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Pilar Goñi

Era el 7 de novembre de 1982 i a les tres
de la matinada els camins i carreteres que
condueixen a Montserrat eren plens de
pelegrins que anaven fins a l’explanada
on aquell dia, al migdia, era prevista la visita del papa Joan Pau II. A les sis del matí, plovia a bots i barrals, però la gent no
defallia. Van ser milers de persones que
volien veure la màxima autoritat de l’Església catòlica i cap d’un país petit com
és el Vaticà.
Quaranta anys després, podríem tornar a
tenir una visita papal al Bages, en aquest
cas a Manresa. Seria la del papa Francesc,
jesuïta, com el fundador de l’orde de la
Companyia de Jesús. I és que el 2022 se
celebraran els 500 anys de l’arribada de
sant Ignasi a la capital del Bages. El Projecte Manresa 2022 està en marxa com
una aposta estratègica, transversal i participativa, i un objectiu clar és situar la ciutat com un punt turístic i per visitar vital,
ja no només des d’un punt de vista espiritual i religiós, sinó també com una ciutat
on anar de compres, menjar bé i gaudir
de diferents llocs interessants per visitar.
És un projecte engrescador i, si la visita
del papa és una realitat, seria una injecció
vital i reconeguda. S’hi estan posant tots
els elements, inclosa l’audiència papal de
mitja hora amb les autoritats manresanes,
i hem de ser animosos i estar-ne il·lusionats, i fer tot el possible perquè això flueixi.
Els manresans, un cop més, ens en sortirem!
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2022, l’any en què el papa Francesc
podria visitar Manresa

El consistori i la cúpula de la Companyia de Jesús van
mantenir una entrevista amb el pontífex, quí va manifestar
la il·lusió que li faria visitar la Cova de Sant Ignasi
Per: Pilar Goñi - Fotos: Ajuntament de Manresa

E

l papa Francesc ha assegurat que estudiarà visitar Manresa l’any
2022 coincidint amb l’Any Ignasià. Així ho ha traslladat a la cúpula
de la Conferència Episcopal Espanyola, amb qui es va reunir fa uns
dies. Tot i això, el pontífex ha condicionat la visita a l’evolució de
la pandèmia i a la seva mateixa salut. En una atenció a mitjans, el cardenal
Joan Josep Omella ha explicat que al papa Francesc “li agradaria molt
visitar Espanya” i que “com a jesuïta, Manresa li crida molt l’atenció”.
El mes de juny van visitar el papa Francesc l’alcalde de Manresa en aquell
moment, Valentí Junyent, i tota la comitiva formada pel primer tinent
d’alcalde i regidor de Presidència i actual alcalde de Manresa, Marc Aloy;
el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, i el gerent de la
Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda, juntament amb el pare
superior de la Cova, Lluís Magriñà. També van formar part de l’expedició
a Roma el cap de Programes i Projectes Estratègics de l’Ajuntament, Joan
F. Domene, i el cap de Gabinet d’alcaldia i Comunicació, Joan Piqué, que
van mostrar-se molt emocionats per la rebuda i les paraules del pontífex.
El papa els va dir: “M’agradaria moltíssim venir a Manresa. El meu desig és
poder venir”. Aquesta va ser la frase que va pronunciar el papa Francesc,
el 6 de juny passat, a la casa de Santa Marta, la seva residència al Vaticà,
davant dels representants del consistori manresà que van assistir a
l’audiència privada. L’Ajuntament continua treballant en la preparació del
projecte i per fer possible la visita del papa, després d’haver recollit el seu
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suport explícit i haver manifestat la seva predisposició a visitar la ciutat
amb motiu del 2022.
El pontífex també va explicar que mai ha visitat personalment Manresa,
una ciutat de referència per als jesuïtes d’arreu del món. Durant la trobada
amb el papa, se li van exposar els detalls del projecte Manresa 2022, la
voluntat d’impulsar-ne la difusió a escala internacional, i especialment entre
la comunitat jesuïta i els seus centres educatius repartits per tot el món.
L’actual alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha comentat: “Soc una persona
poc bregada en el món religiós, no soc practicant, però he de dir que va ser
una visita molt interessant. Estem parlant d’un líder mundial com el papa
Francesc, que és un cap d’estat. Poder estar mitja hora conversant-hi va ser
una experiència extraordinària. Si vingués a Manresa, seria una gran marca
de promoció. Ha manifestat que té ganes de venir. El tema de la salut del
papa d’aquí al 2022 i la situació de la pandèmia cal tenir-los en compte”.
Recordem que el papa Francesc pertany a la Companyia de Jesús i que
Ignasi de Loiola va ser el fundador dels jesuïtes a partir de l’experiència
personal i de transformació que va viure durant els onze mesos que va
passar a Manresa el 1522. “La visita va ser un moment transcendent i
aconseguir que vingui a Manresa seria molt important. Pensem que per a
la projecció de la ciutat seria fantàstic. No sabem quin tipus de visita farà.
No serà multitudinària, sinó que imagino que serà de caire personal”, diu
el regidor de Turisme de Manresa, Joan Calmet.
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També es va exposar al pontífex el projecte del Camí Ignasià, que uneix la
localitat natal d’Ignasi de Loiola, al País Basc, amb Manresa, i el potencial
que té com a ruta de pelegrinatge i de creixement personal i espiritual,
equiparable al que era el Camí de Sant Jaume en els inicis. Igualment,
s’ha aprofitat per destacar la importància que la Companyia de Jesús hagi
declarat Any Jubilar Ignasià el període de temps que anirà del 31 de juliol
del 2021 al 31 de juliol del 2022, un fet que també contribuirà a reforçar
la projecció exterior de Manresa coincidint amb la commemoració del 500
aniversari.

El reportatge

Què té d’ignasiana Manresa?
El patrimoni ignasià escampat pel centre històric de la ciutat, en total, 22 indrets
ignasians. Malauradament, en alguns casos aquest patrimoni ha desaparegut,
com el convent dels Predicadors, molt important en l’estada de sant Ignasi a
Manresa, i cal pensar com preservem la memòria d’aquests espais.

Llocs ignasians
 Cova
 Museu Comarcal

Igualment, es va informar el Sant Pare de l’aposta de Manresa pel diàleg
interreligiós, un fet pel qual va mostrar un especial interès. La ciutat és una
referència a escala de país es de fa molts anys en aquest àmbit. El pontífex
va valorar, amb gran interès, la proximitat i la bona convivència amb la
comunitat islàmica i la mesquita Al Fath, ubicada a la Fàbrica del Salt des del
2004, just al punt intermedi dels dos grans referents catòlics de la ciutat: la
basílica de la Seu i el santuari de la Cova.





 Capella del Rapte
(antic Hospital de Santa Llúcia)





“El Projecte 2022 és pensament, cultura, convivència, diàleg interreligiós,
transformació física urbana de la ciutat i m’agradaria que tot això es tingués
en compte. És una fita transversal. No només religiosa, sinó també de
turisme, cultura, esport. El camí de Sant Ignasi és un itinerari que es pot
veure des del vessant espiritual, religiós, esportiu. Tot això és la Manresa
2022”, explica l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.
S’intenta projectar una nova Manresa per esdevenir una autèntica destinació
turística, i per fer de Manresa una ciutat més competitiva i més atractiva,
tant per als mateixos ciutadans com per als visitants i turistes, i tant per
invertir-hi com per viure-hi. L’objectiu final no és altre que la creació de
riquesa al territori i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. “Estem
treballant molt —diu Calmet— en el projecte i esperem que vagi donant els
seus fruits, que, en definitiva, és que a Manresa hi vingui gent”.
A dos anys vista, el projecte està en una fase força avançada. “Actualment, el
Pla director inicial de Manresa 2022 ha estat executat en un alt percentatge.
És un projecte viu, en el qual s’han ampliat objectius i àmbits d’incidència i
promoció. Manresa 2022 va néixer amb la voluntat de ser un dinamitzador
transversal i aquesta aposta és la que s’està consolidant”, explica Albert
Tulleuda, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa. “L’efemèride
és una eina estratègica per concentrar esforços de dinamització cultural,
econòmica, turística i contribuir a millorar la ciutat en altres aspectes com
ara la millora de l’espai públic, l’educació o l’esport, per exemple. En aquest
sentit, s’ha consolidat un argumentari que sobrepassa l’Any Ignasià i que
ha estat treballat per diferents comissions de diverses opinions, creences i
punts de vista que han situat Manresa 2022 en el marc conceptual del valor

 Casa Canyelles
 Pou de la Gallina (i capella)
 Centre d’interpretació del

 QUÈ ÉS EL PROJECTE 2022?
El Projecte Manresa 2022 és una aposta estratègica de la ciutat, transversal
i participativa, amb l’objectiu de celebrar els 500 anys de l’arribada de sant
Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem.
Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar per escriure els
Exercicis Espirituals i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar
la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és
considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. Tant és així que molts centres
jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa.

(antic Col·legi de Sant Ignasi)





carrer del Balç

 Basílica de la Seu
 Capella de Sant Ignasi Malalt



 Alberg del Carme (antics
convent i església del Carme)





 Casa Amigant
 Plaça de Sant Domènec
(antic convent dels
Predicadors)





		

 Torre de Santa Caterina
 El Cardener i el Pont Vell
 Creu de la Guia





(antiga Capella)

 Creu de Beuys
 Capella de Sant Marc



 Creu del Tort
 Pou de Llum




 Ermita de Sant Pau
i dipòsit d’aigua





 Convent de Santa Clara
 Creu de la Culla
 Santuari de la Salut





(Viladordis)
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 Camí del pelegrí
L’any 2015 l’Ajuntament de Manresa va acabar una intervenció
situada al Camí Ignasià i pertanyent a l’Anella Verda de Manresa entre
la carretera d’accés al barri de la Guia i la Torre de Santa Caterina.
L’actuació, que va incloure uns 600 m2, va tenir per objectiu millorar
les condicions per al pas de vianants, tant pel que fa a la regularitat del
paviment com per recuperar els fragments del paviment històric que
encara hi havia en alguns trams del camí i superar els forts desnivells
que presentava. El tram renovat correspon, en bona part, al camí
medieval que connectava la ciutat de Manresa, des del Pont Vell, cap
al sud i l’oest (en direcció a Igualada i en direcció a Calaf i Lleida), i per
allà entrà el pelegrí Ignasi de Loiola a la nostra ciutat.
També a finals de l’any 2015, finalitzaren les obres d’urbanització del
camí de la Vall del Paradís, l’accés més directe del Pont Vell fins a la
Cova i per on els pelegrins entren a la ciutat.
Paral·lelament, s’han fet un seguit d’accions populars i participades
al voltant d’aquest Projecte 2022 com Ignàgora, Marxa del Pelegrí,
Espurnes Barroques, Sons del Camí i un llarg etcètera per anar
conscienciant la població sobre el que suposa aquest esdeveniment.

