hi ha
establiments que van poder vendre bastant a
través dels seus propis webs. També a través
de xarxes socials. La pandèmia ha representat
un abans i un després en aquest sentit i molts
establiments han fet el pas cap a la digitalització.
L’experiència de comprar de manera física
sempre serà més enriquidora, som éssers socials
i necessitem el tracte humà i els consells experts
dels botiguers, però les noves eines digitals
fan que ara hi hagi més comerços que tinguin la
possibilitat d’arribar a més públics, sense haver de
renunciar al tracte personal. Crec que les vendes
en línia han vingut per quedar-se i que ens cal
mirar endavant i adaptar-nos als nous hàbits de
consum. És una adaptació i alhora una reflexió
que ha de fer tant la població —que al final és la
que pot escollir on anar a comprar i com volem ser
demà— com aquell comerç que ha de modernitzarse. I des de l’Ajuntament intentarem que això
passi: conscienciant, d’una banda, i ajudant en la
professionalització i digitalització, de l’altra, amb la
voluntat de fer créixer la ciutat. ●
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Cuidem el nostre consum,
aquest Nadal consum de
proximitat
Montserrat Ribera i Puig
Directora de l’Agència
Catalana del Consum

T

enim a tocar el Nadal, un Nadal que,
enguany, a causa de la pandèmia, a
ningú se li escapa que serà diferent. Vivim temps excepcionals i d’emergència
sanitària i, lògicament, el consum, una de les
activitats que els ciutadans exercim de manera habitual en el nostre dia a dia, també s’ha
vist afectat i condicionat per aquesta situació
d’emergència. Però no per això aquest Nadal
deixarem de celebrar la vida i en funció de les
restriccions ens trobarem, presencialment o virtualment, per celebrar el Nadal i, en la mesura
que la nostra economia ens ho permeti, fer-nos
algun regal.
Dit això i com no podia ser d’altra manera,
l’Agència Catalana del Consum, com a principal
organisme de la Generalitat de Catalunya que
vetlla pels interessos de les persones consumidores, i conduïts per la nostra voluntat de servei públic, ha dut a terme en els darrers mesos
diverses campanyes comunicatives sota el paraigua de l’etiqueta #CuidemElConsum amb la
voluntat d’informar les persones consumidores
de quins són els seus drets en aquests moments
excepcionals i d’anar un pas més enllà, fomentant el consum responsable, solidari i conscient,
valors que formen part de l’ADN de l’Agència
Catalana del Consum i que, ara més que mai,
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davant les excepcionals circumstàncies que
vivim, prenen més rellevància. Les enquestes
que hem impulsat en els darrers mesos detecten que els ciutadans pateixen una doble por:
la por del contagi i la por de la crisi econòmica. Com a persones consumidores, tenim a la
nostra mà incidir positivament amb el nostre
consum estratègic, responsable, conscient i de
proximitat a mitigar les conseqüències de la crisi
econòmica i ajudar els sectors més perjudicats
a sortir-se’n. En aquest sentit, des de l’Agència Catalana del Consum intentarem aportar el
nostre petit gra de sorra impulsant una campanya de comunicació i sensibilització adreçada
a les persones consumidores durant les dates
nadalenques per promoure el consum responsable, conscient i de proximitat sota l’eslògan
“Per Nadal, consum local”.
Tant de bo que davant les dificultats que vivim
i patim siguem capaços com a societat de sortir-ne reforçats, havent enfortit els llaços comunitaris de solidaritat, havent pres consciència
de la necessitat de cuidar-nos els uns als altres,
de cuidar el nostre planeta i de cuidar el nostre consum, avançant cap a un comportament
més solidari i responsable amb la nostra petjada
mediambiental i social.
Aquest Nadal, consum local. ●
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Opinió

Compres niu, premi i
goma
Marc Bernadich
Professor dels estudis d’ADE
de la Facultat de Ciències
Socials de Manresa (UVicUCC)

I

ja hi tornem a ser. Ja tenim a sobre l’època més
intensiva de compres de l’any i aquest cop venint
d’uns confinaments i semiconfinaments que han
capgirat moltes de les coses que donàvem per normals. L’allau de Black Friday i derivats ja ha col·lapsat
el nostre conscient i subconscient i estem sotmesos
als encants pregons d’ofertes, descomptes o suggeriments de compra insospitats.
Fredament, ens endinsem en un context que es repeteix periòdicament però que enguany pren el millor (o
el pitjor, segons es miri) dels dos mons. Per la banda de
l’oferta a ningú escapa que les restriccions de mobilitat
per la covid han fet que molts comerços ho passessin
malament. Potser els que hi han sortit guanyant són
els comerços en línia que, malgrat que ja eren una tendència indiscutible, la covid ha fet que es confirmés
la tendència. Tot i així, les ganes de vendre i recuperar
la malmesa facturació faran proliferar les tàctiques comercials més incisives.
Pel que fa la demanda, hi ha com a mínim tres elements nous que cal tenir presents per no caure en
aquelles compres compulsives que, un cop tenim a
casa, no sabem massa bé si en traurem profit o no. El
primer factor és la consciència de necessitats fruit de
passar més hores a casa. El fet d’augmentar la presència a les llars pot haver fet que moltes persones hagin
passat revista a casa seva. És l’efecte “niu”. La llistat de
coses per arreglar, completar o adquirir pot ser molt

llaminera si no es té en compte que és molt probable
que no tornem a passar per una situació semblant mai
més. En aquest sentit, caldrà discernir entre aquelles
compres necessàries i que aporten millor qualitat de
vida, d’aquelles que estan molt correlacionades amb
el moment que hem passat. El segon element sobre
el qual cal reflexionar és el que popularment en diem
compra “premi”, és a dir, aquelles compres que es fan
perquè “després del que hem passat ens la mereixem”.
Sens dubte que una petita dosi d’hedonisme és humana, però no ens passem de la ratlla. Finalment,, aquest
període de compres s’escau enmig de la desescalada:
primers bars i restaurants oberts, carrers comercials engalanats, zones on podem retrobar-nos amb l’oci i amb
els éssers més estimats. És el context perfecte perquè
es doni el concepte “goma”: gastar ara tot el que no
hem gastat abans amb amics i familiars. Les sobreganes de compartir pot fer estralls a la butxaca.
Els factors “niu”, “premi” i “goma” són coneguts pels
venedors i els utilitzaran juntament amb els habituals,
per seduir-nos. Avisats estem.
Al capdavall, aquests dies veurem si, tal com diuen alguns, els patrons de comportament de consum han
canviat amb l’epidèmia, per passar a ser molt més
conscients i racionals, o per si, per contra, aquesta
covid ha accentuat encara més la irracionalitat compulsiva dels consumidors. Podrem resistir al niu, el premi i la goma? Ben aviat ho sabrem. ●
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Acompanyar el final de
la vida des del rol de la
infermera
Montserrat Suriñach
Infermera, professora del
grau d’Infermeria
d’UManresa (UVic-UCC)
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L

a mort forma part de la vida. Aquest aspecte
tan evident sembla que s’oblida en la societat
occidental, que amaga tant com pot aquesta
realitat. Des que l’ésser humà es forma i pren
vida, té la possibilitat de morir. Per això el paper
de la infermera, i el de la resta de professionals de
la salut, comença amb la vida del fetus i s’allarga
fins a la mort de la persona d’edat més avançada.
Aquest suport inclou, també, les persones que formen part de l’entorn de la persona que ha de morir
o ha mort. L’acompanyament es fa al llarg de totes
les etapes del cicle vital, perquè la mort pot aparèixer en qualsevol de les etapes. La infermera està al
costat de la persona, de la seva família i fins i tot de
la seva comunitat.
L’atenció que es fa en aquest darrer àmbit, el comunitari, tendeix a créixer amb diferents iniciatives importants de destacar, que donen visibilitat a la necessitat
de suport, en barris i pobles, per promoure la sensibilització vers les persones que estan en dol. La infermera sovint forma part dels equips que engeguen
aquestes iniciatives com la de ciutats compassives o
els grups d’acompanyament al dol, amb xerrades útils
com la que es fa quan arriba Nadal i que porta per
títol “És Nadal... i hi ha una cadira buida a casa”, que
a Manresa s’organitza des del servei d’acompanyament en el dol de la Catalunya Central. La mort és
única per a la persona i per als seus familiars, siguin
quines siguin les seves circumstàncies. Aquest sol fet
la converteix en una cosa que s’ha d’atendre amb el
màxim coneixement, responsabilitat i compassió, des
del nostre petit lloc de vida.
L’objectiu de la infermera, en aquest acompanyament al final de la vida, és col·laborar a alleugerir el
dolor de la persona, per tal que visqui de la millor
manera possible la situació i tingui una mort digna.
La persona que es troba en el procés de mort sol presentar situacions complexes en termes de salut i cal
garantir-ne el benestar i la individualitat. Com diu la
infermera especialista en ètica Montse Busquets: “La
infermera ajuda que la vida quotidiana de les persones sigui compatible amb la malaltia i els seus tractaments”. La infermera acompanya cuidant. Cuidar
és la màxima expressió de la tasca infermera, i ho fa

de manera holística. Cuida des del seu àmbit de treball, sigui un hospital de dia d’oncologia, un servei de
llarga estada d’una residència, el domicili, una unitat
de cures intensives, una planta d’hospitalització, etc.
Tot i que hi ha infermeres expertes en cures pal·liatives al final de la vida, la mort apareix en qualsevol
dels àmbits d’actuació, cosa que fa que les habilitats
bàsiques d’atenció a les persones al final de la vida i
als seus familiars es converteixi, per a la infermeria,
en una competència transversal bàsica. Per tant, tenir habilitats per acompanyar al final de la vida és
imprescindible. En els estudis de grau, ja es comença
a donar aquest coneixement en assignatures específiques com la de Cures Infermeres al Final de la Vida,
i també en les pràctiques dels estudis, en què molts
alumnes han de mirar de cara la mort de les persones que atenen en les unitats on desenvolupen el seu
aprenentatge. Aquest fet comporta un important
creixement personal per a l’estudiant.
Com a membre imprescindible de l’equip terapèutic de cures pal·liatives al final de la vida, en el qual
coincideixen diferents perfils professionals com el
de medicina, treball social o psicologia, la infermera
treballa de manera totalment coordinada, i basa la
seva atenció a pal·liar i minimitzar el dolor que provoca la malaltia físicament treballant en el control dels
símptomes que apareixen. Des d’un punt de vista
emocional, fa suport a la persona i als seus familiars,
pal·liant també l’intens dolor que senten, afavorint
la comunicació franca per resoldre temes pendents,
prioritzar les coses importants, ajudar a reorientar les
situacions que apareixen al llarg del procés.
La infermera Lourdes Guanter diu que “ajudar a
morir és ajudar a viure en la part final de la vida”.
Amb la pandèmia del coronavirus, aquest acompanyament s’ha vist estroncat. Tot i així, gràcies a la
creativitat professional, s’han trobat maneres impensables d’acompanyar en aquest últim tram del
recorregut vital, per dolorós que hagi estat, com
ha estat fer d’intermediàries en els comiats entre
les famílies i els malalts que no podien compartir
el mateix espai, exemples que mostren el compromís de la professió per estar al costat del patiment
humà. ●

