Entrevista a Jordi Baiget
Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
PÀGINA 24
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pixabay

Manresa,
capital estatal
de la màgia

MANRESA

Els canvis en el
govern municipal
no suposen més diners per al ciutadà
PÀGINA 5

MANRESA

Primeres
retencions amb
les obres de la
plaça Bonavista
PÀGINA 5

BAGES

Un llit d’urgències
per a persones
grans víctimes de
maltractaments
PÀGINA 10

COMUNICACIÓ

Diferents espais de la capital del Bages acolliran les gales, exposicions i activitats relacionades amb el congrés estatal de la màgia
Mags d’arreu de l’Estat i alguns
d’inte r n acio n al s p ro ce d e nt s
d’arreu del món convertiran la
ciutat de Manresa en la capital

estatal de la màgia en el marc del
XXXV Congrés Màgic Nacional, que
s’ha organitzat per als dies 29 i 30
de juny i el dia 2 de juliol. Es tracta
fumadores informados

d’una oportunitat única per conviure
amb professionals i persones afins a
l’univers de la màgia, que faran de
diferents escenaris un oasi per a la

il·lusió i la fantasia. Es presentaran
noves tècniques, es tractarà de la
professió i de les innovacions del
sector.
PÀGINES CENTRALS

El que no saps del tabac de cargolar
Hi ha informació falsa respecte d’uns hipotètics beneficis del tabac de
cargolar en relació al tabac amb filtre. Llegendes urbanes que corren
gràcies al boca-orella i es donen per certes. En temes de salut no s’hi val a
jugar i per això revelem dades que evidencien que fumar tabac de cargolar
també és tan o més perjudicial que l’altre.
PÀGINES 3 i 4

Canal Taronja
estrena web amb
emissió en directe
i a la carta
PÀGINA 16

SOCIETAT

La UVic-UCC
inicia Medicina
amb Manresa com
a horitzó en 3 anys
PÀGINA 17
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Publicació setmanal de distribució
gratuïta a les llars de Manresa.
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Es pot consultar a www.taronjadigital.cat

Editorial
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AGENDA

PILAR GOÑI

Busquem
a Déu

DIJOUS 8

F

FRQ

DIVENDRES 9
19 h - Espai Plana de l’Om
In loco parentis
Docs Barcelona Festival
Direcció: Neasa Ní Chianaín i
David Rane. Llatí, matemàtiques
i rock & roll. Descobrim el món
màgic de la Headfort School,
l’únic internat d’Irlanda per a
nens de 7 a 12 anys. L’escola està
situada en una mansió del segle
XVIII que recorda a Hogwarts,
amb portes secretes i un jardí
immens amb racons d’encanteri.
20.30 h - Espai Plana de l’Om
Hacking Justice
Docs Barcelona Festival
Direcció: Clara López Rubio i Juan
Pancorbo. L’any 2012, Julian
Assange, fundador de Wikileaks,
es refugia a l’Ambaixada
d’Equador a Londres. La fiscalia

Homenatge
merescut

GRAN
ALMENDROS

del 8 al 21 de juny

sueca el busca per un presumpte
delicte sexual, però en Julian
sospita que és una trampa per
extradir-lo als Estat Units, on hi
ha un procés secret contra ell.
Aquest mateix any, el jutge Garzón,
expulsat de la magistratura,
es reinventa com a advocat. Al
capdavant d’un equip d’advocats
internacionals, Garzón dirigeix un
cas complex, amb una profunda
dimensió política, que implica
diversos països i el desenllaç
del qual afectarà la llibertat
d’informació mundial.