 CAMÍ IGNASIÀ
de la transformació on el diàleg i la reflexió amaren les accions concretes
que es desenvoluparan entre l’any 2021 i 2023. Aquest és un dels punts
actuals del projecte, la traducció en esdeveniments i accions concretes en
el calendari de principis del 2021 fins a meitat de l’any 2023, amb especial
atenció a l’any 2022, en el qual es concentrarà la major part del programa”.
El projecte pot suposar una injecció important per al turisme a Manresa.
Segons Tulleuda: “La vessant turística és una de les branques que té el
projecte. El Pla de desenvolupament de turisme és molt ben acollit per tots
els interlocutors turístics, institucions i empreses, ja que es valora el turisme
menys massificat, amb valors darrere, amb noves propostes i properes a
zones turístiques consolidades. A escala internacional, hi ha un mercat
molt definit que mostra interès per Manresa i el seu llegat ignasià. Davant
de la situació mundial, la creació i consolidació d’una destinació turística
com Manresa ha hagut de modificar d’immediat estratègies per tal de ser
sensibles als nous reptes i a les noves oportunitats que pot generar el canvi
de paradigma del turisme mundial”.
Tot això farà que hi hagi un abans i un després del 2022 i ens fa que ens
preguntem com serà la Manresa post-2022. Per a Tulleuda: “L’empremta
Manresa 2022 superarà la data. Per tant, l’any 2022 és una etapa important,
però no es veu com un final. En primer lloc, perquè molta inversió de millora
urbanística prové de fons i inversions relacionades amb el projecte Manresa
i quedaran per a la ciutat durant anys. En segon lloc, perquè, tal com he
exposat, els actes comprenen fins a l’any 2023, però també perquè hi
haurà diversos actes que ja s’han consolidat i d’altres que ho faran en breu
i que sumaran activitat i dinamització econòmica a la ciutat. És un moment
que ens ha de permetre mirar més enllà amb l’ambició de ser un millor
col·lectiu que generi interès per als qui hi vivim, els qui s’hi vulguin sumar i
els qui exerceixen de manresans durant un dies”. ●
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Recrea la ruta que Ignasi de Loiola, sent cavaller, va recórrer l’any 1522
des de Loiola fins a Manresa. Aquest itinerari ofereix l’oportunitat
de viure una experiència de peregrinació, seguint el procés espiritual
que va fer Ignasi.
El camí comença a la casa on va néixer a Azpeitia (Guipúscoa) i
acaba a la Cova de Sant Ignasi a Manresa. Per a Albert Tulleuda, “el
Camí Ignasià genera interès com a producte turístic, especialment
la capçalera i el tram català amb el final a Manresa. No cal oblidar
que Manresa, el Bages i la Catalunya Central té altres atractius que
els converteixen en una base molt sòlida per a la creació d’una
destinació interessant. La situació actual d’emergència sanitària i
amb la destinació de referència amb situacions molt complexes”.
L’objectiu és oferir una experiència de peregrinació als homes i
dones del segle XXI, tot seguint el procés espiritual d’aquell home
extraordinari. El que es coneix com a “Camí Ignasià” va des de la casa
natal d’Ignasi a Loiola (una torre palau d’Azpeitia, al País Basc) fins al
que es coneix com la “Cova de Sant Ignasi”, a la ciutat de Manresa
(prop del Monestir de Montserrat, a Catalunya). Després de la seva
conversió espiritual a Loiola, Ignasi va sentir el desig ardent de seguir
Jesucrist, com molts d’altres ja havien fet, i va abandonar la vida que
fins aleshores havia portat com a fill d’una família de nobles.
Ignasi decidí d’anar “contracorrent” i va emprendre el camí cap a
Jerusalem, seguint el Camí Ral, que el portaria a Barcelona. Des d’allà
pensava embarcar-se per tal de prosseguir la seva peregrinació a
Terra Santa.
Són 27 etapes del camí, que parteix de terres basques i passa per
la Rioja, Navarra i l’Aragó fins a terres catalanes i acaba a Manresa.
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Records de la meva
audiència amb el papa
Francesc I
Àngel Gianfrancesco
President de l’Associació
Cultural d’Argentina
de Manresa

L

a meva experiència a l’audiència amb el papa Francesc va ser molt gratificant, ja que no
pensava que alguna vegada pogués conèixer-lo en persona. El viatge va ser organitzat per
la Plataforma dels Aliments de Manresa, capitanejada per Sor Lucía Caram, amb qui col·laboro
com a voluntari amb la meva senyora des de fa
onze anys. En el poc temps que vaig tenir per parlar amb ell, vaig descobrir un home senzill, amable i proper. Durant la breu trobada, vaig tenir
ocasió de lliurar-li, de part de l’Associació Cultural
d’Argentina de Manresa, de la qual soc el president, una placa commemorativa per tot el que
fa per tots els habitants del planeta i una carta
invitació perquè ens vingui a visitar a Manresa el
2022 (Any Ignasià).
És impressionant la quantitat de gent que acudeix
a veure’l, una cosa és veure-ho en imatges i una
altra viure-ho. Les mesures de seguretat són tan o
més estrictes que les d’un aeroport: vam haver de
passar per tres controls diferents.
Estant encara a l’Argentina, per motius de feina,
vaig tenir l’oportunitat d’anar al seminari on ell estudiava (Colegio Máximo de San Miguel) i on es va
ordenar sacerdot. Aquest seminari era a 5 km d’on
jo vivia. Durant el breu diàleg que vaig tenir amb
Sa Santedat, vaig tenir l’oportunitat d’esmentar-li
el Colegio Máximo, cosa que el va sorprendre gra-
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tament, i m’ho va agrair amb un somriure.
Com a anècdota, els explico que, en estrènyer-li la
mà dreta amb la meva, vaig recolzar la meva mà
esquerra a l’espatlla en senyal de salutació argentina, motiu pel qual els seus custodis em van mirar
de mala manera, però el papa els va aclarir que era
una salutació ben argentina (jo no sabia que no es
podia tocar Sa Santedat).
Les mesures de seguretat són molt impressionants. Per començar, cal estar dues hores abans
que comenci l’acte; un cop ubicat al teu seient,
no et pots moure fins que acabi tota la cerimònia, que comença amb el recorregut del papa (en
el seu papamòbil) per tota la plaça de Sant Pere
saludant els fidels, recorregut que dura aproximadament una hora. Després, se situa a la part alta
de les escales acompanyat per diversos cardenals,
arribats de diversos països, ofereix un sermó en
diversos idiomes i, finalment, la benedicció. Tot
seguit, s’agrupen les diferents delegacions que
han acudit a l’audiència i que estan ubicades a les
escales. Després, el pontífex va passar a saludar
els assistents, els de primera fila, seguit sempre
per la seva ferma custòdia.
L’endemà vam haver d’anar a buscar les fotos que
ens van fer els fotògrafs oficials del Vaticà. Tot plegat molt emocionant. ●
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Dos pelegrins passen
per Manresa
Sor Lucía Caram
Monja dominica

“L’home del sac” i “l’home vingut de la fi del món”.
Iñigo López de Recalde i Jorge Mario Bergoglio; sant
Ignasi de Loiola —i de Manresa— i Francesc, el papa
de Roma. Dos pelegrins que ens assenyalen el sentit
de la vida i una fe que humanitza i ens fa propers a
les persones.
Dos revolucionaris, incompresos, però fidels fins a
l’extrem al seu lema de vida que els agermana: “En
tot, amar i servir”. Potser està bé que en celebrar el
pas per Manresa de l’home del sac, l’home vestit de
blanc i de cor ardent, el papa de Roma, vingui també
com a pelegrí i ens recordi, des de la Cova, des del
Pou de la llum, o des de la roca de la porta del convent de Santa Clara de Manresa, on el sant de Loiola
escoltava cantar les clarisses, el camí interior que porta a la il·luminació de la ment del cor i de la vida i que
ens fa esdevenir bones i millors persones.
Fins ara, el papa Francesc tenia clar que la seva presència a l’hora d’escollir un lloc per visitar seria aquell
lloc on fos necessària una mediació, una construcció
de ponts, una mica de llum per reconciliar, promoure
la justícia, etc. Francesc visualitzava i prioritzava fins
ara els llocs de conflictes o allunyats del benestar. Ell,
l’amic dels pobres i d’una església pobra, no tenia en
els seus plans un altre viatge.
Moltes vegades els periodistes li demanaven si vindria
a Espanya i la seva resposta sempre era tirar pilotes
fora i deixava poques esperances. Però quelcom va
canviar quan una comitiva manresana, encapçalada

M É S C AT E G O R I E S ,
M É S PA RT I T S ,

per l’alcalde i el seu equip, el van convidar “no a fer
un viatge a Manresa”, sinó a “peregrinar a Manresa”,
com ho va fer l’home del sant, Iñigo de Loiola, el seu
pare i fundador.
No és el mateix “fer un viatge” que “peregrinar” a un
lloc en una mena de camí interior que ens endinsa en
el cor i ens porta al misteri de Déu. I així com l’home
del sac, contemplant el Cardener, va veure en un instant les coses d’una manera diferent:
“a abrir los ojos del entendimiento. No es que viera
alguna visión, sino que entendía y conocía muchas
cosas con una iluminación tan grande que todas
las cosas le parecían nuevas”. —Il·luminació del
Cardener.
… A Francesc en escoltar la “crida a esdevenir un
pelegrí a Manresa”, se li va il·luminar el cor, va experimentar nostàlgies jesuítiques dels llocs emblemàtics
de la seva espiritualitat i sense que ningú s’ho esperés
va dir: “Vull anar-hi. I si la salut ho permet, hi aniré”.
En les seves paraules no hi havia més que el desig
d’esdevenir pelegrí. Idea que ha repetit en tres o quatre ocasions.
Déu li doni la salut, ens alliberi de la pandèmia i que
Francesc, l’home de blanc, passi per Manresa despertant ens els cors el desig de viure buscant les coses
bones de la vida, i despertant en tots els manresans
i manresanes la clau i el secret de la fecunditat del
seu ministeri i el d’Ignasi de Loiola: “En tot, amar i
servir”. ●

BÀSQUET EN JOC
Dissabte 18h
EN JOC
Diumenge 15.30h

MÉS DIRECTES

9

Entrevista · FREQüència · Novembre 2020

Marc
Aloy i
Guàrdia
Alcalde de Manresa

“Cent intensos
dies d’alcaldia a
Manresa”
Per Pilar Goñi
Foto: Ajuntament de Manresa
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Marc Aloy fa cent dies que ocupa l’alcaldia de Manresa. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va guanyar les eleccions municipals del
maig de 2019 per 10 vots a Junts per Manresa. ERC va cedir l’alcaldia
durant un any al líder de Junts per Manresa, Valentí Junyent i, ara, i
després d’aquest període, Aloy emprèn un camí de tres anys.
Un any atípic, amb mínimes celebracions
i amb un moment econòmic complicat...
Ho estic vivint amb ganes i il·lusió. És una situació complexa.

afrontem la situació de manera conjunta. Amb
el Pla de reconstrucció hem anat determinant
les mesures per donar-hi resposta. Hi ha hagut
consens i diàleg permanents.