Mémora Manresa
Nou Tanatori - Crematori
Carrer Lemmerz, 1-5. Manresa

Al costat del cementiri municipal, les famílies disposen de:

Crematori a les mateixes instal·lacions
Treballem amb totes les companyies d’assegurances
i particulars, també amb associacions de veïns,
associacions parroquials i germandats
Pressupostos adaptats a cada família
Amb els mateixos preus i a unes instal·lacions modernes, còmodes, que ofereixen la
intimitat que les famílies necesiten quan han d´acomiadar a un ésser estimat

40anys al vostre servei a Manresa
Servei 24 hores

900 231 132
www.memora.es

Mon
Serv
Fun
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Estefania
Torrente
Presidenta del
Consell Comarcal
del Bages

“1 milió i mig de
pressupost del
Consell està
destinat
a educació”
Per Tania Rodríguez
Foto: Consell Comarcal del Bages
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Estefania Torrente és la presidenta del Consell Comarcal del Bages
des de l’estiu de l’any passat quan es va constituir després de les
eleccions municipals del 26 de maig del 2019. Torrente té 28 anys i és
d’Esquerra Republicana de Catalunya. És regidora a l’Ajuntament del
Pont de Vilomara i Rocafort i ja va ser consellera de l’Àrea econòmica
durant el passat mandat. Va ser nomenada presidenta d’aquest Consell Comarcal amb els vots a favor d’ERC i JxCat, l’abstenció del PSC,
les CUP i En Comú, i el vot en contra de C’s. És advocada de professió
i va ser una de les lletrades de l’equip d’Andreu Van den Eynde en
la defensa d’Oriol Junqueras i Raül Romeva en el judici de l’1-O al
Tribunal Suprem.

DESEMBRE 2020 · FREQüència ·
Per a què serveix el Consell Comarcal?
És una administració supramunicipal que dona
suport a la trentena de municipis del Bages
en temes de protecció civil, arquitectura i enginyeria, i també tenim el vessant que duem
a terme polítiques públiques de suport a persones vulnerables que ens venen de la Generalitat de Catalunya. Portem els infants a les
escoles i atorguem les beques menjador, entre
moltes altres feines.
Reivindiqueu una millora d’infraestructures viàries i ferroviàries...
Treballem juntament amb el Consell d’alcaldes i
alcaldesses i amb el Consorci viari. Han fet una
gran feina i és una aposta que fa molts anys
que treballem. Hem fet una taula de mobilitat
de la Catalunya Central, de totes les comarques i, des del Bages, hem volgut i tenim una
relació bilateral amb la Conselleria de Territori
per treballar el tema de la C-55, la C-16 i dels
Ferrocarrils, i amb la Subdelegació del Govern
per treballar la B-40, la connexió entre Abrera i
Viladecavalls i unificar la C-16 i l’A-2.
Hi ha un gran volum de vehicles de Manresa a Castellbell i moltes cues. Són 33.000
vehicles que passen diàriament per aquest
tram...
Hem de descongestionar aquest volum de
vehicles i demanem la variant de Castellgalí, a
la C-55. Ho seguim reivindicant per als pressupostos del 2020 i ens vam reunir amb tots els
partits, però quedarà per a l’any vinent.
Quines mesures prendreu des del Consell
Comarcal del Bages per ajudar a pal·liar la
crisi econòmica?
Ens hem centrat a treballar per les persones vulnerables. Durant la primera onada de la pandèmia, el Bages va estar per sota de la mitjana
de Catalunya, però pel que fa a les residències
ens va afectar moltíssim, amb les pèrdues de
vides que es van produir. Estem treballant per
tenir recursos. Es va ampliar el contracte amb
Sant Andreu Salut per servei d’atenció domiciliària perquè les persones grans que sortien de
l’hospital després de la malaltia les atenguessin a casa. Vam apostar per ajudar autònoms i
petites empreses amb ajuts de 450.000 euros,
que vol dir 850 ajudes. Un volum important.
I els menjadors escolars?
La primera onada estaven tancades les escoles, però vam repartir les targetes menjador als
ajuntaments perquè l’objectiu era que cap nen
es quedés sense menjar.

Han augmentat les beques menjador?
N’ha augmentat bastant la demanda. Tenim
4.500 expedients. El pressupost és de 3 milions
d’euros i la meitat és en tema educació.
I Protecció Civil?
Van ser l’enllaç i vam recollir mascaretes sol·licitades des d’ACM i Diputació Barcelona i les
vam repartir nosaltres.
I sobre el tema d’ocupació d’habitatges,
que feu des del Consell Comarcal del Bages?
Es va crear una comissió representada per alcaldes i alcaldesses de la comarca. L’objectiu és
treballar les ocupacions delinqüencials i s’està
generant un protocol d’actuació del que es pot
fer des dels ajuntaments, des del punt de vista jurídic, de propietaris, d’agents de Mossos
d’Esquadra i de les ocupacions de famílies que
més ho necessiten i són vulnerables per traslladar-ho a lloguer social. Hi ha un protocol de
transformació d’aquests habitatges a lloguer
social gràcies a l’Àrea de Serveis socials del nostre organisme.
17.000 habitatges buits però manca de lloguer assequible...
Hem apostat per la Borsa de l’habitatge. És
de mediació social. El que vol és que tots els
habitatges buits del Bages facin d’intermediaris amb una garantia per als propietaris. Fem
el contracte de lloguer de sis mesos i, en cas
d’impagament, assistència jurídica. Una aposta
molt important que esperem que tingui bons
resultats.
Les grans partides aprovades pel Consell
Comarcal són habitatge i Serveis Socials...
Sí. Es van aprovar el 23 de novembre al Ple
ordinari. Apostem per les ajudes d’habitatge
delegades per la Generalitat i en Serveis Socials, tres persones de treballadores socials que
aniran a donar suport als ajuntaments.
I en tema turístic, què esteu fent?
Treballem amb Bages turisme, on tenim l’àmbit
d’ajuntaments i la part privada representada
per Bages Impuls. Hem creat la Ruta del vi del
Bages que aglutina els productes vitivinícoles:
vins, cellers, tines i vinyes, un patrimoni molt
important i que ens ajudarà a posicionar-nos
al país com una destinació turística de qualitat, i juntament amb la DO Pla de Bages hem
programat un seguit de rutes que esperem que
funcionin molt bé. Tenim un patrimoni històric i
cultural que cal preservar i ens l’hem de creure.

Entrevista

Un altre impuls turístic que s’està treballant és el Geopark...
Amb la COVID-19 hem hagut de posposar
les accions marcades per la Unesco d’aquest
any i posposar-les per a l’any vinent. Tenim
dos punts d’informació de Ferrocarrils de la
Generalitat: l’un a Montserrat i l’altre a Sallent amb museïtzació. Està molt bé estar al
Geopark mundial i seguim treballant. Tenim
un Feder que estem gestionant amb un tema
de rehabilitació del patrimoni amb execució
per valor de 2 milions d’obres.
El treball i formació del Bages per a gent
jove té una nova aposta...
Serà la primera promoció i servirà per donar
noves oportunitats laborals a sectors que estan afectats, com els joves tutelats i extutelats.
En aquest sentit, se’ls formarà de monitors per
treballar en menjadors i transport escolar. Crec
que és una bona sortida laboral i que d’aquí
sorgeixin més feines. Són 10 joves molt il·lusionats i amb moltes ganes de treballar i de formar-se.
El setembre es va estrenar el servei especialitzat d’atenció a la vellesa del Bages. En teniu una prova pilot...
El que tindrà és un servei de psicologia i un
altre jurídic per ajudar persones grans que
pateixen maltractament. Una situació molt
dura. Tenim contacte amb els ajuntaments
que ho podran derivar al Consell Comarcal
del Bages.
Fomenteu el respecte i la diversitat sexual...
Fem xerrades i trobades amb el col·lectiu
LGTBI, enquestes a la ciutadania per saber com
ho hem d’enfocar i que volem que s’ofereixi.
I de les energies renovables...
Tenim l’Agència de l’Energia, que és un servei que oferim als ajuntaments, i un conveni
amb els ajuntaments i els facilitem estudis
d’energies renovables per als equipaments municipals perquè si volem un país mediambientalment sostenible hem d’apostar-hi. Generem
estalvi, reduïm la contaminació energètica als
equipaments municipals.
Parli’ns de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania...
Tenim administratius a les oficines del Consell, però necessitàvem que la ciutadania fos
atesa en un punt concret. Encara no està en
marxa, però segur que serà en aquesta legislatura. ●
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Canal Taronja TV rep el Premi Zapping

El prestigiós Premi Zapping de
televisió de proximitat ha estat
enguany per a Canal Taronja central, amb el programa Cuina per
sorpresa. La gala, que en aquest
25è aniversari dels guardons
s’havia de celebrar al Teatre Nacional de Catalunya, va quedar suspesa degut a la COVID-19 i es va
celebrar aquest dimecres 25 de
novembre de manera virtual i es va
poder veure pel canal de Youtube
de l’Associació de Consumidors
i pel web de Televisió espanyola.
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Els Premis Zapping reconeixen la
tasca de les persones finalistes i
guardonades, així com la feina
de tantes entitats, empreses i
particulars que han donat suport
a aquests guardons a la qualitat
audiovisual i els han fet possible. Hi
ha diferents categories com la de
sèries de televisió, presentadors,
programes divulgatius, actors i
actrius i directors, Cuina per sorpresa és una coproducció de Canal
Taronja de televisió i la Residència
Ibada de Navarcles i Castellgalí.