Dijous 15
Piscines Municipals
de 10.30 a 11.15 h
Sessió de gimnàstica suau
Activitat gratuïta. Places
limitades. Inscripcions fins al 13
de juny al SIAD Montserrat Roig de
l’Ajuntament de Manresa.
Per a inscripcions: Servei
d’Informació i Atenció a les Dones
Montserrat Roig, c/ Canal, 6, 1r
Celler el Molí (Collbaix)
de 18.30 a 21 h
Tertúlia i vi:
Màrius Serra i vins Collbaix
Màrius Serra presenta el seu
darrer llibre. L’autor presentarà
el llibre, D’on trec el temps, al
Celler El Molí (Collbaix). Hi haurà
una visita guiada al celler i a les
vinyes. A continuació, a les 19.30 h,
tindrà lloc la presentació del llibre,
acompanyada d’una copa de vi del
celler. Organitzen la Biblioteca del
Campus Universitari de Manresa

i la Llibreria Parcir, amb la
col·laboració de la DO Pla de
Bages i de Collbaix-Celler El Molí.

DISSABTE 17
10a Trobada de Col·leccionistes
de Plaques de Cava al passeig
de Pere III
Quiosc del Quimet
Passeig de Pere III,
de 10 a 13.30 h
10a Trobada d’Intercanvi
de Punts de Llibre
Sala Tallers de la Biblioteca del
Casino, passeig de Pere III, 29
d’11 a 13 h

DIUMENGE 18
18 h - Teatre Conservatori - Teatre
Matilda
Musical de l’Escola de Fonollosa.
Un curs més l’Escola de Fonollosa
torna a portar a escena un nou
musical. Amb èxits com els
dels darrers anys, 7 noies per
a 7 germans, Hairspray o La
botiga dels horrors, l’Escola de
Fonollosa continua apostant
per fer que els seus alumnes de
Cicle Superior (nens i nenes de
10 i 11 anys) duguin a terme un
espectacle musical com a projecte
transversal de curs. L’Escola
de Fonollosa presta ja en el seu
projecte educatiu una atenció
especial a l’educació artística i
molt especialment a l’educació
musical. Dins de la mateixa escola
actualment hi ha en funcionament
sessions de cant coral i dues
orquestres.

Néstor Almendros és un gran artista igual
de desconegut ara que fa 25 anys, quan va
morir. Calders ha homenatjat el primer
català amb Oscar que va treballar
amb Rommer, Truffaut...

.

Sense nom

PER QUÈ ELS
ATAQUEN?
Denuncien els antivaquetes de Santpedor a
Protecció de Dades. Acusen el responsable
de la F. Fauna, de recollir signatures per
abolir les vaquetes i no lliurarles a l’Ajuntament.

Un gran club
manresà

ENHORABONA,
NOIES
Les de l’Avinent fan història i es classifiquen per a la final de la Divisió d’Honor.
Queden segones per darrere del FCB. El
Congost veu com les atletes fan 14
posicions de podi.

Què passa amb
l’Anella Verda?

NO S’HA
EXECUTAT
Els projectes participatius de 2016 de
l’Anella Verda, pendents d’execució un any
després. Tant la passera com el camí
de la riera de Rajadell al Xup
estan pendents de les obres.

JUNY 2017

22:00h nit – 9:00h matí

Farmàcies de guàrdia

rases com “Con la Iglesia hemos topado, Sancho” o “a
Manresa revivim la Llum”
s’han fet clàssiques quan parlem
del Convent de les Caputxines de
la ciutat. Un seguit de despropòsits
ens han portat a la situació actual. La plataforma creada per donar-los suport es diu “379”, que són
els anys que fa que les monges van
arribar al convent.
Estem parlant de quatre dones que
viuen al Convent del carrer Talamanca, un edifici que és una autèntica joia al centre. Les germanes, d’edat força avançada, volien
cedir-lo a la ciutat a través de la
Fundació Sociosanitària de Manresa, que hi volia fer una residència per a avis dependents i, a canvi, tindria cura d’elles. El Vaticà va
tombar l’acord i el Bisbat de Vic
és el braç executor de la decisió i
va expulsar del convent qualsevol persona aliena a la comunitat.
Ara es busca la implicació d’entitats i totes les ajudes possibles a títol individual i col·lectiu, i ens sap
greu que les coses es facin d’aquesta manera quan podrien ser tan
senzilles.
No en busquem un culpable, sinó que busquem que el convent
no desaparegui i que les germanes tinguin una vida confortable.
Potser seria el moment que figures
mediàtiques del món eclesiàstic
les ajudessin. Potser ho han fet,
però no s’han pronunciat. n