Un ajuntament que ha destinant 3,2 milions d’euros a combatre i pal·liar els efectes de la COVID-19.
Aquesta situació ens ha fet revisar el pressupost de dalt a baix. Canviar les prioritats. El
gran encert és que tots els grups municipals

És important la unió i el diàleg dels grups
polítics en temes de ciutat?
Soc persona de diàleg i consens i ho practico
en tot el que puc. A la taula de seguiment, fruit
del Pla de reconstrucció, hi participaven tots
els agents més importants de la ciutat, més de
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//// Som un ajuntament sanejat i podem assolir un pla
d’inversions de 10 milions d’euros en els propers anys////
cinquanta. La imatge, per exemple, de la PAHC
al costat de la Patronal metal·lúrgica no s’havia
aconseguit mai. Però no només això, els grans
projectes els hem de compartir tots els grups
municipals, estiguem al Govern o no. Hem de
fer un treball conjunt en tots els grans projectes
de ciutat.
En casos com el Ple de la inhabilitació del
president Torra, però, no hi va haver consens.
M’agradaria que no fos així, però, de moment,
i malauradament, és així. Mentre tinguem presos polítics, exiliats, un conflicte polític... Pensem que hi ha 2 milions de ciutadans que no
estan d’acord amb l’actual règim de l’Estat de
les autonomies, creiem que Catalunya ha de
fer i té dret a fer un pas endavant i constituir-se
en una república. La part catalana ha fet una
proposta i esperem que el Govern central faci
la seva. Malauradament, no ho tenim.
El Banc d’Aliments, però, no para.
Hem destinat més esforços a la compra d’aliments, esforços als lloguers, ajudes a fons perdut per a aquells comerciants que han hagut
de tancar, que no han pogut pagar el lloguer
del local, perquè tinguin un ajut extra des del
Govern central, la Generalitat i des de l’Ajuntament per eixugar despeses.
Van obrir una oficina per donar suport als
que volguessin sol·licitar ajuts.
Una oficina per a l’ingrés mínim vital que va
néixer coix. Els tràmits s’han de fer de manera
telemàtica i no tothom disposa dels mitjans.
Uns tràmits feixucs. Des de Manresa, vam ajudar aquestes persones i vam posar-nos a la
disposició dels ciutadans. Amb deu dies es va
obrir. Ha treballat tres mesos. Hem atès més de
sis-centes persones, hem fet un acompanyament perquè tinguessin l’ajuda.
Quan va fer la campanya va dir que volia
estar al costat de tothom i a tot arreu. Ho
aconsegueix?
Ho estic intentant. He volgut fer un agraïment
a persones, institucions, organitzacions, en-

titats que han ajudat a combatre la crisi, que
han estat a primera línia de front, institucions
sanitàries, etc. Vaig voler ser-hi des del primer
dia i estar al seu costat. De fet, ser alcalde de
Manresa no només és tenir l’alcaldia, sinó ser
president d’organismes que han patit la pandèmia. M’agrada fer aquesta feina i m’agrada
tenir una interlocució directa amb la ciutadania. I, amb les xarxes socials, anant a peu pels
carrers de la ciutat, pots fer-ho. Parlar amb els
ciutadans de les seves idees, les seves queixes,
preocupacions... intento donar-hi resposta.
Quines són aquestes preocupacions?
La més evident: el moment que estem vivint,
la situació de crisi, la sanitària, que es tradueix
en una situació de crisi social i econòmica. La
convivència és una problemàtica important.
Hem d’estar molt al cas de tot el que està passant i posar-hi mà. (Vegeu el reportatge sobre
la seguretat ciutadana en aquesta mateixa publicació.)
Urbanísticament, encara hi ha queixes de
la plaça Bonavista? Què tenen previst?
Sincerament, no he rebut queixes darrerament
sobre la plaça Bonavista i crec que funciona.
Les cues a la carretera de Vic han desaparegut.
L’organització de la mobilitat en aquell punt
funciona adequadament. Estem transformant
la via Sant Ignasi. Tindrem un nou model d’espai urbà que hem d’anar reproduint en altres
llocs de la ciutat. Un model de voreres amples
i arbrades, espais generosos per als vianants i
que ens permet reorganitzar millor el trànsit.
En un moment com el que vivim, destinar recursos importants a un equipament
com el Museu comarcal feia falta?
Estem parlant d’un gran equipament que ronda els 5 milions d’euros. És una operació que
transforma un museu comarcal en un museu
que serà nacional. Tenim ajuts europeus i estem a punt de lligar un conveni amb la Generalitat i esperem que també amb la Diputació
de Barcelona. Serà un museu que projectarà la
ciutat amb una exposició moderna i agradable,
així com atractiva amb molts visitants.

Superats els 75.000 habitants, el Govern
central ha de transferir els diners que pertocarien a Manresa aquest 2020. Ja han
arribat?
Doncs encara no sabem quan arribaran. No
sabem de quins fons disposarem. En passar a
gran ciutat, havíem de tenir un canvi de finançament, però no s’ha confirmat. Tenim introduït aquest increment d’ingressos que hauria de
fer efectiu l’Estat, però encara no ha respost.
El Pla pressupostari 2021-2023 manté el
ritme assolit de petició de finançament als
bancs. Els impostos podrien augmentar
2 milions d’euros en quatre anys.
Pel que fa a inversions, les podem mantenir.
Som un ajuntament sanejat i podrem assolir
un Pla d’inversions de 10 milions d’euros en
els propers anys. 7 milions vindran de crèdit
sense augmentar el nivell d’endeutament. El
recurs ordinari de recaptació d’impostos el
poso en dubte. Arran de la situació actual,
hem de ser mesurats a l’hora d’augmentar
impostos.
Què li agradaria deixar fet i acabat després de tres anys a l’alcaldia?
Crec que els grans projectes tenen un gran
recorregut. Vull enfilar i agafar el tren. Arribarà en dos, quatre o deu anys, aquest
tren. Hi ha projectes que si no els entomem
ara, no hi arribarem. Una de les obsessions
serà la Fàbrica Nova, un pulmó verd al mig
de la ciutat. Pel que fa als polígons industrials, no tenim sòl industrial, per tant, no
podem fer que les empreses de la ciutat i
la comarca puguin créixer ni poder captar
noves empreses. Estem parlant de llocs de
treball. En l’àmbit social, hi ha grans reptes.
Fer sentir la nostra veu d’una ciutat mitjana al centre de la ciutat, capital d’un territori, i que forma part d’una constel·lació
de ciutats mitjanes que hem de parlar més
entre nosaltres. Tenim reptes similars i hem
de compartir aquests reptes. Crec que ens
en sortirem. Parlo d’infraestructures, trens,
reptes socials, canvi climàtic... Esperem que
ens en sortirem. ●
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La complexitat d’una comarca
segura estadísticament
Els alcaldes del Bages es reuneixen amb el conseller Miquel Sàmper per trobar
solucions a la situació que es viu amb desnonaments, ocupacions i delinqüència
Per: Redacció - Foto: Nació Manresa

L’

augment de fets delictius a Manresa i al
Bages, especialment de furts i robatoris,
fa que la percepció de la inseguretat
generi preocupació a la ciutadania. De
fet, el que compta són les xifres, però tothom té
algun amic, parent o conegut que explica per allò
que abans es deia “ràdio macuto” que ha patit
un ensurt. Aquesta preocupació afecta la vida
quotidiana dels ciutadans, l’àmbit social i la imatge
d’una ciutat com la capital del Bages.
Segons dades de Mossos d’Esquadra, aquest
any 2020 i fins al setembre inclòs, hi ha un
descens del –12,1 % del total de fets en l’àmbit
penal coneguts a tota la Regió Policial Central
(RPC). Aquest descens és generalitzat a totes les
comarques: Bages (–12,8 %), Osona (–12,7 %),
Anoia (–11,1 %), Berguedà (–6,9 %), Solsonès
(–3,4 %) i Moianès (–24,8 %).
L’Ajuntament de Manresa té unes competències
clarament delimitades i uns recursos escassos en
comparació amb els reptes i complexitats que
ha d’assumir en aquesta qüestió. De voluntat
política n’hi ha. “A Manresa, caldria tenir 130
policies locals i en tenim 90, que és un 30 per cent
menys dels que hauríem de tenir —comenta Joan
Calmet, regidor delegat de Seguretat Ciutadana
i Protecció Civil de l’Ajuntament de Manresa—.
La convocatòria que farem és per comptar amb
113 policies locals. De fet, hi ha molt camp per
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córrer. Comencem per augmentar els efectius”.
Per gestionar el model de seguretat municipal de
Manresa cal una visió global i l’Ajuntament no pot
anar sol en aquest viatge i calen competències i
recursos de la Generalitat de Catalunya.
Manresa necessita tenir un model de vigilància
policial a peu de carrer. “Volem recuperar la
figura del guàrdia de barri i proximitat —diu
Calmet—, persones que estan patrullant, que els
veïns coneixen i els comerços també. Seria una
manera de començar a treure aquesta sensació
d’inseguretat i no podem desesperar. Estem en
una situació difícil i cal desencallar-ho”.
I és que la policia esdevé un dels pilars fonamentals
del model de seguretat urbana en qualsevol
hàbitat urbà. La sensació d’inseguretat ve
donada per diferents factors de criminalitat,
incivisme, vandalisme, etc. Veure joves i no
tan joves vagarosos pels carrers de Manresa, a
algunes hores del dia amb begudes alcohòliques
a les mans, no ajuda gaire a sentir-se segur. “La
proximitat amb Barcelona —diu Calmet— fa
que vinguin cap a ciutats com Manresa, Mataró
o Granollers. Les mesures que ha liderat Albert
Batlle des del Departament del consistori barceloní
els ha fet canviar d’ubicació. Són persones que no
coneix la policia de Manresa. Persones atretes per
l’efecte de 6.000 pisos buits que hi ha a la ciutat.
Joves que hem acollit, entre 18 i 23 anys, que es