Realitzat per David Villarreal, uneix
l’art de la cuina dels nostres avis
amb xefs de cuina de casa nostra
que han fet els seus plats amb els
residents d’Ibada. El resultat és un
programa de 25 minuts molt entranyable, en què les emocions combinades amb la gastronomia ens
presenten un producte televisiu
molt especial, diferent i innovador.
Els xefs i residents participants
han estat el Restaurant Muntané,
amb l’Hortènsia; Agustí Pastisser,
amb l’Adriana; Cal Carter, amb la

Pepita; Les voltes de Talamanca,
amb la Maria; Can Patoi, amb en
Carles; Can Ferrer, amb la Maria;
L’O, amb la Pietat; La cuina d’en
Tikus, amb la Maria Glòria; El
Canonge, amb la Concepción;
el Kursaal, amb la Montserrat; el
Restaurant l’Ermitanet, amb el
Manuel; Restaurant Roqueta, amb
l’Àngels, i el Restaurant Aligué,
amb l’Elvira.
A tots ells, gràcies per fer-ho
possible i enhorabona. Tots som
guanyadors. ●

El tema del mes
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Les dones pageses aixequen
la seva veu en el món rural
Fotos i text: Laia Cererols

A

mb la finalitat de donar veu a
les dones que treballen al sector
agrícola, ramader, forestal i
pesquer, neix el gener de 2019
l’Associació de Dones del Món Rural, Pageses
i Ramaderes de Catalunya. L’entitat, que fins
aquell moment actuava sota el nom “Grup
de Dones del Món Rural”, es va constituir
oficialment com una associació i es va inscriure
al Registre General de Dret i d’Entitats
Jurídiques del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
L’associació és una agrupació sense ànim de
lucre, apolítica i no vinculada a cap sindicat. Tot
va començar l’any 2008 quan l’Escola Agrària
de Monells va agrupar dotze dones catalanes
del sector primari i va organitzar un viatge a
Zumaia (País Basc) per conèixer la potència
de l’associacionisme de la dona rural basca.
Allà, van comprovar com era d’important
l’apoderament i l’associacionisme femení en
aquella regió. Des de llavors, cada any s’han
fet diferents estades per conèixer projectes
emprenedors liderats o cotitulats per dones a
diferents llocs: Navarra (2011), Pallars (2012),
Ripollès (2013), Empordà (2014), Solsonès
(2015), Cantàbria (2017), Cerdanya (2017)
i Menorca (2018). En cada una d’aquestes
trobades van anar creixent el nombre de
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dones participants i els coneixements. Segons
la Generalitat de Catalunya, un 20 % de les
dones es dediquen professionalment al sector
primari a Catalunya i, a més, aporten una
gran millora econòmica, social i cultural de
les zones rurals d’arreu del món. Per aquesta
raó, els principals objectius d’aquesta nova
organització són donar visibilitat a la feina
de les dones del món rural, defensar els
seus interessos i necessitats, crear sinergies i
millorar la igualtat d’oportunitats del sector.
La Montse Cardona és la vicepresidenta de
l’associació i viu a Marcús, a Olius. Des de la
comarca del Solsonès diu que porta la pagesia
molt endins: “Quan era petita, ja els deia
als meus pares que jo volia continuar. T’ha
d’agradar”. Va decidir quedar-se a l’empresa
familiar, que es va diversificar i ampliar. Al
Solsonès molts nois segueixen en empreses
ramaderes i no és gaire habitual que hi hagi
una noia. “A casa molt contents, però el meu
entorn es va quedar sorprès. Cada vegada
més en el sector porcí hi ha més noies”.
El dia a dia en una granja és llevar-se a les
sis del matí i, com que tenen cercle tancat de
porcí, es passa tot el dia amb els animals que
tenen des que neixen fins a l’escorxador. Un
dia inseminant, parts, deslletament...
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La Montse combina la granja de porcí amb
el turisme rural i la família. “A pagès no hi ha
horaris ni vacances, els meus fills ja són grans i
quan eren petits me’ls emportava a la granja,
al tractor i ho combinava amb els avis. S’han
hagut d’espavilar”.
I per estar al dia cal fer cursos a l’Escola
Agrària del Solsonès. Per això, aquesta pagesa
es prepara habitualment amb les noves
tècniques i també per ampliar amb el món
del turisme rural. “L’antiga pallera s’havia de
reformar i en plena crisi, fa nou anys, vam
decidir remodelar-la i restaurar-la i vam crear
la casa d’agroturisme, i així mostrem la vida
del camp i de pagès. És per a dotze persones”.
Darrerament, s’ha apostat pel turisme
rural: “Conserves el patrimoni i, gràcies a
l’agroturisme, moltes cases poden continuar.
Troben tranquil·litat, gaudeixen de família
i amics i veuen la vida dels animals. Des del
galliner, els conills, els garrins que han nascut,
les vaques en extensiu, el museu rural que
tenim i desconnectar-se de la ciutat”.
Al museu d’Olius hi ha les eines del camp,
gairebé 2.000 peces. Des del segle XIX fins
al segle XX hi ha eines de la pagesia i antics
oficis, tractors antics, motos, carros... ho han
restaurat i catalogat per temes.
La Montse va creure en la creació de
l’associació. “Ens vam engrescar i actualment
som 150 sòcies i 38 som de la Catalunya
Central. Ens enriqueix molt, crea sinergies
i ens visitem, estem diversificades. No és el
mateix el sector de l’arròs que el vaquí. Som
un país molt ric i estar comunicades ens va
molt bé. La feina de pagès és solitària i així
sentim el suport de les altres”.
L’associació es va constituir com una font
de referència per proporcionar informació
sobre la situació social i econòmica, les
preocupacions i les necessitats reals de les
dones del món rural als responsables polítics,
a la societat i als mitjans de comunicació.
Amb la creació d’aquesta entitat, el grup
de dones vol incidir en les polítiques del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i
estar present en les diverses taules sectorials
per tal de professionalitzar la seva activitat i
apoderar les dones del sector primari. Per tal
d’aconseguir els objectius fixats, l’associació

farà diverses activitats, des de l’organització
d’estratègies de treball fins a accions de
sensibilització o programes formatius.
Les dones pageses al Bages també son un
gruix important, i a l’horta de Viladordis, a
les Arnaules, hi ha l’Anna Clusellas, que ja
està en plena collita de la mongeta. “Plantem
temporada, ho collim cada dia i ho venem
als mercats. A Manresa en tenim tres, els
dimecres, divendres i dissabtes, i a les tardes
venem la verdura que hem collit”.
L’aposta de l’Anna va ser que es va casar amb
un pagès i va decidir continuar-ho, igual que
la filla.
L’octubre ha estat època de mongeta tendra,
cols, enciams, bròcoli, escarola, albergínia
i algun pebrot i dia a dia des que es lleven
recullen i renten la verdura i la preparen per
anar a vendre. “Hi ha poca visibilitat de les
dones, hi ha més homes que dones, la feina
de la dona no està prou potenciada”, diu la
filla de l’Anna, l’Alba Casasayas.
“Els mesos de confinament han estat durs, i
la gent apostava pel producte de proximitat.
Teníem comandes a casa i ho portàvem. Va
sembla que el nostre producte natural es
revalorava”, diu l’Anna.
“Dedicar-se a la terra és complicat, vol sacrifici
i moltes hores, però és agraït i val la pena”, diu
l’Alba. També a les tardes obren a les Arnaules
i poden servir el producte fresc.