20.30 h - Espai Plana de l’Om
La Chana
Docs Barcelona Festival
Direcció: Lucija Stojevic.
Ballarina autodidacta, Antonia
Santiago Amador, coneguda com
La Chana, té 67 anys i viu una vida
tranquil·la a Catalunya. Entre els
anys 1960 i 1970, va ser una de
les estrelles més grans del món
del flamenc, i va sorprendre amb
el seu estil innovador i l’ús inventiu
del ritme. Peter Sellers, amb qui
apareix a The Bobo (1967), la va
convidar a Hollywood. De sobte,
en el pic de la seva carrera, va
desaparèixer d’escena.

Taronja i llimona

Amb el suport:
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EL TEMA DEL DIA
El tabac de cargolar, que es va posar de moda coincidint amb la crisi, és una alternativa més econòmica, però no tan saludable com alguns creuen

Les alternatives a la cigarreta convencional no
signifiquen fumar menys, segons els experts
pixabay

Francesc Serrat
Manresa

U

n de cada quatre ciutadans encara és fumador. El consum general de tabac entre la
població se situa al 24,79 %, i el
percentatge entre els joves de 15
a 24 anys és del 17,6 %. Són dades
recents facilitades per la Diputació de Barcelona. El problema de
salut que provoca una tendència
social que afortunadament va de
baixa continua sent preocupant.
La setmana passada es va celebrar
el Dia Mundial contra el Tabac.
Els usuaris han buscat alternatives al consum de tabac convencional. Així, les cigarretes elèctriques en el seu moment van ser
utilitzades com a substitut, perquè es creia que eren inofensives.
També el tabac de cargolar és vist
per alguns com una manera de
fumar menys i amb menys risc.
Error. Des de la Fundació Althaia,
Antònia Raich, psicòloga clínica,
rebat alguna de les falses creences sobre el consum del tabac de
cargolar. La més important: no és
cert que aquest tabac sigui menys
nociu que el convencional.
Us consta que ha augmentat el
consum de tabac de cargolar?
Sí, a partir de la crisi, el 2008 se’n
va notar un augment clar, que ha
anat in crescendo, ja que és més
econòmic. L’augment dels preus
del tabac inicialment es va aplicar
sobretot al paquet clàssic de tabac i això va fer que molta gent es
passés al tabac de cargolar. També s’hi sumen altres creences com
ara que és més natural, que es fuma menys..., però això són mites

molt llunyans de la realitat.
És cert que d’aquesta manera es
fuma menys?
Que es fumin menys cigarrets no
sempre vol dir que es fumi menys.
Sovint, quan fem una cooximetria, que és la prova que mesura
la quantitat de monòxid de carboni (és a dir, fum) que tens en
l’aire expirat, observem que tenen
gairebé el mateix el que fuma 20
cigarrets al dia que el que en fuma 12. Això té a veure amb el fet
que el que fuma més a vegades el
crema o no l’aprofita tant. En canvi, el que en fuma pocs els aprofita molt ja que fa calades intenses i una retenció de fum superior
per treure el màxim rendiment
de la cigarreta, amb la qual cosa
el nombre de cigarrets/dia no és
indicador de gran cosa. De fet, se
sap que amb el tabac no hi ha un
llindar de seguretat i l’únic que
realment és útil per a la salut és
deixar de fumar completament.
I aquest fet és encara més clar en