busquen la vida, alguns se’n surten i d’altres cauen
en addiccions i delinqüència”. Els Serveis Socials de
Manresa atenen 15.000 persones.
Segons ha comentat Mariona Homs, regidora
delegada d’Acció i Inclusió Social, “els joves fins
als divuit anys estan sota la tutela de la Generalitat
i viuen en un equipament de gran capacitat, de
trenta a cinquanta places, i estan ubicats fora del
nucli urbà, sovint en cases de colònies. A Manresa
no hi ha cap recurs per a menors, n’hi ha dos a la
comarca del Bages”.
A Manresa, hi ha pisos que anomenen PILS, que
són d’emancipació i autonomia, on es poden estar
els joves quan compleixen els divuit i fins als vinti-un anys. Hi conviuen tres o quatre joves i fan
formació reglada, o bé formació del programa
de noves oportunitats que imparteix AMPANS.
Alguns troben feina i poden regularitzar la seva
situació. Homs diu que “és un dels millors projectes
per als joves, perquè és part de la solució i no del
problema. Hi ha casos d’èxit”.
Hi ha joves, la majoria dels quals són del nord
d’Àfrica, que no han volgut continuar amb
l’itinerari, que els han fet la prova dels divuit
anys, que van estar tutelats en altres comunitats
autònomes, o bé que mai van passar per la tutela
de l’Administració, que ja són majors d’edat i que
tenen una situació irregular i no poden tenir ni
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permís de residència ni de treball. “Aquests joves
—diu Homs— els fem un seguiment des dels
Serveis Socials mitjançant l’Espai jove, si ells volen.
Actualment, estem ampliant aquest projecte
per arribar a ells des del medi obert, al carrer, i
vincular-los a nosaltres”.
Es fa un projecte, Tastet d’oficis, i juntament amb
el CIO, també es fa un tast d’esports al Congost.
“Aquest any disposem d’un dinamitzador cívic
especialitzat en aquest col·lectiu que té com a
feina treballar en la inclusió dels joves al territori i
cercar-los oportunitats”, diu Homs.
Com comenta l’alcalde de Manresa, Marc
Aloy: “Són persones joves que estan en una
situació complexa i irregular i que no se’ls pot
donar tota l’ajuda que voldríem. Això porta a
sentir-se insegurs als carrers i no ens ho podem
permetre. Cal posar tots els recursos als qui més
ho necessiten i separar-ho dels actes delictius.
No podem permetre que tinguem aquest grau
de conflictivitat que ha augmentat en els darrers
mesos. És una problemàtica de tots els grups

municipals i cal cercar-hi solucions”. El futur
que els espera a aquests joves depèn de la Llei
d’estrangeria que, actualment, hi ha a l’Estat
espanyol. Dos anys d’estada sense permís de
treball i amb una oferta de 40 hores de feina per
un any i un informe d’arrelament, que vol dir que
s’ha de conèixer la llengua del país i estar integrat.
Aquí arriba la possibilitat d’accedir a documentació
i, per tant, regularitzar la seva situació. “Hem de
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tenir eines per donar resposta a les situacions
que es produeixen —diu Aloy—. Hi ha moltes
situacions personals amb moltes derivants. Hem
d’actuar responsablement i discernir entre els casos
amb problemàtica social i que s’han d’abordar i als
quals cal donar respostes en l’àmbit de l’ocupació
i en l’àmbit social i els que deriven en una
conflictivitat delinqüencial o que també són fruit
de consums i que acaben en malalties mentals.
Cal ajudar-los. Arriben fruit de circumstàncies molt
adverses, d’un estat lamentable als seus països, de
màfies que els han enredat i arriben pensant que
aquí és el paradís i de mancances i de pobresa aquí
també se’n pateixen”.
I és que les ciutats del segle XXI són denses i
complexes, propenses al conflicte convivencial
en determinats llocs, contextos i situacions. Cal
respondre per a tothom assegurant complir la
normativa, tot i veure que el batec de la ciutat
que ha canviat substancialment. No és qüestió
d’adaptar-s’hi, és qüestió de ser capaços de
donar-hi un tomb i treure’ns de sobre aquesta
inseguretat, així com resoldre el problema.

 Les dades...
Comarca del Bages
A la comarca del Bages el descens del total dels
fets és del –12,8 %.
Delictes contra el patrimoni
Representen el 71,8 % del total del fets. Tenen un
descens important, concretament del –17,4 %.
Robatoris amb força (no vol dir que hi hagi
violència contra les víctimes sinó que s’utilitza la
força per aconseguir els béns robats, per exemple
trencar una finestra per entrar a robar a un pis).
Tenen un descens molt important, concretament
del –38,5 %. Si els desglossem tenim el següent:
 RF en domicilis. Descens del –60,6 %.
 RF en establiments. Descens del –22,7 %.
 RF en empreses. Descens del –38,1 %.
 RF en altres llocs. Augment del +35,9 %, hi
ha augments en obres en construcció, centres
d’educació, pàrquings i altres.
Robatoris amb violència i/o intimidació
(en aquests robatoris sí que s’aplica algun tipus de
violència contra la víctima).
Tenen un descens del –14,1 %.
El 71 % d’aquests robatoris ocorren a la via pública
(incloent-hi la coneguda “estrebada”). Tenen un
descens del –32,5 %.
Altres fets:
 Furts. Descens del –21,4 %.
 Danys. Descens del –22,6 %.
 Robatoris amb força a interior de vehicles.
Descens del –12,1%.
 Estafes. Lleuger augment, del +1,3 %.
Bàsicament, ocorren en l’àmbit d’internet.
 Ocupacions d’immobles. Augment del +16,4 %
(de 116 a 135 fets). En aquest darrer cas, es tracta

d’ocupacions denunciades. De fet, tots aquests
indicadors es fan a partir de les denúncies i,
per tant, allò que no es denuncia no existeix
estadísticament.
Delictes contra les persones
El total de fets contra les persones té un descens
del –7 %.
Aquí s’inclouen els fets de maltractament en
l’àmbit de la llar i els de violència física/psíquica
habitual a l’àmbit de la llar, que pràcticament s’han
mantingut respecte del 2019 (de 241 a 245 fets,
+1,7 %).
Delictes contra el trànsit
Tenen un descens del –10,9 %.
Ciutat de Manresa
A Manresa ciutat hi ha un descens del total de fets
de gener a setembre 2019/2020 del –13,3 % i en el
total de fets contra el patrimoni del –19,5 %, que
són el 72,9 % de tots els delictes.
Delictes contra el patrimoni
Els delictes contra el patrimoni tenen un descens
del –19,5 %.
Robatoris amb força
Tenen un descens del –35,7 %.
 RF en domicilis. Descens del –64,5 %.
 RF en establiments. Augment del +8,6 %.
 RF en empreses. Descens del –42,3 %.
 RF en altres llocs. Augment del +9,5 %. Hi ha
augments en obres en construcció, centres
d’educació, pàrquings i altres.
Robatoris amb violència i/o intimidació (RVI)
Tenen un descens del –19,5 %. El 78 % d’aquests
RVI succeeixen a la via pública (inclouen

“estrebades”) i aquest 2020 tenen un descens del
–32,6 %.
Altres fets:
 Furts. Descens del – 21,7 %.
 Danys. Descens del – 27 %.
 Robatoris amb força a l’interior de vehicles.
Descens del –6,9 %.
 Estafes. Lleuger augment, del +1,6 %.
Bàsicament, ocorren en l’àmbit d’internet.
 Ocupacions d’immobles. Descens del –3,5 %.
Delictes contra les persones
El total de fets contra les persones té un descens
del –9,3 %.
Aquí s’inclouen els fets de maltractament en
l’àmbit de la llar i els de violència física/psíquica
habitual a l’àmbit de la llar, que pràcticament s’han
mantingut (+0,8 %).
Delictes contra el trànsit
Hi ha un descens d’un –4,7%.
Taxa de criminalitat
Amb referència a la taxa de criminalitat (fets ×
1.000 habitants), la dada interanual de setembre
del 2020 és la següent:
 Catalunya: 60,0 fets × 1.000 habitants.
 RP Central: 34,5 × 1.000 habitants.
 Comarca del Bages: 37,9 × 1.000 habitants.
 Manresa ciutat: 50,2 × 1.000 habitants.
De les nou regions policials de Catalunya, la regió
central (a hores d’ara, a setembre del 2020) té la
segona taxa de criminalitat més baixa, darrere de la
regió del Pirineu Occidental.
Normalment, la regió central se situa com a la
segona o tercera regió amb la taxa de criminalitat
més baixa.
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 Eduard Freixedes Plans,
director dels Serveis Territorials
d’Interior a la Catalunya Central

Davant la situació actual, els alcaldes del Bages
van convidar el conseller d’Interior del Govern de
la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, al
Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages que va
tenir format telemàtic. Sàmper va anunciar novetats
legals que faran més àgils els desallotjaments
en aquells casos d’ocupacions delinqüencials.
El president del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes
del Bages, Eloi Hernàndez, va demanar suport al
Govern “en un moment en què als ajuntaments
ens falten recursos per afrontar aquest tipus de
situacions conflictives que generen preocupació
i malestar” i va reiterar la necessitat d’impulsar
polítiques públiques que fomentin l’habitatge
assequible.
La primera mesura seria una nova instrucció per
part de la Fiscalia de Catalunya que permetria
que els jutges disposin de noves eines per fer més
ràpida l’aplicació de mesures cautelars per ordenar
els desallotjaments. La segona mesura anunciada
pel conseller d’Interior és un canvi legislatiu que
estudiarà obrir la porta a denunciar les ocupacions
delinqüencials, no només a la propietat de
l’immoble ocupat tal com passa ara, sinó també
als veïns i veïnes a títol individual o bé a comunitats
de veïns i veïnes per preservar la identitat de les
persones denunciants. Sàmper ha destacat que
“són dues mesures importants que ens permetran
donar una resposta més contundent a les màfies
organitzades”.
En el marc de la trobada, el conseller d’Interior
també va fer balanç de la campanya forestal
d’estiu, de la qual va assenyalar que “ha estat una
de les més tranquil·les dels darrers anys”. Miquel
Sàmper va explicar que des del Departament
d’Interior es treballa en una nova llei per millorar
la coordinació dels cossos policials de Catalunya
i unificar-los. En aquest sentit, va anunciar que a
partir de setembre de l’any vinent s’incorporaran
750 nous Mossos d’Esquadra arreu del territori,
entre els quals la comarca del Bages. Finalment,
també va apuntar que les dades dels fets delictius
al territori s’estabilitzen després d’un important
creixement durant els primers mesos de l’any. ●