L’Associació de Dones del Món Rural està
constituïda per una Junta Directiva en què hi
ha una representant de cada territori (Terres
de l’Ebre, Catalunya Central, Alt Pirineu,
Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona).
“Ara comencem a ser molt visibles les dones
en el món rural”, apunta la Montse Cardona.
“Encara no hi ha igualtat entre homes i dones
però anem avançant. A pagès tothom és
important i vital a l’hora de treballar i cadascú
hi té el seu paper”.
L’any 2015 a Solsona es va veure la necessitat
d’aprofitar les xarxes socials per aconseguir
que l’intercanvi fos permanent i no ocasional
i es va crear un grup de WhatsApp, en què
es compartia informació sobre cursos, fires,
jornades, trobades, interessos personals,
dubtes, etc. A partir d’aquell moment i
gràcies a la iniciativa de les Escoles Agràries
de l’Empordà, del Solsonès i del Pallars, es
va començar a gestar el grup, que ara s’ha
acabat convertint en l’Associació de Dones
del Món Rural, Pageses i Ramaderes de
Catalunya.
I un missatge a les noies joves: “No és fàcil
tirar endavant a la pagesia, no és una feina
que el cap de setmana tanquis la porta,
però cal tirar, lluitar i ser tossudes, i seria
important que les oportunitats d’estar a les
escoles agràries es presenti com una opció a
l’hora de dir-ho a la gent que vol emprendre
nous estudis i mai s’hi pensa”, diu la Montse
Cardona. ●
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Carlos Rodríguez
L’empresa és un conjunt de persones que treballen
juntes per un fi comú, que és tenir empresa i llocs de treball
Per Pilar Goñi
Fotos: Pinter
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Carlos Rodríguez és empresari. Un exemple d’emprenedor fet a si mateix amb una experiència polifacètica que desenvolupa des dels 21 anys, quan va arribar de Guijuelo. Va
cursar estudis administratius i, buscant oportunitats laborals, va entrar en la comercialització del cafè, una empresa on va romandre 13 anys assumint diferents responsabilitats.
Va formar-se i va adquirir experiència. Als 35 anys va entrar en el sector de la pintura,
més en concret, en l’aplicació de la pintura per a la protecció de peces, al taller de pintura
anomenat Derivados de la pintura, i van ser pioners en iniciatives en el sector. Pintados
y Derivados, SL, va desembocar en Pintados y Derivados, SL, Pinter el 1993, i va passar
d’una superfície de 980 m2 a tres factories de 5.500 m2. Pinter es troba a Barberà del Vallès. Carlos Rodríguez, als seus 70 anys, segueix al peu del canó d’una plantilla de 80 treballadors amb el seu tarannà lluitador, optimista i creatiu com un bon exemple dels empresaris d’aquest país que han aportat a la societat catalana riquesa i treball.
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Com definiria Pinter?
Som una empresa modesta de 80 treballadors
que disposa de dues línies automàtiques de pretractament de 6 i 8 fases, respectivament, per
al recobriment de pintura en pols. En el servei
de pintura líquida disposem de tres instal·lacions amb cabines pressuritzades, temperades
i equipades amb humectadors d’última tecnologia i actualment una nova línia automatitzada i robotitzada per a l’aplicació de pintura
líquida a l’aigua.
I compta amb molta producció?
La capacitat de producció actual amb una plantilla qualificada, professionalitzada i sincronitzada ens permet pintar una quantitat de peces
variades anualment de més de 9 milions amb
pintura en pocs i de gairebé 3 milions en pintura líquida en metres quadrats, que representaria una producció diària aproximada de 7.000.
És important la motivació en les empreses?
És necessària. Sempre dic que cal estar sempre pujat a la bicicleta i pedalejar sempre si vols
superar els atzucacs i arribar a la meta. L’empresa és un conjunt de persones que treballen
juntes per un fi comú, que és tenir empresa i
llocs de treball. I és que les empreses no són
dels empresaris, són de tots els que remen en
el mateix sentit.
Què necessita l’empresari per tirar endavant?
L’empresari necessita socis, col·laboradors,
clients, proveïdors i la societat, necessita ser
valorat.
Pinter col·labora en l’àmbit social amb els
qui més ho necessiten...
Sí, ho fem amb les persones més necessitades,

Perfil

que sento no és per l’afany de lucre sinó perquè
sento que el nostre treball és important per a
la societat creant treball i riquesa. La petita i
mitjana empresa té poc marge de maniobra.
Tenim un problema de liquiditat.
Els polítics haurien d’aprendre dels empresaris?
Els valors i els objectius són diferents. Per a un
empresari, la prioritat és mantenir els llocs de
treball i generar-ne de nous. Els empresaris perseguim riquesa i els polítics, política.
Hi ha manca de professionals?
Els joves no estan preparats per treballar. Estan
massa protegits i moltes vegades s’acomoden.
amb menjadors socials, amb ONG, perquè sabem que les necessitats dels altres són necessitats nostres. Ara, a l’inici de la pandèmia, quan
feien falta mascaretes, vam fer una donació de
30.000 mascaretes als hospitals. N osaltres volem estar on la societat ens necessita.

La pandèmia ha passat factura?
Hem seguit treballant com sempre. Els primers dies van ser molt durs, però després
vam decidir que calia tirar endavant com fos
i això és el que estem fent, sobreposar-nos
als problemes.

Quins són els valors que tenim avui en
dia. En tenim?
Hi ha manca de valors. Crec que s’ensenyen a
l’escola, a l’institut i a la universitat. Quan els
pares no van d’acord amb els professors hem
perdut tot els valors. No hi ha educació de
respecte de joves cap a la gent gran. Amb la
“movida” van començar a perdre’s respectes.
Quan el fill diu que el seu pare és el seu amic
no anem bé. El pare és el pare, no l’amic. El treballador és el treballador i l’empresari és l’empresari, no el senyor del puro que dona ordres,
sinó el responsable que tot rutlli i tiri endavant.

Segueix sent optimista després del que
ens ha caigut?
Quan tens un problema l’has de resoldre.
Aquesta és una malaltia que hem de superar
amb força, empenta i il·lusió, cosa que extrapolo a l’empresa. Hem tirat endavant sense
deixar de treballar. No hem fet ERTO. El treball no ve sol. Cal mimar els clients i trucar a
la seva porta personalment. Quan parlen de
teletreball, jo tinc els meus dubtes, el tracte
personal és vital i necessari. Hem d’interactuar. Ens hem mentalitzat que hem de seguir
endavant.

Se sent orgullós de ser empresari?
I tant que sí. Jo soc un petit empresari i l’orgull

Ens en sortirem?
Segur que sí. ●

Cuidem de tu. Ara més que mai.
Per això, tots els nostres tanatoris són els primers a tenir la certificació COVIDF-2020/0001
que garanteix l’aplicació dels protocols d’actuació davant la COVID SARS-COV-2.

Pel teu bé, pel dels teus, pel de tots.
COVID-19

Servei 24 hores

900 231 132
www.memora.cat

FREE

Monter
Servici
Funera

#elvalordeladespedida
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Destinen 180.000 euros
per preservar la Seu

La monja contemplativa manresana Sor Lucía Caram ha
rebut una carta manuscrita i
personal del papa Francesc en
què l’insta a “no deixar d’orar”,
però també l’anima a “buscar
raons (armar lío)” en favor
dels pobres. El papa ha escrit
a Caram després que la monja
decidís no anar a una visita que
tenia amb ell al Vaticà arran
de la pandèmia. La carta del
papa Francesc té contingut de
tipus personal, però, pel que
la monja ha explicat, comença
amb un “Estimada germana” i
continua agraint-li la feina que
fa amb els pobres: “Gràcies pel
que fa: Els pobres són el centre.
Aquest era el missatge de
Jesús i és el resum de tot l’Antic

Des de l’any 2002, les tres insti- al sotaclaustre romànic, instucions (el Bisbat, l’Ajuntament tal·lació que facilita l’obertura
i la Diputació) col·laboren per al públic d’aquest espai amb
finançar conjuntament —amb el nom d’Espai Oliba. La sol·li60.000 euros cadascuna— les citud encara no s’ha resolt.
intervencions que possibiliten El conveni 2020 entre el Bisbat
la preservació de la Seu, un i les dues administracions —
dels edificis més emblemàtics Ajuntament i Diputació— per
a la restauració de la Seu va
de la ciutat i del país.
Les obres que es duran a terme signar-se a finals de juliol i les
al temple pel conveni d’en- obres s’espera que finalitzin
guany preveuen la continu- abans que acabi l’any.
ació dels treballs a la façana
Basílica de la Seu de Manresa
sud sobre l’arc boterell doble
corresponent al contrafort La Basílica de la Seu és un bé
número 10. També preveuen cultural d’interès nacional,
l’actualització del parallamps declarat monument històric
i els arranjaments del cablejat artístic el 1931, i un dels temde la façana, així com els cor- ples més emblemàtics de la
responents honoraris dels Catalunya Central. Així, el
tècnics. En paral·lel, el Bisbat temple és objecte d’una intertambé ha sol·licitat a la Gene- venció integral que n’asseguri
ralitat de Catalunya una sub- la conservació. L’actual Pla
venció de concurrència pública director de l’obra de restauper a la restauració d’immo- ració de la Seu va redactar-se
bles de notable valor cultural l’any 2001 i, des d’aleshores,
que, si es concedeix, s’afegiria el Bisbat de Vic i les adminisals 180.000 euros que es des- tracions treballen de manera
plàstica
d’alt nivell. coordinada
T’ajudem a tenir
tinaran“Cirurgia
ara. Aquesta
subvenció
per executar les
el cos
que sempre
desitjat”
serviria per a
la resta
d’obra hasobres
que es deriven d’aquest
tens
pensat
realitzar
una cirurgiaa trebapendent en el projecte total Pla.Si
Ara,
ja es
comença
d’augment, no te la juguis, pensa
que
és
el
teu
cos,
“desconfia
redactar el nou conveni
d’enguany, que són els tres llardelper
barat o les massificacions”.
Aposta
salut i la les
seguretat,
i
ha per
dela regir
aportacions
mòduls de terrat situats entre que
sobretot busca un equip que posi
el
cap i el cor
en el
fer-hi
noves
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els contraforts 17 i 19 i la instal· perl’experiència,
seu treball.
●ens avala la
2021.
lació d’una xarxa de càmeres. l’any
A Clínica
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Testament”. Més endavant,
segueix: “Li demano un favor.
N o deixi d’orar, allà també amb
l’oració, animi’s a buscar raons
com va saber fer-ho Abraham
defensant Sodoma i com ho va
fer Moisès intercedint pel seu
poble. Intercessió i oració”.
La carta finalitza amb un “I si
us plau, no s’oblidi de resar
per mi. Jo ho faig per vostè.
Que Jesús la beneeixi i la Verge
Santa la cuidi”. Tant la carta
com el sobre han estat escrits
a mà pel papa Francesc i portaven adjuntes dues targetes
amb un nen amb el seu germà
mort a l’esquena a la porta
d’un crematori en un camp de
concentració i d’una dona en
un camp de refugiats. ●

Ginecologia
Làser

El làser que ja ha canviat la vida
a milers de dones en tot el món.
Medicina Ginecologica
Medicina Ginecoestetica
Cosulta Medica sexologia
EN QUÈ ET POT AJUDAR
EL LÀSER FEMENÍ JULIET
Les molèsties intimes que es presenten
en les diferents etapes de la vida com
donar a llum o la menopausa, poden
causar canvis en l’àrea genital, vaginal i
esfera sexual.
Problemes que milions de dones pateixen
en silenci i resignació.