les dones embarassades. Aquella
idea que durant l’embaràs fumar
menys és millor per al fetus que
deixar de fumar és totalment errònia. Nombrosos estudis científics han demostrat que l’estrès
que provoca deixar de fumar afecta molt menys el fetus que fumar
3 cigarrets al dia, que sí que poden tenir seqüeles en el desenvolupament del fetus i que moltes
vegades no apareixeran fins que
aquella criatura es vagi fent gran.
És cert que aquest tabac és
menys dolent per a la salut?
No, no és cert. Encara que el tabac vingui a granel, això no vol
dir que aquella picadura no hagi
estat processada ni manipulada
químicament, igual que el paper
que es ven sol o d’altres. D’altra
banda, el problema del tabac no
són tan sols els additius que s’hi
afegeixen, sinó que la planta del
tabac per si mateixa ja és altament
tòxica i conté substàncies clarament nocives per a la salut. Aque-

lla idea ingènua que les plantes
són naturals i per tant innòcues
és totalment falsa; hi ha moltes
plantes altament tòxiques i fins
i tot letals.
Quines diferències té per a la salut amb relació al tabac lligat?
El tabac de cargolar té un problema important, que és que inhales més fum. Encara que hi posis
un filtre dels que venen solts, el
filtratge no és mai tan bo com en
les cigarretes que venen ja fetes.
També té un avantatge, que si te
l’has de cargolar d’un en un, no
fumes de manera tan compulsiva
i per tant pot ser que fumis menys
cigarrets.
Es fan campanyes informatives
sobre els riscos d’aquest tabac ?
Darrerament, se n’ha parlat molt
als mitjans de comunicació i s’ha
fet alguna campanya per trencar
el mite erroni que és menys nociu.
Pel que constateu ha baixat el
consum del tabac en general?
Des del nostre Ser vei, el que
ens arriba són f umadors i sí
que hem notat que fumen més tabac de cargolar que no cigarretes
de paquet, però nosaltres no tenim
dades sobre si ha baixat el consum
de tabac. El que diuen, però, les
estadístiques és que ha baixat el
nombre de fumadors de manera
important en els darrers anys .
Quin és ara el grup social on el
tabac està més de moda?
Jo diria que el tabac actualment
no està de moda, ans al contrari, més aviat no ho està gens, i en
molts entorns fins i tot no està
ben vist, dóna la imatge de persona que es cuida poc... quan el
que està de moda és més aviat
el contrari (fer esport, dieta salu-

Althaia se suma a la
Setmana Sense Fum
El 24 de maig, professionals d’Althaia van visitar diferents centres
de Secundària i universitaris de
Manresa. Van oferir als alumnes
la possibilitat de fer-se una carboximetria, que serveix per mesurar
el nivell de monòxid de carboni que
tenen les persones fumadores en
els pulmons.
És una activitat de prevenció que té
per objectiu sensibilitzar els joves
i adolescents sobre els riscos que
comporta el tabaquisme.
Des del dia 26 i fins al 31 de maig,
el vestíbul de consultes externes
de l’Hospital Sant Joan de Déu va
acollir la figura d’uns pulmons, que
s’emplenaven de papers que simbolitzaven els alvèols i els hàbits
de consum de tabac.
dable, cuidar-se...). Tot i així, els
joves continuen fent-s’hi addictes, moltes vegades utilitzant com
a porta d’entrada el cànnabis, que
sí que està de moda en determinats ambients. S’ha perdut la percepció de risc sobre el cànnabis,
en canvi ha augmentat la percepció de risc respecte al tabac.
Molts joves comencen a consumir tabac com un instrument per
consumir cànnabis i no s’adonen
que el tabac els acabarà atrapant,
amb els anys potser acabaran deixant el cànnabis perquè s’adonaran que els interfereix en el seu
funcionament i quedaran atrapats en el tabac, ja que aquest té
un potencial addictiu molt superior al cànnabis. n
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EL TEMA DEL DIA
Els mateixos consumidors són conscients que comencen fumant menys i acaben amb la mateixa dosi que fumaven abans

“El risc està en el desconeixement dels
components del tabac de cargolar”
pixabay