 14

Quina valoració té la comarca del Bages quant a ser un
territori segur de Catalunya?
Catalunya és un país globalment segur, amb unes taxes de
criminalitat similars a les que ens trobem en el nostre entorn. En
aquest context, la comarca del Bages se situa clarament per sota
de la mitjana catalana i Manresa, per sobre de la mitjana comarcal.
És un fet normal que les capitals concentrin bona part de l’activitat
delinqüencial de la comarca. Concretament, els fets coneguts per
cada 1.000 habitants són 60 de mitjana a Catalunya i de 50,2 a Manresa i 37,9 al Bages. Entenc que a
aquella persona que ha patit un robatori, les estadístiques no li serveixen de consol. És per tot això que
continuem treballant; per reduir determinades situacions com les estrebades, que generen molta alarma,
sobretot quan les víctimes són gent gran.
L’afluència de persones sense sostre, de joves que han fet els divuit anys i que no tenen un lloc
on estar és un nombre elevat al Bages?
La confusió ve perquè la policia sempre és present i va uniformada. Aquest fet fa que sovint es demani
resposta a problemes que són socials i que no tenen solució policial.
Per tant, atenent els temes que són producte d’un delicte?
Des del Departament d’Interior es tracta amb aquells que acaben delinquint i que val a dir són una minoria,
però que són molt actius. De fet, a Manresa, on hi ha una preocupació creixent per robatoris al centre, ens
trobem amb un nombre molt reduït de reincidents que acumulen un nombre important de detencions
sense conseqüències penals immediates.
Cal reformar la Llei?
És evident que cal una reforma de la Llei que prevegi la reincidència com un fet rellevant. Podem discutir
si un petit robatori ha de tenir conseqüències penals o no, però crec que ràpid ens posarem d’acord tots
que si una persona ha comès 30 furts, això ha de tenir conseqüències penals eficaces per corregir aquesta
conducta.
Les actuacions de Mossos d’Esquadra en robatoris en cases a quin nivell estan?
El robatori en interior de domicili és un del tipus delictiu que s’ha reduït més en aquest darrer any. De fet,
la caiguda ha estat de més d’un 60 % a la comarca i de més del 64 % a Manresa. Amb totes les mesures
de limitació de la mobilitat per fer front a la pandèmia, l’activitat delinqüencial ha caigut en picat. Un cop
recuperada la mobilitat, es constata que no s’ha recuperat l’activitat delinqüencial prèvia al confinament.
I pel que fa a ocupacions?
Pel que fa a l’ocupació, aquest és un altre cas de problemàtica social on la policia és el darrer recurs. Un
recurs que mobilitza un jutge. Hem de tenir molt clar que cada vegada que veiem la policia actuant en un
desallotjament, hi és perquè un jutge ho ha determinat. Això és sempre així i per tant des de la Conselleria
no podem agilitzar un desallotjament desitjat ni aturar els indesitjats. Aquest és un altre cas on s’haurien
de modificar les lleis, que, per un costat, facilitessin a les administracions la generació d’un parc públic
d’habitatge que permetés donar resposta legal a les necessitats d’habitatge i, per l’altre, actuar amb celeritat
quan es produís una ocupació.
Quines mesures porta a terme el Govern per millorar la situació?
Des del Govern es treballa des de diferents departaments per donar resposta als reptes socials que té el
nostre país. En el cas de la lluita contra la delinqüència, es treballa per ser més eficaços tant pel que fa a
la prevenció com pel que fa a la resolució que impedeixi que el delinqüent en pugui tornar a fer un altre.
D’aquí la importància de poder treballar de manera efectiva la reincidència. En aquest sentit, estem reforçant
els recursos humans de la Policia. En aquests darrers anys, hem incorporat dues promocions. Pel que fa a
recursos materials, cal destacar els nous vehicles que veurem patrullant en breu a les nostres comarques i
la inversió en capacitat tecnològica com el projecte Lectium, que estem impulsant juntament amb el món
local. És un projecte que consisteix a instal·lar lectors de matrícules en punts estratègics de la nostra xarxa
viària. Aquest sistema s’ha demostrat molt útil a l’hora de combatre alguna de les onades de robatoris a
l’interior de domicilis que hem patit al Bages.Finalment, no voldria acabar sense destacar la importància de
treballar colze a colze amb els ajuntaments. En aquest sentit, vull reconèixer la importància del paper que
tenen les policies locals en la seguretat i el nivell òptim de treball conjunt amb Mossos d’Esquadra.

NOU Cicle de Xerrades i Tallers 2020

ESPAI DE SUPORT MANRESA-BAGES

BICACIÓ
NOVA U RRADES:
XE
DE LES

TORNEM
AMB TOTES LES MESURES DE SEGURETAT

’ACTES
SALA D SINO
DEL CA III, 27
Pere
Passeig
Manresa

Els dimarts assenyalats de 17 a 18h

20.10.20 Com afecta l’estrès i l’angoixa a la memòria? Pol Franco, psicòleg
03.11.20 Afrontar les conseqüències emocionals i socials de la covid_19.
José Luis Buenache, consultor i formador del tercer sector

17.11.20 Què és la felicitat? Xavier Savín, psicòleg
01.12.20 Afrontar el dol al Nadal. Judit Trench, psicòloga
MESURES DE SEGURETAT

Aforament limitat

Control de temperatura

És obligatori
l’ús de mascareta

Apliqueu-vos
gel hidroalcohòlic a l’entrar

Mantenir la distància
de seguretat d’1,5 metres

Desinfecció de l’Espai

ÉS IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAÇA
DA
ENTRA A
ÏT
GRATU

MENT
AFORA AT
LIMIT

93 875 39 13
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Mercadona amb la jornada 5 + 2
L’empresa signa amb UGT i CCOO la implantació d’un sistema laboral que consolida
les mesures pioneres de conciliació laboral i familiar dels treballadors
Mercadona

M

ercadona ha signat amb el Comitè
Intercentres d’Empresa, format pels
sindicats Unió General de Treballadors
(UGT) i Comissions Obreres (CCOO),
la implantació a tots els seus supermercats de la
jornada laboral 5 + 2, que va entrar en vigor el 3
d’agost del 2020.
Aquesta jornada laboral reforça el compromís de
Mercadona amb l’ocupació estable i de qualitat. Així
mateix, consolida el seu compromís amb la posada
en marxa de mesures pioneres de conciliació laboral
i familiar, que porta a terme des de fa més de 25
anys, quan va decidir iniciar el procés de convertir
en fixa tota la plantilla. Va instaurar, així, una forta
aposta per l’ocupació estable i de qualitat que,
any rere any, juntament amb les aportacions de
les treballadores i dels treballadors, així com de la
representació sindical, continua reforçant.
La nova mesura, que s’incorpora després d’haver
fet una prova d’horaris a 31 supermercats de la
companyia, permet a tot el personal de botigues
treballar 5 dies a la setmana i tenir 2 dies de descans.
A més, aquesta nova jornada laboral introdueix
una iniciativa pionera en el sector, ja que totes les
treballadores i els treballadors dels supermercats de
Mercadona tenen 8 caps de setmana llargs a l’any
(dissabte, diumenge i dilluns).
Aquesta mesura d’innovació laboral i social
a Mercadona, que ja és una realitat a tots els
supermercats, és fruit del compromís de l’empresa
amb la creació de valor per a la plantilla, així com
de la tasca d’impuls feta des de l’Observatori, el
diàleg fluid del qual permet estudiar i implementar
propostes com les acordades avui entre Mercadona
i els sindicats.
Ana Micó, secretària del Sindicat Sectorial de
Comerç de la FeSMC d’UGT, ha recalcat que
“des de la Unió General de Treballadors valorem
positivament l’acord de modificació substancial
de condicions de treball que avui rubriquem i
que s’ha revelat, des del primer moment, com
un referent en el sector del comerç i, en concret,
en el sector dels supermercats. Som davant la
materialització del compromís que va assumir la
UGT amb les treballadores i els treballadors de
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Mercadona i que es va portar a la negociació del
conveni i es va concretar a través de l’Observatori
creat per articular la participació de totes les parts
que, durant un any i mig, hem treballat per a la
consecució d’aquest acord, que possibilita a les
persones que treballen a Mercadona gaudir de 2
dies de descans setmanals i de 8 caps de setmana
de qualitat a l’any, compostos de dissabte,
diumenge i dilluns. A la UGT hem comptat amb
un treball de camp intens i exhaustiu per part
dels nostres delegats i delegades de Mercadona,
que ens ha permès exposar les necessitats de la
plantilla de manera rigorosa i argumentada”.
D’altra banda, Ángeles Rodríguez, responsable
estatal de Comerç de la Federació de Serveis de
CCOO, valora positivament aquesta iniciativa,
ja que l’acord suposa una fita per al sector
dels supermercats a Espanya. “La plantilla de
Mercadona és la primera del sector que pot tenir
tres dies lliures seguits: dissabte, diumenge i
dilluns. Des de l’Observatori del Conveni Col·lectiu
estem analitzant altres possibilitats de distribució
de la jornada laboral. Amb aquest acord, la
plantilla de Mercadona gaudirà de 5 dies de
treball a la setmana i de 2 dies de descans, amb la
garantia de tenir 8 caps de setmana lliures a l’any.
Per a CCOO, aquest acord és un exemple del que
es pot aconseguir des d’una negociació amb visió
de futur i demostra que en el sector del comerç
es poden aplicar mesures que permetin una millor
conciliació de la vida laboral i personal”.
Segons la directora de Relacions Laborals de
Mercadona, Ruth García, “avui és un dia molt
especial per a Mercadona perquè la jornada

laboral 5 + 2 representa un pas molt important en
la millora contínua de les condicions laborals que
caracteritza la companyia des de fa més de 25 anys.
Durant tot aquest temps, s’han incorporat moltes
iniciatives, des d’apostar per l’ocupació estable
i de qualitat fins a fer-ho de manera decidida
per la igualtat o compartir el 25 % del benefici
generat amb la plantilla, reforçar les mesures de
conciliació i que el salari mínim a Mercadona sigui
un 50 % superior al salari mínim interprofessional
quan una persona fa quatre anys que treballa a
l’empresa, cosa que actualment passa amb el 90
% de la plantilla. Estem convençuts que aquest
és el camí per seguir millorant. I també que cap
d’aquestes mesures seria avui una realitat sense
el nostre Model de Qualitat Total i les aportacions
de les treballadores i els treballadors i dels seus
representants sindicals. Són ells, sens dubte,
les persones que formem Mercadona, les que
contribueixen a fer que continuem avançant per
estar a l’avantguarda i ser pioners en aspectes
laborals i socials”.
Segons les dades del 2019, la plantilla de
Mercadona a Catalunya la formen 13.580
persones, de les quals el 64 % són dones i el 36
% homes. Pel que fa als salaris, el salari mínim a
Mercadona (Espanya) és aproximadament un 15
% superior al salari mínim interprofessional; en
l’últim tram (aplicat al personal base amb més de
4 anys d’antiguitat) és un 50 % superior (pagues
extres incloses). Un caixer/a o reponedor/a amb
més de 4 anys d’antiguitat (que és un 72 % de la
plantilla a Catalunya) cobra 1.811 euros bruts/mes,
i si fas una extrapolació del salari net parlem de
1.488 euros nets/mes. ●

George Orwel. Cap a on anem?

Del 5 al 26 de novembre

Organitza i coordina:

Organitza:
GRUP DE PROFESSORS
DE FILOSOFIA DE LA
CATALUNYA CENTRAL

Hi col.laboren:

Amb el suport de:
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Pere Macias
i Arau
Enginyer i escriptor

Per Pilar Goñi
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Entre el 1984 i el 2015, l’olotí Pere Macias i Arau va ser alcalde de la seva ciutat,
Olot, president de la Diputació de Girona, diputat al Parlament i al Congrés, senador, conseller de Medi Ambient i de Política Territorial, i secretari general adjunt de
CDC i de CiU. Només deixar la política, Ada Colau el va fitxar per dirigir el projecte
per connectar el tramvia per la Diagonal de Barcelona, i ara treballa per al Govern
estatal com a coordinador del Pla de rodalies de Catalunya. A més, aprofita els estius per recopilar documentació i ha escrit diversos llibres sobre infraestructures,
l’últim dels quals ‘Del Pont de Bar a la Trinitat Nova’, en què repassa la feina en obra
pública dels 23 anys de Jordi Pujol, que, per cert, l’hi va presentar al juliol i en fa el
pròleg. I n’està preparant una segona part. És president de la Fundació del Centre
d’Infraestructures de Catalunya.