 Sequedat vaginal, cremor i picors,dolor durant
les relacions sexuals.
 Atròfia vulvovaginal
 Post càncer de mama
 Prevencio de problemes del sòl pèlvic.
 Millora de la qualitat de la vida sexual.
 Pèrdua d’elasticitat i tensió.
 Incontinència urinària lleu o moderada.
 Rejoveniment genitals externs.
 Efectes de la menopausa.
 Postpart


I d’altres com:

PRP (Plasma ric en plaquetes).
Infiltracions àcid hialurònic.
Labioplastia o reducció de llavis menors.

Augment de pit

dilatada trajectòria dels nostres
professionals, i el fet d’utilitzar
sempre els materials que ofereixen
més garanties.
Podeu confiar i estar tranquils,
emprenem les cirurgies quan
estem segurs de tenir èxit.

El nostre reconegut equip de professionals
i les seves especialitats mèdiques

El làser JULIET és un procediment similar a una
revisió ginecològica.
No és dolorós i es pot fer sense anestèsia.
L’atenuació dels símptomes ja s’observen
immediatament.
El resultat és la formació de nou col·lagen i
elastina i una millor vascularització de la mucosa
vaginal, que es tradueix en una millora clara dels
símptomes.

Retorna al benestar íntim
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Dra. Imma
Bujons
Medicina
estètica

Rejoveniment
facial integral
sense cirurgia

Dr. Juan
Miguel Rubio
Cirurgia
plàstica

Augment
de mama,
lipoescultura

Dra. Maya
Gracia Graells
Medicina
vascular

Varius
sense
cirugia

Ctra. de Vic, 25-31, entl. 1a
Manresa

Dr. Eduardo
Fisher
Medicina
del dolor

Dolors
crònics,
fibromiàlgia

Dr. Carlos
Ballesta López
Cirugia
obesitat

Tractament
de l’obesitat
i la diabetis

Dra. Raquel
Campos
Ginecologia

Ginecoestètica,
benestar i
salut sexual

T. 93 872 69 73
www.ibdplastica.com

Aj Mnresa

El papa diu per carta a
Sor Lucía que ‘arme lío’

Ajuda’ns a millorar l’atenció a infants
i joves de la Fundació Althaia

Aquest Nadal fes un regal
solidari amb molta història!
EN VENDA A: Llibreries i a www.parcir.com
TOTS ELS BENEFICIS DE LA VENDA D’AQUEST LLIBRE ES DESTINARAN A LA
MILLORA DE L’ATENCIÓ A INFANTS I JOVES DE LA FUNDACIÓ ALTHAIA

Edita:

Col·labora:
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“Ja era hora!”, l’especial de Cap d’Any que es podrà
veure en una vintena de televisions de la Xarxa
Més d’una vintena de televisions locals adherides a la
Xarxa celebraran plegades la
nit de Cap d’Any amb un programa especial que, significativament, tenint en compte el
balanç d’aquest 2020 es titularà ‘Ja era hora!’. Al llarg de
poc més de dues hores, entre
les 22 h i les 00.10 h, el programa inclourà actuacions i
videoclips protagonitzats per
professionals de les televisions
locals que presentaran davant
les càmeres una vessant molt
diferent d’aquella que estan
acostumats a veure els espectadors.
Tècnics, periodistes, presentadors d’informatius o de programes esportius apareixeran

Premi
Séquia
2021

Avui, com
al segle XIV,
l’actitud marca
la diferència

Més informació i presentació
de candidatures:
Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària, 4-6, 08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.umanresa.cat/premi-sequia
festesdelallum@umanresa.cat
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cantant, fent play-back, ballant
o fent algun altre tipus d’actuació. El programa estarà conduït per dues cares conegudes
en els seus respectius territoris:
Anna Fortuny (Canal Reus TV) i
Albert Brosa (Olot TV).
La intenció del programa és
divertir l’audiència i deixar
un missatge positiu en les
dues últimes hores d’any tant
negatiu col·lectivament com

haurà estat aquest 2020. Els
professionals dels
mitjans
locals també estan desitjant
passar pàgina d’aquest any, un
sentiment segur que compartit
pels espectadors.
Canal Taronja de televisió
emetrà el programa i el podràs
gaudir a través de la nostra
televisió local de proximitat a
les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès.

A les 12 de la nit, des dels
estudis de la Xarxa a Barcelona, els presentadors, Anna
Fortuny i Albert Brosa, connectaran amb dotze punts diferents de Catalunya per veure i
escoltar les dotze campanades
a través de dotze rellotges diferents ubicats a la façana d’un
ajuntament o una església.
Cada campanada tindrà com a
protagonista un rellotge i una
ciutat diferent.
Un cop entrats en l’any 2021, el
programa ‘Ja era hora’ donarà
el relleu al grup de música
‘disco’ Fundación Tony Manero,
amb un concert que servirà per
donar la benvinguda a l’any
nou a les televisions locals
adherides a la Xarxa. ●

Rejoveniment
Facial
Integral

Augment de pit
“Cirurgia plàstica d’alt nivell.
T’ajudem a tenir el cos que
sempre has desitjat”
No te la juguis, pensa en el teu cos,
desconfia de les “massificacions”.
Aposta per la salut i la seguretat i
busca un equip que posi l’experiència,
el cap i el cor en el seu treball.
Emprenem les cirurgies només quan
estem segurs de tenir èxit

“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

LIMELIGHT

Tractament de forma
fàcil i ràpida
Rosàcia / Cuperosi / Taques
Aranyes vasculars / Punts rubi
Llacs venosos llavi / Venes nas

Buscarem la millor opció per a tu

El nostre reconegut equip
i les seves especialitats m

Vine a conèixer els millors i més avançats tractaments mèdics
estètics de la mà dels millors especialistes en cirurgia plàstica,
medicina estètica i varius sense cirurgia a Manresa.
La nostra principal preocupació són els resultats naturals,
la seguretat i privacitat dels tractaments realitzats, amb
els millors preus del mercat i la màxima professionalitat.
Vine i t’assessorarem per trobar la millor opció per a tu.
La satisfacció dels nostres clients és la nostra millor garantia.

Dra. Imma Bujons. Medicina est
Dr. Juan Miguel Rubio. Cirurgia p
Dra. Maya Gracia Graells. Medici
Dr. Eduardo Fisher. Medicina del
Dr. Carlos Ballesta López. Cirurg
Sra. Gisela Jorba. Maquilladora

Ctra. de Vic, 25-31, entl. 1a
Manresa
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Mercadona llança la seva campanya
“El que importa no es veu”

M

ercadona, companyia de supermercats
físics i de venda en línia, llança la campanya
“El que importa no es veu” per posar en
valor la perfumeria i hi inverteix més d’1
milió d’euros. En aquesta secció, “El cap” (client) hi pot
trobar més de cent fragàncies i productes de cosmètica
diferents, tots desenvolupats i posats a la venda sempre
després d’haver escoltat què necessita el client.
Aquesta campanya neix de la idea que, en el món
de la perfumeria, es valoren generalment només els
elements visibles, com ara la imatge, el disseny o la
marca, però hi ha una altra part, “El que importa no es
veu”, que es vol posar en valor: la feina minuciosa que
hi ha darrere del procés d’elaboració dels productes
de Mercadona, amb l’objectiu d’obtenir una qualitat
de 10. La selecció dels millors ingredients, la tasca
de proveïdors especialistes com RNB, Flor de mayo,
Premi, Firmenich, Global Fragance, Symrise, Wecolors,
Givaudan i You Cosmetics, les hores d’esforç i talent
dels especialistes i, en definitiva, la qualitat és el que fa
únics els productes. Tot allò que no es veu i que, per a
Mercadona, és el més important.

Procés d’elaboració dels
productes de Mercadona
En primer lloc, es produeix una fase de captació,
en què els especialistes, treballadors de Mercadona
que s’encarreguen d’observar les preferències i les
necessitats dels clients a peu de botiga o als centres de
coinnovació, recullen tota la informació del que volen els
“Caps” (clients), parlant-hi i escoltant-los. A continuació,
comença la fase de definició i aquesta informació es
trasllada al Departament de Compres perquè en facin
coneixedors els proveïdors especialitzats en aquests
productes.
Després, arriba la fase de creació, en què, a partir de la
informació que han proporcionat els clients, s’utilitzen
els millors recursos i matèries primeres amb què els
proveïdors elaboren diferents propostes de producte per
buscar la màxima excel·lència.
Finalment, es fa una selecció de les millors propostes
i els especialistes de producte es tornen a reunir amb
els clients per conèixer-ne l’opinió. Només els productes
que compleixen allò que el client vol surten a la venda. ●
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Enhorabona,
berguedanes i
berguedans
Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya

A

quest mes de juliol el Departament
de Territori i Sostenibilitat ha donat a
conèixer, com fa cada any en aquestes
dates, el balanç de la gestió dels residus
municipals al territori.
Els catalans hem assolit una xifra rècord. L’any
2019 es van recollir selectivament el 44,8 %
dels residus municipals per poder-los donar
una sortida, perquè no s’hagin d’enterrar ni
d’incinerar, perquè es puguin valorar: aprofitarne els materials, fer-ne nous productes i tenir
en l’àmbit dels residus una economia verda,
sostenible.
És un resultat esperançador que ens permet fer
càlculs i veure què ens queda per poder complir
els objectius europeus de reciclatge, que ja ens
trepitgen els talons (el 2020 Catalunya ha de ser
capaç de reciclar almenys el 50 % dels residus
municipals generats i el 2025, el 55 %).
En aquesta tasca important que inclou el conjunt
de Catalunya la comarca del Berguedà ens ha
donat aquest any vertaderament un cop de
mà. Les berguedanes i berguedans van recollir
selectivament l’any 2019 el 68,82 % dels residus
municipals generats: unes 11.762 tones.
No hem d’oblidar que l’octubre del 2018 la
comarca del Berguedà era a la cua de Catalunya
en matèria de recollida selectiva, només reciclava
un 30 % dels residus, molt per sota de la mitjana
catalana. En un àmbit clau, la fracció orgànica
(la fracció principal en pes dels residus d’una llar
qualsevol) la comarca ha passat de recollir-ne
1.786 tones l’any 2017 a 4.584 l’any 2019!
Tan bé ho han fet que ha pres el relleu d’Osona
(65,4 %), la primera comarca del rànquing
anteriorment, territori que és just ressenyar que
fa una feina excel·lent.
Aquest èxit ha estat possible gràcies a l’esforç del
conjunt de la ciutadania i de les institucions i, en
un pla tècnic, gràcies a la implantació d’un nou
model de recollida per a tota la comarca. Porta a
porta a 12 municipis, tots els cubells amb un xip
identificador, àrees d’emergència tancades amb

identificació i nombre d’accessos limitat. El porta
a porta s’ha implantat als municipis més poblats,
a l’eix del Llobregat, on hi ha més impacte en la
recollida. Als masos disseminats i als 19 municipis
restants, àrees d’aportació amb les mateixes
característiques que les esmentades.
S’ha facilitat que la població de segona residència
i el turisme puguin fer la recollida selectiva, per
contribuir d’aquesta manera a cuidar el Berguedà
i el seu magnífic entorn natural.
En resum, el Consell Comarcal, tots els municipis,
el conjunt de la població, l’empresa del servei de
recollida, tothom ha fet una feina molt ben feta.

via per incrementar les xifres de reciclatge. Els
municipis que implanten aquest model obtenen
de mitjana valors de recollida superiors al 60 %
(61,23 %), és a dir, que ja estarien complint el que
estableix Europa per al 2020.
En canvi, de mitjana, els municipis amb models
tradicionals obtenen valors al voltant del 35 %
(35,68 %). Insuficients.
La combinació del porta a porta i de les àrees
d’aportació controlades han permès, doncs, al
Berguedà assolir aquests grans resultats.
És una sort i un encert que altres comarques
com el Segrià, l’Anoia, la Conca de Barberà i el

El Berguedà és un exemple que cal seguir. En certa
manera, en conjunt, el nou model de recollida
selectiva demostra ordre, tothom sap el que ha
de fer, també els establiments comercials adherits
a les illes d’emergència.
Els municipis amb recollida porta a porta són:
Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella,
Guardiola de Berguedà, Olvan, la Pobla de Lillet,
Puigreig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada.
El porta a porta és un sistema de recollida
selectiva municipal que es va implantar per primer
cop a Catalunya l’any 2000 als municipis de
Tiana, Tona i Riudecanyes. Actualment, hi ha 200
municipis catalans amb aquest servei i 100 que
estudien implantar-lo a curt termini. És un model
de present i sobretot de futur al nostre territori,
recomanat a més per la Unió Europea com a

Solsonès hagin implantat o estiguin en el curs
d’implantar sistemes eficients de recollida al
conjunt de la comarca o en una part destacada.
Actualment, el nombre de comarques que
supera el 50 % de la recollida selectiva són 13.
Començant per la de millors resultats, trobem
el Berguedà, Osona, el Priorat, el Moianès, la
Segarra, el Pallars Sobirà, el Montsià, la Conca
de Barberà, la Garrotxa, l’Alt Urgell, el Bages, la
Terra Alta i el Gironès. A més, les quatre primeres
comarques —el Berguedà, Osona, el Priorat i el
Moianès—, amb una recollida superior al 60 %,
ja estarien complint l’objectiu europeu.
Sincerament, penso que només podem anar a
millor, l’important és arribar-hi aviat i quan toqui.
Gràcies, berguedanes i berguedans, per aquests
fantàstics resultats. ●
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Regala Nadal...

Una mirada d’escàndol des de 50 €.
Extensions de pestanyes, disseny de celles.

Mírame

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

Demana la teva cita
per whatsapp al 692 106 341
Carrer Nou, 15 - Manresa
Tel.: 931 384 991

Menús diaris, paelles,
fideuades i tapes.
Plats elaborats al moment

Bar Restaurant Paoper

Carrer Prudenci Comellas, 44 - Manresa
Tel.: 936 066 845
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Aquí el protagonista ets tu!
Aquest Nadal, vine a gaudir a
la Taverna, t’hi esperem!

Navidecor,

postals de Nadal
Navidecor és un paradís del Nadal. Navidecor, amb seu a Sant
Fruitós de Bages, és una macrobotiga de 1.400 m2 que ofereix un
ventall de productes i possibilitats per omplir casa teva, l’empresa
o els comerços amb la flaire de festa i que no trobaràs a cap altre
lloc.
Follets, les fades, els trencanous, trens, bústies màgiques, passant
per arbres de 5 metres d’alçada i pares i mares Noël. Navidecor
té la joia de la corona: tot un poble en miniatura de 20 metres
quadrats amb pistes de gel, nòries, mercats d’hivern i estampes
nadalenques amb un seguit de figures i espais mòbils que es
poden vendre per separat.
No volem oblidar els pessebres, amb totes les figures imaginables
des del caganer i la rentadora fins als obligats com els angelets,
els tres Reis d’Orient o Sant Josep, la Mare de Déu i l’infant Jesús.
Tot el que podem trobar a Navidecor són productes nadalencs amb
preus de mercat i homologats tant en arbres nadalencs ecològics
i llums led amb piles o amb endoll, amb més de mil referències en
il·luminació.
Vine a Navidecor. Si ja hi has estat, repeteixes, i si hi vens per
primer cop, sabràs què vol dir que ja és Nadal.

SANT FRUITÓS
Pol. Casanova, C/ Moixeró, 46
Tel.: 938 741 029

BARCELONA
Carrer de Cartagena, 355
Tel.: 930 250 915

TERRASSA
Av. de l’Abat Marcet, 193
Tel.: 930 240 240

VIC
Carrer Sant Antoni, 11
Tel.: 930 276 647

La teva botiga online www.navidecor.com
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Regala Nadal...
Vine a veure la nova
col·lecció de rellotges
Lacoste i els Smart de
Duward i Marea entre
altres marques.
BONES FESTES!
Jordi pusó
rellotgeria Joieria

Ctra. Vic, 76 - 08241 Manresa
Tel. 938 745 206
joieriapuso@hotmail.com

L’Abadal Picapoll,
elaborat amb la varietat
autòctona picapoll,
és singular, elegant
i seductor. Un vi perfecte
per a regalar!

ABADAL

Santa Maria d’Horta d’Avinyó
www.abadal.net
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Tu
i els teus...
en bones
mans
La unitat d’Atenció a la dona i la
infància de la Clínica Sant Josep és
una unitat especialitzada amb una
llarga trajectòria dedicada a la dona,
la maternitat i els infants.
Compta amb un ampli i qualificat equip
de professionals obstetres, ginecòlegs,
llevadores, fisioterapeutes del sòl
pelvià, pediatres i especialistes de les
diferents subespecialitats pediàtriques.

Ginecologia i obstetrícia

Llevadores

Pediatria

URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES

No cal anar lluny per trobar els millors

C/ Caputxins, 16. Manresa

LES 24 HORES ELS 365 DIES DE L'ANY

˜

T. 93 874 42 98

˜

www.clinicasantjosep.cat
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Cuina de Nadal saludable
La cuina nadalenca no ha de ser sinònim de menjar massa i indigestions, ben al contrari! Si voleu posar
punt final als llargs i excessius àpats carregats de proteïna animal, sucre refinat, gluten, lactis o alcohol,
us proposem un plat, una recepta nadalenca boníssima i saníssima que reinventa la cuina tradicional. Són
alternatives que us enamoraran el paladar perquè pugueu gaudir de debò d’aquestes festes sense excessos innecessaris!

Canelons d’albergínia farcits de carbassa, xiitake i nous
etselquemenges.cat

 Elaboració
Per a la beixamel:
1.	En una olla, salteu la ceba tallada a mitges llunes durant uns 7 minuts.
2. Renteu la coliflor, talleu-la a flors i col·loqueu-la dins l’olla.
3.	Afegiu-hi aigua fins a cobrir la meitat de les verdures i una culleradeta petita de sal marina. Tapeu-ho i feu-ho bullir durant 10
minuts.
4.	Finalment, tritureu el contingut de l’olla juntament amb una cullerada d’oli d’oliva verge, nou moscada al gust i el llevat nutricional
(opcional), fins a aconseguir una crema fina i homogènia.
5. Reserveu-ho.

 Ingredients per a 4 persones









3-4 albergínies mitjanes
1 carbassa violí mitjana (uns 800 g)
300 g de bolets xiitake
200 g de nous
ametlla molta
oli d’oliva verge
pebre negre
sal marina

 Per a la beixamel:







 32

1 coliflor mitjana
1 ceba mitjana
oli d’oliva verge
sal marina
nou moscada
3-4 c. s. de llevat nutricional (opcional)

Per als canelons:
1. Renteu les albergínies i talleu-les a làmines verticals ben finetes.
Escalfeu una planxa amb una mica d’oli d’oliva verge i feu les albergínies per tots dos costats. Reserveu-les.
2.	Peleu i talleu la carbassa a daus, i renteu i talleu els bolets xiitake a
tires.
3.	Escalfeu una paella amb un raig d’oli d’oliva verge i salteu la carbassa i els bolets amb un pessic de sal marina durant 10-15 minuts, fins
que estiguin tendres.
4.	En un processador d’aliments, tritureu les nous fins que quedin
reduïdes a trossets ben petits. Afegiu-hi la carbassa i els xiitake i
tritureu a poca potència fins a integrar tots els aliments.
5.	Col·loqueu 2 o 3 talls d’albergínia, en funció de la mida que vulgueu que tinguin els canelons, sobre una estora de bambú (tipus
sushi) superposades les unes amb les altres de manera que formin
una base.
6.	Afegiu-hi dues cullerades de farciment a l’extrem més proper a vosaltres i enrotlleu-ho. Col·loqueu el caneló en una safata de forn.
7. Repetiu el procediment fins a enrotllar tots els canelons.
8.	Un cop tingueu tots els canelons dins la safata de forn, aboqueu la
beixamel fins a cobrir-los, i afegiu-hi l’ametlla molta per sobre.
9.	Poseu la safata al forn per escalfar els canelons i daurar una mica
l’ametlla molta perquè tingui un efecte de gratinat.
10. Serviu-los.

Escapades
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Girona m’enamora
Girona és una ciutat que té l’atractiu de les grans ciutats. Es pot passejar tranquil·lament per la ciutat històrica i visitar-ne els monuments i museus, i es pot badar còmodament pels carrers i places gaudint dels serveis turístics, l’oferta cultural, els festivals, els
restaurants, les botigues… La ciutat és viva i sempre té sorpreses per oferir-vos.

LA HISTÒRIA
La ciutat històrica de Girona permet resseguir
més de 2.000 anys d’història a partir de dos
recintes fortificats, la Força Vella i l’Eixample
Medieval. El primer correspon a la fundació romana i el segon a l’ampliació de les muralles
durant els segles XIV i XV. Els monuments hi
són abundants i molt notables les riqueses artístiques que conserven. L’atracció de Girona es
completa amb el suggestiu barri jueu del Call,
amb els bellíssims carrers i places porticades, i
amb els exultants espais barrocs i construccions noucentistes de Rafael Masó.

ELS MUSEUS
Girona té set museus que exhibeixen un patrimoni valuós i divers per explicar la història i
l’art des de l’antiguitat fins als nostres dies, amb
activitats per a tots els públics durant tot l’any.

DE COMPRES PER GIRONA
A la ciutat de Girona s’hi pot trobar tot tipus
d’establiments, des del comerç més tradicional
fins a les últimes tendències: marques internacionals prestigioses, decoració d’avantguarda,
joieries d’autor, artesans, antiquaris i productes
gastronòmics selectes, entre d’altres, configuren una gran varietat que garanteix la compra
ideal per a tothom.
L’eix comercial a cel obert, on es concentra
l’oferta més gran d’oci i de compres, comprèn
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un ampli recorregut que inclou des del carrer
de la Barca fins al carrer Emili Grahit, entre les
zones de la ciutat històrica i l’Eixample.
Tots els barris de la ciutat disposen d’una oferta
de comerços de proximitat adaptada a la demanda i a les necessitats de la població que
hi resideix.

ELS SABORS DE GIRONA
La ciutat de Girona destaca per un gran dinamisme culinari, caracteritzat per la combinació
de la cuina tradicional i d’avantguarda, sense
oblidar les seves arrels i el producte autòcton
del territori. Té una extensa oferta de restaurants, amb una gran varietat de cuines: catalana, mediterrània, de mercat, d’autor… El xuixo,
la poma, la botifarra dolça, els bombons, els
vins i caves, la ratafia, l’embotit... i si t’agraden
els mercats et recomanem el Mercat del Lleó,
que és el centre de distribució de producte fresc
de la ciutat. Acull un total de 60 parades de
diversa tipologia: carn, peix, fruites i verdures,
queviures… El mercat és parada obligatòria de
molts cuiners de la ciutat per abastir els seus
restaurants, i el punt de trobada de les compres diàries dels gironins i gironines.

LA CURIOSITAT
Una parada obligatòria és la Catedral de Girona, però també perquè per als nombrosos
seguidors de la sèrie Joc de Trons hi té un

paper importantíssim el lloc i d’altres punts
de la ciutat.
A la sisena temporada podem trobar, Arya
Stark lluitant per sobreviure a Bravoos als jardins de darrere de la Catedral i Jaime Lannister pujant les escales de la Catedral com a
poder en el Gran Septe de Baleor a cavall. El
mercat de Braavos es va ambientar al passeig
Arqueològic de Girona. Hi ha tota una ruta
comentada que pots fer si visites la ciutat. ●

 Com arribar-hi
En tren
L’estació de trens ADIF és al bell mig de
la ciutat de Girona, amb sortides regionals, nacionals i internacionals.
Per a més informació: www.adif.es
ADIF Girona - Plaça d’Espanya - 17002
Girona - 902 240 202
Per carreteres
Les principals carreteres per accedir a Girona són:
- AP-7 Barcelona - França (autopista)
- N-II Madrid-Barcelona-França (carretera nacional)
- C-25 (eix transversal) Girona-Vic-Lleida
(carretera comarcal)

CIència i Tecnologia
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Eurecat participa en un procés de compra
pública innovadora a escala europea per
avançar en la descontaminació de sòls

E

l centre tecnològic Eurecat participa,
juntament amb la consultora ambiental
Amphos21, en un procés de compra
pública innovadora convocat a escala
europea, en el marc de la iniciativa Posidon, per
desenvolupar una nova tecnologia per a la descontaminació de sòls altament contaminats per
hidrocarburs i metalls pesants, que sigui sostenible i eficient.
Eurecat i Amphos21 van participar en la primera
fase d’aquest procés, que va consistir en el disseny de la nova tecnologia proposada per eliminar hidrocarburs i metalls pesants d’emplaçaments amb sòls contaminats, i van ser seleccionats per a la segona fase, que suposa l’operació
i la validació del prototip.
Aquesta fase de recerca es duu a terme als
laboratoris d’Eurecat, a Manresa, i se centra en
l’optimització del procés de descontaminació i
en la demostració de la seva viabilitat tècnica a
escala de laboratori i d’un pilot abans de la seva
implementació.
Abans d’iniciar l’operació d’aquest prototip,
anomenat RIBAS com a acrònim de l’anglès
“Reactive Infiltration BAsin for in-situ Soil treatment”, es faran proves experimentals per
definir el tipus i les concentracions de reactius
que s’han d’aplicar, i altres condicions operacionals. Simultàniament, Amphos21 s’encarregarà
de la modelització del transport hidràulic i de les
reaccions d’eliminació i degradació.
“El sòl és un recurs no renovable a curt i a mitjà

termini, d’elevada vulnerabilitat, que cal protegir i sobre el qual desenvolupem les nostres
activitats, per tant, és importantíssim prevenir-ne la contaminació”, subratlla la cap del projecte, Irene Jubany, que remarca que “quan això
no ha estat possible i cal emprendre accions de
remediació o neteja d’un sòl, és fonamental restaurar-ne la qualitat acceptable emprant tecnologies eficients, de baix cost i sostenibles”.
El procés de compra pública innovadora s’inscriu en el marc de la iniciativa Posidon, en la
qual cinc compradors europeus han impulsat
una contractació transnacional d’abastiment
múltiple amb relació a serveis d’R+D destinats
al desenvolupament de solucions sostenibles
i cost-eficients per a la descontaminació de

sòls altament contaminats. En aquesta compra
pública d’innovació, es demana una estratègia
que pugui eliminar del sòl dues famílies de contaminants de naturalesa diferent de manera
simultània. A més, es tracta de proposar i desenvolupar una tecnologia sostenible d’aplicació in
situ que no impliqui la necessitat d’excavació del
sòl i que pugui ser replicada en situacions de
contaminació similars.
D’acord amb un procés de contractació i licitació competitiu, Posidon escollirà les dues
millors estratègies i solucions per ser implementades a escala real en dos emplaçaments
contaminats, un a la ciutat de Trieste (Itàlia) i
un altre a Bilbao (Espanya), durant la tercera
fase del projecte. ●

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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Salut potencia la vacunació de la grip
per evitar la sobrecàrrega del sistema
S’habiliten 635 espais alternatius als centres d’atenció primària on poder vacunar-se
i d’aquesta manera fer-ho més fàcil i segur per a tothom

E

l Departament de Salut ha engegat la
campanya #Capfred per conscienciar la
ciutadania que enguany, en plena pandèmia de la COVID-19, és més important
que mai la prevenció de la grip i d’altres malalties
respiratòries d’hivern.
Aquestes malalties sovint presenten símptomes
similars, que poden generar consultes que provocarien la sobrecàrrega del sistema sanitari i
empitjorarien el nivell de qualitat de l’assistència
sanitària, el que acabaria afectant més o menys
directament a la salut de tota la població.
Per això, el Govern ha reforçat la campanya de
vacunació de la grip, que va començar el 15
d’octubre, per tal de minimitzar el seu impacte.
Entre altres mesures, s’ha avançat l’inici de la
campanya respecte a l’any passat, s’han adquirit
més vacunes que el darrer hivern i s’han habilitat
635 espais comunitaris annexos als CAPS -com
ara centres cívics, casals o biblioteques- on els
equips d’atenció primària vacunen seguint totes
les normes de seguretat i higiene necessàries per
evitar contagis.
Per a les persones amb alguna condició de risc,
vacunar-se de la grip és la millor estratègia per
evitar la malaltia i la coinfecció amb la COVID-19.
Diversos estudis apunten que la vacunació contra
la grip podria associar-se a un menor nivell de
gravetat i de mortalitat per coronavirus. Per això,
aquest any més que mai, és fonamental que ho
facin, a banda de continuar seguint les mesures
de seguretat: mantenir la distància, rentar-se les
mans sovint, fer servir la mascareta, ventilar els
espais tancats i reduir l’activitat social presencial.

Per primera vegada, també
es recomana que els docents
es vacunin per reduir la
transmissió
Com és habitual, es recomana vacunar-se de
la grip a les persones de més de 60 anys, a les
dones embarassades i puèrperes, als infants
d’entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de
prematuritat, a les persones amb problemes de
salut crònics o que la grip pugui agreujar -com
ara obesitat mòrbida o hipertensió-, i al personal

infecció, sinó que també ajuda a prevenir les
complicacions que pot comportar en persones
especialment vulnerables. En aquest sentit, es
calcula que la temporada passada la vacunació
de la grip va evitar el 26 % de les hospitalitzacions i el 40 % d’ingressos a l’UCI en majors de
64 anys.
La vacuna que es fa servir a Catalunya no conté
virus vius, s’elabora a partir dels seus fragments, i
al contrari del que diuen algunes creences populars, no pot produir la malaltia, atès que és capaç
d’activar el sistema immunitari, però no pot
infectar les cèl·lules.