Novembre 2020 · FREQüència ·
Un llibre en què repassa la història de Catalunya i de les seves carreteres i infraestructures. Una tasca de territori a territori...
El 100 per 100 mai existeix, però va ser un avenç
molt important. Busquem qualsevol ciutat i pensem què passava el 1980. Com s’havia de fer
per anar de Manresa a Berga, a Calaf, a Girona,
a Barcelona, a Igualada... Mirem tots els punts
cardinals i veurem que és radicalment diferent.
Es va fer una feina grandiosa. Queda molt per
fer. La xarxa viària del Bages té temes per resoldre amb urgència, però, si busquem en la memòria, veurem que s’han obert les carreteres
i s’han ampliat. Hi havia un índex d’accidents
molt alt. Primer van ser les variants i després
les autovies. Això vol dir molts esforços, diners
i persones implicades.
L’eix transversal ben aviat va quedar petit...
No es va fer bona planificació?
Ja es va pensar d’entrada en els quatre carrils,
però el mal sistema de finançament va fer que,
primer, s’acabés de Lleida a Girona, amb només tres carrils i desdoblar-ho més endavant.
Els pocs recursos, recursos escassos, van fer que
actuéssim així. Ara, és una carretera magnífica.
Els agents econòmics internacionals posen
bona nota a les carreteres catalanes, però
cal millorar...
La C-55 caldria desdoblar-la sí o sí. Un tram fins
a Monistrol amb molt trànsit i això és vital. L’eix
diagonal pateix la mateixa història que l’eix transversal. Hi ha molt trànsit i cal desdoblar-lo.
El pròleg del seu llibre l’ha fet el president Jordi Pujol. Sense ell haurien estat
possibles aquests canvis?
Crec que el que escric en el meu llibre fa que les
dades siguin inqüestionables. Si sense el president

Pujol s’hauria pogut fer? En l’època de Franco no,
perquè Victoriano Oms va fer els esquemes l’any
1935; si hagués continuat la República, s’hauria
fet com estava planejat i es van haver d’esperar
més de quaranta anys per tirar-ho endavant. Manresa, Olot i moltes ciutats van patir tots aquests
anys sense cap millora ni cap inversió.
Manresa reivindica un tren com Déu mana i
amb viatges de menys durada. Hi ha solució?
Estic fent el Pla de rodalies per al Ministeri i cal
reduir durades de viatges. S’havien d’eliminar
punts negres amb punts que s’enfonsaven, vies
malmeses, etc. Crec que està resolt el tema de
les vies, ha millorat la via i està correcta, s’estan
arreglant les estacions. El primer era eliminar limitacions de velocitat, però el segon element
és implantar un sistema modern de senyalització i control ERMTS, que és el que porten els
trens d’alta velocitat. Està adjudicat i farà que
la línia de Manresa a Barcelona tingui un sistema de regulació, el més modern del món. Pensi que Barcelona és un embut i quan arribem a
Montcada ens trobem amb totes les vies i cal
comprimir-ho amb dos túnels. Estem preparant
una sèrie d’actuacions perquè aquest embut
s’alleugereixi i no causi retards i poder garantir
que l’horari es compleix sempre.
Més actuacions?
Sí, fer un túnel a l’altura de Montcada per restar minuts de viatge. Això necessitarà uns anys,
però aconseguirem millores apreciables. Hi estem treballant amb força.
I la línia Llobregat-Anoia?
Aquesta línia de Ferrocarrils de la Generalitat és
més complicada, però la Generalitat hi està treballant. Fins a Olesa està desdoblada i esperem
treure-li un màxim de rendiment.

Perfil

Quin paper ha tingut GISA en les infraestructures?
És una empresa pública que es va crear per
ser més àgil i per a les obres olímpiques. Va
permetre fer l’eix transversal, les variants.
Va permetre que els preus que acostumen a
disparar-se, amb GISA s’aconseguissin desviaments de menys del 10 per cent. Una gestió,
una eina importantíssima.
Hi ha un abans i un després del Túnel de
Bracons...
Ha estat molt important. De Manresa a Figueres amb un temps molt competitiu i sense peatges. La indústria càrnica d’Osona i Garrotxa
és la més important d’Europa i ho ha afavorit
aquest túnel...
Posa Manresa com a exemple de ciutat i
regió sanitària...
Manresa exerceix de capitalitat important en
l’àmbit sanitari i de serveis i això suposa equilibri
territorial. També compta amb la descentralització d’estudis sanitaris. A més de les capitals,
calia fer-ho acostant i desenvolupant el territori
amb altres ciutats i zones de Catalunya com Manresa o Tortosa. És una transferència territorial.
Un ampli treball col·lectiu...
En el llibre intento reflexionar sobre el que s’ha
fet en vint-i-tres anys. Llegint-ho anys després
veus que es va fer molt però qualsevol persona, quan ho ha llegit, ho valora i veu que el país
ho ha fet. Els alcaldes hi van treballar molt. Un
període en què es va progressar molt.
Hi haurà segona part?
Sí, perquè no parlo de transport públic, ni de
medi ambient, ni de l’aigua..., necessito un segon volum per parlar-ne. ●
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Premi a
l’odontòleg
Javier Mareque
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Ajuntament de Manresa

L’odontòleg i cirurgià oral i
maxil·lofacial el doctor Javier
Mareque Bueno va recollir a
Madrid el Premio Nacional de
Medicina Siglo XX 2020, en
la categoria de Cirurgia Oral i
Maxil·lofacial. Actualment, és
director de Maxilonet i coordinador de l’Institut d’Odontologia i Maxil·lofacial Avançada
(IOMA) a la Clínica Sant Josep
de Manresa.
El jurat ha volgut reconèixer
el doctor Mareque pels més
de quinze anys de trajectòria
professional i per la seva
aportació en el camp de la
medicina i, en especial, de la
cirurgia oral i maxil·lofacial. El
doctor Mareque ho va posar
en marxa a la Clínica Sant
Josep de Manresa amb l’objectiu d’oferir un servei obert
i dirigit a tot tipus de pacients, però amb un alt grau
d’especialització en gestionar
pacients d’alta complexitat i
amb necessitats especials que
requerissin la presència d’un
equip mèdic multidisciplinari i l’entorn hospitalari. Un
objectiu inicial assolit gràcies
a l’atenció de prop de quatre
mil pacients durant el primer
any d’activitat. ●

S’inicien les obres a l’av. dels Països
Catalans amb un cost de 4,5 milions

L’alcalde Aloy mostra els plànols al conseller Calvet sobre la prolongació de l’avinguda
dels Països Catalans de Manresa

Les obres de prolongació de
l’avinguda dels Països Catalans
de Manresa, que s’ha de convertir en una ronda a l’est de
la ciutat sense haver de passar
pel centre, s’han iniciat aquest
octubre i s’allargaran durant
un any. L’actuació suposa una
inversió de 4,5 milions d’euros,
dels quals el Govern finança el
60 % i l’Ajuntament la resta.
La nova via transcorrerà entre
la carretera de Viladordis i la
plaça Prat de la Riba, tindrà
800 metres de longitud i 8
d’amplada, amb un carril per
sentit. Faltarà un segon tram,
de 200 metres, per tal que es
pugui enllaçar amb el polígon

Els Trullols i l’entrada oest a
la ciutat. L’alcalde, Marc Aloy,
diu que seria “desitjable” que
aquest segon tram entrés en
funcionament al mateix temps,
però admet que és “difícil”.
El nou vial s’iniciarà amb un
nou encreuament amb la carretera de Viladordis, que permetrà enllaçar amb la C-55,
primer, i amb l’autopista C-16,
posteriorment. El traçat es
desenvoluparà seguint el corredor establert en el planejament que, a llarg termini,
preveu que l’avinguda que
ara s’urbanitza tingui unes
característiques similars a les
de l’avinguda Universitària:

amb dues calçades separades
per una mitjana arbrada, una
vorera arbrada en un costat
(sud) i un passeig lateral
ampli amb espai per a vianants, bicicletes i espais de
descans a l’altre costat (nord).
En l’obra que ara comença es
construiran dos carrils de circulació, un en cada sentit, i
quan l’avinguda estigui del
tot completada, hi haurà dos
carrils per cada sentit, separats per la mitjana central. La
segona fase es construirà quan
es desenvolupin els àmbits de
creixement d’aquests sectors. El nou vial tindrà una
secció que, majoritàriament,
constarà d’una vorera de 3,5
metres d’amplada, arbrada, i
també una zona d’aparcament
i una calçada amb dos carrils.
Per la banda nord, tindrà una
franja arbrada.
A banda, es construirà una
rotonda a la cruïlla amb la carretera de Viladordis, i una altra
al carrer Fra Jacint Coma i Galí.
El traçat finalitza a la plaça Prat
de la Riba, que s’adequarà per
connectar amb les vies que ja
existeixen. Aquesta nova avinguda uneix la plaça Prat de la
Riba amb el Viladordis. ●
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Èxit de la Mediterrània El Museu acull Jornades
amb 1.195 professionals Tècniques dels Panyos
s’hi han presentat. La pròxima
edició serà del 14 al 17 d’octubre del 2021. El certamen va
reduir el nombre d’espectadors al 50 % i les actuacions
es van distribuir en sis dies per
garantir les mesures de seguretat. En total, al certamen, hi
van participar 56 companyies
que van fer 46 espectacles en
viu, a 13 espais diferents. Fosas
assegura que la voluntat és
recuperar la fira al carrer. Precisament, el carrer és el que
més s’ha trobat a faltar en el
certamen. El coronavirus ha
fet que la Mediterrània s’hagi
viscut de portes endins i,
d’aquesta manera, s’ha perdut
una de les principals essències
de la fira.●

Aigües de Manresa

La Fira Mediterrània de Manresa va acomiadar la seva edició
“més excepcional”, marcada pel
coronavirus, que ha fet que el
certamen s’hagi viscut de portes
endins, i sense la vida al carrer
que tant la caracteritza. Malgrat
això, el seu director artístic, Jordi
Fosas, assegura que el certamen
ha complert el seu objectiu i, a
més, ha demostrat que la cultura en viu “no només és segura,
sinó que també és essencial per
a la ciutadania”.
Ho demostra el fet que la 23a
edició de la Mediterrània ha
tingut més professionals acreditats que mai, un total de
1.195, i pràcticament s’han
esgotat les entrades de la cinquantena d’espectacles que

tier, catedràtic de geografia
regional a la Universitat Rovira
i Virgili, va parlar sobre Manresa en els inicis de la industrialització catalana, i va destacar el paper de la fàbrica
dels Panyos com a iniciadora
de la Revolució industrial catalana.
A la inauguració, presidida per
l’alcalde de Manresa, Marc
Aloy, hi van assistir una quaEl Museu de la Tècnica de Man- rantena de persones; s’hi van
resa va celebrar aquest octubre complir totes les mesures de
les terceres Jornades Tècniques prevenció: mascareta, gels
dels Panyos. Les Jornades s’em- desinfectants i distanciament
marquen en la celebració del social entre els assistents.
bicentenari de la construcció de Posteriorment, dins les Jorla fàbrica dels Panyos, que s’està nades Europees de Patrimoni,
s’han fet visites guiades a la
preparant des del 2018.
●
dels Panyos.
El doctor Campanya-XALOC_92,5x120mm.pdf
Josep Oliveras Sami- fàbrica
9
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Premi
Séquia
2021

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

C

M

Y

Busques feina?