 Dispositius annexos als
centres d’atenció primària
sanitari. També s’inclouen entre els grups prioritaris a vacunar els professionals sociosanitaris
i de serveis essencials, les persones que cuiden
de persones amb alguna condició de risc i, per
primera vegada, els docents per la seva consideració de personal essencial.
Salut posa a disposició dels ciutadans un total
de 1.450.000 vacunes, 230.000 més que l’any
passat, que s’ampliaran fins als 2.000.000 de
vacunes amb l’aportació rebuda del Ministeri
de Sanitat, una quantitat adequada per a que
tothom que necessita vacunar-se ho pugui fer.
El període òptim de vacunació és fins al 15 de
desembre, uns quinze dies abans que la grip
arribi previsiblement al llindar epidèmic, que
aquest any se situa als 95,69 casos per 100.000
habitants. Tot i això, les dosis estaran disponibles
també durant tota la temporada de grip.

 La vacuna de la grip, eficaç
i segura
Tot i que diversos factors influeixen en l’efectivitat de la vacuna (és fonamental la coincidència
entre els virus seleccionats per elaborar-la i els
que circulen en aquella temporada, l’edat i l’estat
de salut de la persona que la rep), la probabilitat
que la persona vacunada contragui la malaltia és
baixa. A més, cal tenir en compte que l’objectiu
principal de la vacunació no és només evitar la

Per evitar aglomeracions als CAP, Salut ha habilitat aquest any 635 espais a prop dels centres
d’atenció primària per tot el territori on les persones es podran vacunar de la grip.
Els dispositius són des d’espais cedits pels ajuntaments -com centres cívics, casals o biblioteques
- fins a Àrees Sanitàries Bàsiques del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM). Hi treballaran
personal d’infermeria i auxiliar dels mateixos
equips d’atenció primària i també podran estar
acompanyats de personal administratiu per planificar les visites.
 Com vacunar-se i com demanar

cita prèvia

Les persones amb alguna condició de risc que
vulguin vacunar-se de la grip han de contactar
-per telèfon o presencialment- amb el CAP de
referència per demanar cita prèvia. Allà, els
donaran dia i hora per vacunar-se i els informaran
del lloc on han d’anar per fer-ho (al mateix CAP o
als espais comunitaris habilitats enguany). També
es pot fer per Internet, a citapreviasalut.cat.
Les persones amb alguna condició de risc ingressades en un centre sanitari o a una residència
de gent gran estan sent vacunades als mateixos
centres o residències per l’equip responsable de
la campanya de vacunació de la grip assignat.
Per més informació, consulteu el web
canalsalut.gencat.cat. ●
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/// FARMÀCIA de guÀrdia ///
Desembre
 1 Dimarts 2 Dimecres GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
 2 Dimecres 3 Dijous BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba) 938730133
 3 Dijous 4 Divendres COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
 4 Divendres 5 Dissabte RIU Born, 30 938721359
 5 Dissabte 6 Diumenge COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
 6 Diumenge 7 Dilluns CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
 7 Dilluns 8 Dimarts ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
 8 Dimarts 9 Dimecres FARRÉ Barcelona, 1 938731848
 9 Dimecres 10 Dijous GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987
 10 Dijous 11 Divendres MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494
 11 Divendres 12 Dissabte MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
 12 Dissabte 13 Diumenge MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
 13 Diumenge 14 Dilluns NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
 14 Dilluns 15 Dimarts OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16 938722771
 15 Dimarts 16 Dimecres OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110
938776536
 16 Dimecres 17 Dijous PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
 17 Dijous 18 Divendres PLANAS Guimerà, 23 938721505
 18 Divendres 19 Dissabte BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
 19 Dissabte 20 Diumenge PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
 20 Diumenge 21 Dilluns ROS Passeig Pere III, 73 938730157
 21 Dilluns 22 Dimarts SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
 22 Dimarts 23 Dimecres SALA Sant Miquel, 10 938721767
 23 Dimecres 24 Dijous SERAROLS, Mª DOLORS Gr. La Balconada, local 15
938743957
 24 Dijous 25 Divendres SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 (cantonada Oms i
de Prat) 938776618
 25 Divendres 26 Dissabte SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
 26 Dissabte 27 Diumenge TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
 27 Diumenge 28 Dilluns TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555
 28 Dilluns 29 Dimarts VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
 29 Dimarts 30 Dimecres ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada)
938784040
 30 Dimecres 31 Dijous ALIER Infants, 2 938721984
 31 Dijous 1 Divendres ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines) 938721389

/// sÈries ///
 L
 a valla

Plataforma: Netflix; Atresmedia
Espanya, 2045. L’escassetat cada vegada més gran de recursos
naturals ha convertit les democràcies occidentals en règims dictatorials que justifiquen la manca de llibertats amb la promesa
d’assegurar la supervivència dels ciutadans.
A Espanya, en la mateixa línia, un govern dictatorial ocupa el poder. Mentre la vida a les àrees rurals es fa impossible, la capital
ha quedat dividida en dues regions fèrriament tancades: el Sector
1 (el del Govern i els privilegiats) i el Sector 2 (la resta). L’única
manera de passar d’una zona a una altra és creuar la tanca que
les separa, per a la qual cosa serà requisit disposar del salconduit
reglamentari.
Aquest és el punt de partida d’una història que ens portarà a
conèixer Julia (Olivia Molina), Hugo (Unax Ugalde) i Emilia (Ángela
Molina): una família que lluita per recuperar la petita Marta (Laura
Quirós), en mans del Govern. Una història de supervivència, de
traïcions, de grans secrets i en la qual un crim perseguirà els seus
protagonistes.

 Patria

Plataforma: HBO
Patria és una sèrie de televisió de drama històric produïda per
Alea Media. La sèrie està basada en el llibre Patria, de Fernando Aramburu, que explica la història de dues famílies que passen
moments durs durant les accions armades del grup terrorista ETA
al País Basc.
La sèrie es va estrenar simultàniament a 21 països, incloent-hi Espanya, Llatinoamèrica i els Estats Units el 27 de setembre de 2020.
En el repartiment hi podem trobar Elena Irureta com Bittori, Ane
Gabarain com Miren Uzkudun o José Ramón Soroiz com Jesús
María “Txato” Lertxundi Altuna.

 Mr. Robot

Plataforma: Amazon prime
Mr. Robot és una sèrie de televisió de gènere tecnothriller i drama
americana creada per Sam Esmail. Està protagonitzada per Rami
Malek com Elliot Alderson, un enginyer de seguretat informàtica i
pirata informàtic que pateix un trastorn d’ansietat social i depressió clínica.
Elliot és reclutat per un anarquista insurreccional conegut com
Mr. Robot, interpretat per Christian Slater, per unir-se a un grup
de hacktivistes anomenat fsociety.
El grup té com a objectiu destruir tots els registres bancaris de crèdits mitjançant el xifratge de les dades financeres del conglomerat
més gran del món, E Corp.
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Televisió

NOVA programació a Canal Taronja, te la perdràs?
HORA

DILLUNS

7:00-7:30

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

7:30 - 10:00

NEX MATÍ

NEX MATÍ

NEX MATÍ

NEX MATÍ

NEX MATÍ

10:00 - 12:00

BEN TROBATS

BEN TROBATS

BEN TROBATS

BEN TROBATS

BEN TROBATS
CAP I CASAL

12:00 - 12:30

FEM TERRITORI

TENIM TALENT

AIXÍ ÉS LA VIDA

CUINA PER SORPRESA

12:30 - 13:00

AVENTURA’T

DE TOT I MÉS

MOLT PERSONAL

CONNECTATS

FET AL PAÍS

13:00 - 14:00

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

14:00 – 14:30

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

14:30 – 15:30
15:30 - 16:00

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

16:00-17:00

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

AL DIA

17:00-17:30

AL DIA

AL DIA

AL DIA

17:30 - 18:00

LA CLAU DE LA NOSTRA HISTÒRIA

BARCELONAUTES

LA MAR DE BÉ

18:00 - 18:30

TELÓ DE FONS

TOT RECORDANT

18:30 - 19:00

PAISATGES ENCREUATS

TORNA-LA A TOCAR SAM

19:00 - 20:00

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

20:00 - 20:30

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

20:30 - 21:00

DE TOT I MÉS

AIXÍ ES LA VIDA

CUINA PER SORPRESA

CAP I CASAL

FEM TERRITORI

21:00 - 21:30

LA CLAU DE LA NOSTRA HISTÒRIA

MOLT PERSONAL

CAMINANT PER CATALUNYA

FET AL PAÍS

GAUDEIX LA FESTA

21:30 - 22:0

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

22:00 – 23:00

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE
FEM TERRITORI

CLÍNICA INTEGRAL

I BONA LLETRA

CUINA PER SORPRESA

AL DIA
ESPAI SALUT
COSES DE CASA
CONNECTI.CAT

23:00 - 23:30

DE TOT I MÉS

AIXÍ ÉS LA VIDA

TENIM TALENT

CAP I CASAL

23:30 - 00:00

AVENTURA’T

MOLT PERSONAL

LA MAR DE BÉ

CAMINANT PER CATALUNYA

CONNECTATS

00:00 -00:30

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

Comerç viu, carrers vius
Dona vida als carrers i guanya
10.000 euros en vals de compra

)
Sorteig
extraordinari !
Organitzen:

Amb el suport:

Amb la col·laboració de la resta d’associacions de comerciants de la ciutat i
de comerços i restaurants

El batec del barri !