T’ajudem. Accedeix a ofertes i rep orientació
laboral a través de la Xarxa dels Serveis
Locals d’Ocupació..

CM

MY

CY

CMY

Ofereixes feina?

Contacta amb la XALOC i t’ajudem a trobar
els millors professionals de forma ràpida,
fàcil i sense cap cost.

K

La XALOC, molt més
que un web d’ofertes
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

xaloc.diba.cat
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La Residència Ibada i Sant
Andreu Salut han iniciat un
procés de col·laboració pel qual
ambdues fundacions sumaran
treball i esforços per avançar
plegades en la cura i atenció
a les persones en els àmbits
sociosanitari, de dependència i
social. Aquest procés de col·laboració no està sotmès a cap
altre límit que el que ambdues
parts de comú acord decideixin
posar-se.
Les dues entitats sense ànim
de lucre comparteixen missió,
valors, arrelament i model
d’atenció centrada en la persona (ACP), amb la qual cosa
l’entesa resulta senzilla i molt
enriquidora per a totes dues
parts.
Els patronats de les fundacions
de Sant Andreu Salut i d’Ibada
(Institució Benèfica Amics dels
Avis) van arribar a un acord que
representa el punt de partida
per iniciar una línia de treball
comuna que inclogui totes les
línies de totes dues fundacions.
Ambdues entitats han informat
d’aquest acord les respectives
plantilles, que donaran continuïtat en el funcionament dels
centres de les fundacions, així
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santandreusalut.cat/

Fundació Ibada i Sant Andreu Salut
sumen esforços en l’atenció a la gent gran
de residència, centre de dia i
habitatges tutelats. Té un pressupost de 4,5 milions d’euros i
disposa d’11.000 metres quadrats de superfície en equipaments. L’any passat va atendre
422 persones, 300 de les quals
a les residències i als centres de
dia de Navarcles i Castellgalí.

Sumar, un acte de
responsabilitat

Les dues fundacions treballaran conjuntes en la cura i atenció de la gent gran

com en sengles projectes de
futur.
L’acord de col·laboració arriba
després d’un moment de complexitat per a totes dues fundacions a causa de la COVID19, en el qual centres i professionals han estat posats a
prova en un entorn de màxima
pressió. Aquest escenari ha fet
encara més evident la necessitat d’unir esforços, talent i
treball entre les institucions del
territori. Totes dues fundacions
tenen un ferm compromís
social, ètic i moral, que reivindica l’ofici d’atendre, cuidar

i curar; i estan compromeses
amb l’entorn.
Actualment, Sant Andreu Salut
té una plantilla de més de 500
professionals i gestiona més de
580 places, 355 de les quals,
residencials. Té un pressupost
anual de 18 milions d’euros
i disposa de més de 23.500
metres quadrats de superfície
en equipaments. L’any passat
va atendre més de 7.000 persones, de les quals 362 entre
residències i centres de dia.
Per la seva banda, Ibada té un
equip de més de 120 professionals, i gestiona 266 places

Fruit d’aquesta línia de col·laboració sense limitacions, Sant
Andreu i Ibada es comprometen a sumar per avançar
plegades en l’atenció a les
persones en els àmbits sociosanitari, de dependència i
social, mantenint el seu estret
lligam amb el territori. Davant
de la tendència marcada per
les concentracions de grans
corporacions empresarials i la
irrupció de nous inversors en el
sector, és vital que les entitats
sense ànim de lucre del territori trobin la seva manera d’entendre’s. D’aquesta manera,
sumen coneixements i recursos
per seguir avançant i innovant,
amb la finalitat d’adaptar-se a
les necessitats del territori. ●

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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Pere Palà ha estat elegit director
de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
(EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) a Manresa. Palà
ha obtingut el 67,4 % dels vots
ponderats (95 vots favorables)
d’un total de 141 vots emesos
en les eleccions que han
tingut lloc, per votació electrònica.  Nascut a Manresa, Pere
Palà és enginyer de telecomunicacions i doctor enginyer de
telecomunicacions per la UPC.
És expert en el camp de l’anàlisi
i disseny de circuits electrònics i
de receptors de comunicacions
per radiofreqüència, elements
que, entre altres aplicacions,
permeten construir la internet
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de les coses (Internet of Things,
IoT), les ciutats intel·ligents i
el paradigma d’indústria 4.0.
Actualment, és el responsable
del grup de recerca consolidat
en circuits i sistemes de comunicació. La seva carrera com a
professor i investigador de la
UPC va començar el 1990 a
l’ETSETB. El 1995 va passar a
formar part de l’EPSEM, on al
llarg de la seva trajectòria ha
contribuït significativament en
la implantació de l’Enginyeria
Tècnica de Telecomunicació, la
primera titulació TIC a Manresa.
També ha estat un dels principals impulsors del grau d’Enginyeria de Sistemes TIC, en
moltes de les assignatures del
qual ha impartit docència.

Pere Palà ha estat membre
electe de Claustre Universitari,
del Consell de Govern i del
Consell Social de la UPC. També
ha estat cap de la Delegació
del Departament de Teoria
de Senyal i Comunicacions a
l’EPSEM, director del Departament de Disseny i Programació
de Sistemes Electrònics i sostsdirector de Relacions Internacionals de l’Escola. Actualment,
és el director del Departament
d’Enginyeria Minera, Industrial i
TIC, càrrec que ocupa des que
es va crear aquesta unitat, l’octubre del 2015, en el marc de
la reestructuració interdepartamental aprovada al Claustre
Universitari del 16 de desembre
del 2014.

UPC

Pere Palà, nou director de la UPC de
Manresa en substitució d’Argelaguet

Formaran part de l’equip
directiu de la UPC Manresa
els professors José Miguel
Giménez, Rosa Giralt, Inmaculada Martínez, David Parcerisa,
Marc Antoni Soler, Sebastià Vila
i Jordi Vives, així com també
Inmaculada Gómez, cap de la
Unitat Transversal de Gestió. Un
equip continuista que pretén
seguir amb el llegat de Rosa
Argelaguet, que ens va deixar
sobtadament. ●
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Entrevista a Bienvenido Miguel García Torres, propietari de l’establiment Renta Roba

Vine a Renta Roba, la teva bugaderia
de proximitat al Casc Antic
Quin concepte de botiga és Renta Roba?
Renta Roba és una bugaderia autoservei preparada amb la millor maquinària i els millors
productes per a la neteja de la teva bugada
com ara sabó, suavitzant i oxigen actiu incorporat, de les millors marques reconegudes del sector per obtenir bugades amb les
millors qualitats del mercat.
Seran preus competitius?
Els preus respecten la millor qualitat-preu del
mercat amb promocions molt interesants
i fins a un 10 % de descompte en tots els
seus programes tant de neteja com d’assecat mitjançant la utilització de la targeta de
fidelització.
Quin és el funcionament de Renta Roba?
El funcionament de la nostra bugaderia autoservei és absolutament automàtic i intuïtiu.
Solament cal posar la roba a una rentadora o
assecadora buida, tancar la porta i dirigir-se
a la central de pagament, on, d’una manera molt senzilla i intuïtiva, podràs afegir extres de rentat o assecat i posar en marxa la
teva bugada.
El pagament es pot fer en efectiu, monedes, bitllets, targetes de fidelització i targetes de crèdit.
Quantes hores cal estar-se per tenir la
roba neta i seca?
Els cicles de rentat són de 30 minuts i el cicles
d’assecat són de 15 minuts. Mitjançant les
centrals de pagament, podem ampliar aquests
cicles amb extraopcions de rentat i assecat.

Les màquines queden desinfectades després de cada rentat
Obert de 8 a 22 h de dilluns a diumenge 365 dies l’any
S’hi pot portar tot tipus de roba i també
mantes, edredons, etc.?
Sí, s’hi pot portar de tot, menys roba d’animals, vambes, peces de pell i peces amb trossos plastificats, que es podrien fer malbé per
la temperatura de les assecadores.

Hi ha rentadores per a roba delicada?
Rentadores especials no, però sí que hi ha
programes de roba delicada. Cal tenir cura, per exemple, de no posar-hi roba de
seda o peces en què l’etiqueta indiqui el
contrari. ●

C/ Puigterrà de Dalt, núm. 8
(tocant la plaça Infants)
Manresa
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La castanya, una fruita seca amb un alt
valor energètic i plena de vitamines

L

a castanya és una fruita seca d’alt valor energètic,
rica en vitamines i baixa en greixos que ens pot
ajudar a protegir-nos del fred de l’hivern més enllà
de la festivitat de la Castanyada celebrada fa uns dies.

Flam de castanyes i vainilla
Les castanyes donaran consistència a aquest flam. Recobert de
mel i nata muntada, serà un final d’àpat immillorable.

Tot i que es tracta d’un aliment que tenim associat a la
tardor, la temporada de les castanyes s’allarga fins a final
de gener. Durant la resta de l’hivern, les podem comprar
assecades. Les castanyes són una fruita seca molt nutritiva que ens aporta hidrats de carboni complexos de llarga
duració i, per tant, energia per escalfar-nos bé a l’hivern
i poder rendir una bona estona. Encara que s’acostuma
a classificar dins el grup de la fruita seca, la castanya és
molt diferent de la resta de membres d’aquest grup. El
seu component principal són els hidrats de carboni, aproximadament un 40 %, mentre que en la resta de fruites
seques ronden el 15-20 %.
A més, les castanyes contenen moltes menys proteïnes i
greixos que la resta de fruites seques; per tant, malgrat
ser una font d’energia adequada en situacions d’esforç,
no és tan calòrica com d’altres.
Segons la medicina tradicional xinesa, les castanyes
nodreixen els ronyons, que precisament són els òrgans
que més pateixen durant l’hivern. Aquest aliment actua
escalfant els ronyons i propiciant-ne l’activació.
Per tant, són especialment indicades per a les persones
que pateixen de retenció de líquids i dolors lumbars relacionats amb la debilitat dels ronyons, així com per a les
persones grans, ja que amb l’edat els ronyons són uns
dels òrgans que perden més ràpidament l’energia vital.

 Ingredients





250 g de castanyes pelades
80 g de sucre
50 g de sucre per caramel·litzar
4 ous

 500 ml de llet
 1 beina de vainilla
 200 ml de nata líquida
de 35 % MG
 30 g de mel de palma

 Elaboració
1. Poseu la llet al foc amb la beina de vainilla oberta. Quan arrenqui el bull,
tireu-hi les castanyes i deixeu-les coure a foc molt suau. Quan siguin
toves, tritureu-les.
2. Afegiu els ous i els 80 g de sucre a les castanyes i torneu-ho a triturar
perquè es barregin tots els elements.
3. Poseu els 50 g de sucre amb un fil d’aigua en una paella a foc suau.
Quan comenci a quedar d’un color marró fosc, apagueu el foc i
aboqueu la barreja al motlle.
4. Poseu el motlle al bany maria dins el forn i feu-lo coure 40 min
a 100 ºC. Feu la prova de l’agulla per saber que està cuit.
5. Una vegada cuit, deixeu-lo refredar i serviu-lo amb nata semimuntada
i mel de palma.
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Eurecat avança en nous materials i processos de
fabricació per a dispositius electrònics orgànics

E

l centre tecnològic Eurecat coordina el
projecte europeu MADRAS, que desenvoluparà nous materials i processos de
fabricació per a la producció escalable a escala
industrial de dispositius electrònics orgànics,
també coneguts com a dispositius OLAE, integrats en peces plàstiques amb l’objectiu de
facilitar la seva arribada al mercat.
En conjunt, els avenços en l’àmbit de l’electrònica impresa i materials han obert la porta a
la creació de productes amb noves funcionalitats, més lleugers, més prims i més flexibles, de
manera que han facilitat el desenvolupament
d’aquesta tecnologia i la proliferació d’aplicacions per a diferents sectors.
En aquest sentit, els dispositius orgànics es
consideren una alternativa viable als conductors inorgànics tradicionals, com el coure o el
silici. El seu funcionament incorpora l’electrònica orgànica impresa sobre superfícies flexibles com plàstics o papers, per a nombroses
aplicacions, entre les quals figuren la producció
d’envasos intel·ligents, de pantalles enrotllables, de cel·les solars flexibles, de dispositius de
diagnòstic d’un sol ús i de bateries impreses,
entre altres innovacions.
En paraules de la coordinadora del projecte
MADRAS, Rosa Araujo, project manager d’Eurecat, MADRAS té com a objectiu “demostrar
una millora dels dispositius OLAE, establint una
metodologia de fabricació alternativa robusta i
un enfocament innovador, en un procés competitiu escalable”.
El projecte “proposa dos productes per al
mercat d’autenticació i fabricació intel·ligent,

que mostraran un avenç cap a la digitalització
i la Internet of Things, per la seva contribució
al desplegament sostenible de productes intel·
ligents per a ús del consumidor”. Aquests productes “pertanyen a la tendència emergent
mundial de l’electrònica estructural amb mercats dirigibles molt grans, com són el sector de
l’automoció i l’assistència sanitària, entre molts
altres”, afegeix Araujo.
Al projecte MADRAS “treballarem en el desenvolupament de materials conductors transparents que permetin construir dispositius
impresos estables amb temps de vida més
llargs. Aquestes noves prestacions permetran
preparar productes integrats més interessants
i de menys cost”, explica la coordinadora tècnica del projecte, Eugenia Martínez-Ferrero,
responsable de la línia de Fotònica de la Unitat
d’Impressió Funcional i Sistemes Integrats d’Eurecat.
La tecnologia d’in-mold electronics, coneguda

també com a plastrònica, s’utilitzarà en el projecte MADRAS “per millorar el procés d’integració de dispositius, augmentant la resistència
enfront de la humitat i el desgast i afegint
connectors a mida, així com a procés de fabricació amb els materials avançats amb millors
propietats conductores i durabilitat proposats
en el projecte”, explica el director de la Unitat
d’Impressió Funcional i Sistemes Integrats d’Eurecat, Paul Lacharmoise.
Aquesta tecnologia “combina la impressió funcional d’electrònica i la hibridació de components electrònics amb processos de transformació plàstics tradicionals, com el termoformat
i el moldeig per injecció, creant peces plàstiques amb funcions electròniques”, afegeix el
director de la Unitat de Materials Polimèrics i
Processos d’Eurecat, Enric Fontdecaba.
La tecnologia innovadora desenvolupada en
el marc del projecte s’implementarà en dos
demostradors d’electrònica impresa integrada
en peces plàstiques. En concret, es demostrarà
amb una etiqueta flexible de geolocalització
adreçada al sector logístic i amb un fotosensor
biomètric que s’aplicarà per identificar els usuaris d’un servei de mobilitat elèctrica.
El projecte MADRAS està finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea i coordinat pel centre tecnològic Eurecat, i hi participen onze socis més d’Espanya (Eticas Research and Consulting, TECNOPACKAGING, UNE
i Cooltra Group), França (Genesink, Arjowiggins
i Uwinloc), Dinamarca (infinityPV), els Països
Baixos (TNO) i la República Txeca (COC i Universitat de Pardubice). ●

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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AVANZA.
SAGE TE
ACOMPAÑA.

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

SOLICITA INFORMACIÓN
93.877.03.03
www.controlgroup.es
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/// FARMÀCIA de guÀrdia ///

/// Estrenes de cinema ///

Novembre
 6 Dimarts 7 Dimecres ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
 5 Dijous 6 Divendres CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
 6 Divendres 7 Dissabte ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
 7 Dissabte 8 Diumenge FARRÉ Barcelona, 1 938731848
 8 Diumenge 9 Dilluns GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987
 9 Dilluns 10 Dimarts MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494
 10 Dimarts 11 Dimecres MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
 11 Dimecres 12 Dijous MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
 12 Dijous 13 Divendres NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
 13 Divendres 14 Dissabte OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16
938722771
 14 Dissabte 15 Diumenge OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110
938776536
 15 Diumenge 16 Dilluns PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
 16 Dilluns 17 Dimarts PLANAS Guimerà, 23 938721505
 17 Dimarts 18 Dimecres BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
 18 Dimecres 19 Dijous PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
 19 Dijous 20 Divendres ROS Passeig Pere III, 73 938730157
 20 Divendres 21 Dissabte SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
 21 Dissabte 22 Diumenge SALA Sant Miquel, 10 938721767
 22 Diumenge 23 Dilluns SERAROLS, Mª DOLORS Gr. La Balconada, local 15
938743957
 23 Dilluns 24 Dimarts SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 (cantonada Oms i de
Prat) 938776618
 24 Dimarts 25 Dimecres SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
 25 Dimecres 26 Dijous TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
 26 Dijous 27 Divendres TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555
 27 Divendres 28 Dissabte VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
 28 Dissabte 29 Diumenge ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada)
938784040
 29 Diumenge 30 Dilluns ALIER Infants, 2 938721984
 30 Dilluns 1 Dimarts ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines) 938721389

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

Consulteu la cartellera a
www.cinesbagescentre.com
 	007 SIN TIEMPO PARA MORIR
	Estrenada el 12 de novembre
Gènere: Acció
Direcció: Cary Joji Fukunaga
Actors: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
Nou lliurament de la saga 007, el cèlebre espia britànic de l’MI6
creat per l’escriptor Ian Fleming. En aquesta pel·lícula, la número 25
de la franquícia, James Bond (Daniel Craig) ha deixat el servei actiu
i gaudeix d’una vida tranquil·la a Jamaica. Però el seu descans és de
curta durada, perquè el seu vell amic Félix Leiter (Jeffrey Wright),
de la CIA, apareixerà per demanar-li ajuda. La missió de rescatar un
científic segrestat serà molt més complicada del que s’esperava.

 	WAY DOWN
	Estrenada el 27 de novembre
Gènere: Suspens
Direcció: Jaume Balagueró
Actors: Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, José Coronado
Ningú ha pogut robar el Banc d’Espanya. Una entitat financera
absolutament inexpugnable, de la qual no hi ha plànols, ni dades
de quina classe d’enginyeria es va utilitzar fa més de cent anys per
construir la seva càmera cuirassada. Però aquest autèntic misteri no
espanta Thom Johnson (Freddie Highmore), el brillant i jove enginyer
reclutat per esbrinar com descobrir el secret per accedir al seu interior. L’objectiu serà un petit tresor, dipositat al banc només durant
deu dies. En deu dies, Thom i el seu equip hauran de descobrir el
secret de la caixa, muntar un pla i preparar l’assalt. La fugida després
del cop coincidirà amb l’esperada final del Mundial de Futbol de
Sud-àfrica, que enfronta Espanya i Holanda, i que reunirà centenars
de milers d’aficionats a les portes del mateix Banc d’Espanya. Seran
capaços d’arribar a la glòria o acabaran a la presó?

 	MUERTE EN EL NILO
	Estrenada el 18 de desembre
Gènere: Suspens
Direcció: Kenneth Branagh
Actors: Kenneth Branagh, Tom Bateman, Gal Gadot
Tornen les indagacions del cèlebre detectiu Hercule Poirot (Kenneth Branagh). Aquesta vegada, durant un viatge en creuer pel
Nil, Poirot haurà d’investigar el misteriós assassinat d’una jove
hereva sense explicació aparent.
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Resintonitza
Canal Taronja

Televisió

RESINTONITZA’NS

A partir del dia 30 de setembre, has d’haver
resintonitzat el teu aparell de televisió, ja que arriba el 5G i, per tant, el segon dividend digital,
que obliga a canviar alguns canals de la TDT.
Què has de fer si vols veure Canal Taronja?
Molt fàcil. Si vius en un habitatge unifamiliar
amb antena individual, només hauràs de resintonitzar els canals mitjançant el comandament
del televisor.
Si vius en una comunitat de veïns amb antena col·lectiva, i no n’hi ha prou resintonitzant,
cal avisar una empresa instal·ladora per poder
adaptar l’antena. Un cop adaptada, cada veí a
casa seva, haurà de resintonitzar els canals del
televisor.
Canal Taronja i Televisió del Berguedà han deixat
d’emetre per aquest canal i ja pots resintonitzar
el teu aparell de televisió i continuar gaudint de
la nostra programació. ●

DEL CANAL 49
AL CANAL 48
SI NO ENS VEUS, AVISA
EL TEU INSTAL·LADOR

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

14:30 – 15:30

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

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

NAVIDECOR,
la teva botiga de Nadal.
Tot el que necessites per
decorar el teu espai
SANT FRUITÓS
Pol. Casanova, C/ Moixeró, 46
Telf.93 874 10 29

BARCELONA
Carrer de Cartagena, 355
Telf.93 025 09 15

TERRASSA
Av. de l’Abat Marcet, 193
Telf.93 024 02 40

VIC
Carrer Sant Antoni, 11
Telf.93 027 66 47

La teva botiga online www.navidecor.com