Francesc Serrat
Manresa

E

ls usuaris del tabac de
c a r gola r s’ac u l len a
aquesta alternativa per
diferents motius, però,
en molts casos, hi ha la percepció que es tracta d’un producte
menys nociu, més barat i que,
en general, facilita que es fumi
menys.
En Ramon, fumador d’aquest tabac, matisa que “al principi és
cert que fumava menys; no era
només la sensació, sinó que entre el temps que passes ‘liant’ i
tot plegat, deixaves de fumar una
estona. Amb el temps —assegura en Ramon—, acabes fumant
igual”.
L’estanquer del carrer Casanovas de Manresa, en Jesús, explica
que el consum d’aquest tabac ni
ha augmentat ni decreix. Aquest
2017 es pot dir que ha quedat estabilitzat”.
Explica que sí que és cert que hi
ha diferència de preu amb segons
quins filtres i que, amb la crisi, es
va notar un increment de vendes,
però que ara per ara no hi ha un
repunt de consum.

El preu, més barat
Respecte del preu, en Jesús diu
que efectivament surt més barat. Es podrien fer tres paquets
de cigarretes pel preu d’un de ros
americà.
I sobre els seus components, desconeix si perjudica més o menys
el tabac de cargolar que l’altre,
però el que té clar és que se’n desconeixen molts dels components.
I en això coincideix amb la psicò-

loga clínica Antònia Raich, que
assegura que “el problema del
tabac no són tan sols els additius que s’hi afegeixen, sinó que
la planta del tabac per si mateixa ja és altament tòxica i conté
substàncies clarament nocives
per a la salut”.
L’estanquer de Casanovas i dues
clientes que fan cua per comprar
assenteixen que si fa no fa es fuma igual.
I sobre els preus del tabac, en Jesús assenyala que, després de dos
anys de no apujar-se, el gener es
va incrementar el preu 5 cèntims
i no hi ha hagut tantes queixes
com hi solia haver.

Les conseqüències del
consum de tabac
Amb motiu del Dia Mundial contra el Tabac, les administracions i
els centres sanitaris han recordat

les conseqüències per a la salut
del consum de tabac.
Es tracta de la primera causa de
pèrdua de salut i de mortalitat
prematura i evitable.
És un dels factors de risc més
impor tants de les principa ls
malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com
d’un nombre important de càncers, segons comunicats mèdics
dins la campanya “Hospitals sense fum”.
I s’afegeix que “a més, l’exposició
passiva al fum ambiental del tabac incrementa el risc de càncer
de pulmó en les persones no fumadores i d’altres malalties del
sistema respiratori, sobretot en
els infants”.
Els beneficis de deixar de fumar

són ben clars. En el cas de les persones exfumadores, cada dia que
passa redueixen el risc de patir
malalties, a més de millorar el
seu aspecte físic, fer un estalvi
econòmic i contribuir a la millora mediambiental.
Aconseguir l’abandonament definitiu del tabaquisme no és fàcil per a algunes persones, tot i
que és possible. Si un ja ho ha
intentat i no ho ha aconseguit o
no ho ha provat perquè no s’hi
veu amb cor, és convenient consultar un professional de la salut
i seguir-ne les recomanacions.
Al nostre sistema sanitari hi ha
persones formades especialment
per ajudar a deixar de fumar. El
que és clar és que s’hi ha de posar voluntat. n

Exposició ‘El tabac al descobert’
Cesc

L’exposició per conscienciar sobre
els riscos del tabac entre els joves,
“El tabac al descobert”, de la Diputació de Barcelona, ja ha complert
més d’una vuitantena d’itineràncies i l’han visitat més de 30.000
persones.
Aquest maig ha estat instal·lada a
l’Oficina Jove del Bages, del carrer
de Sant Blai de Manresa, i l’han visitat un total de dotze grups d’escolars de 14 a 16 anys del col·legi La
Salle, i els instituts de Cal Gravat,
Guillem Catà i també alumnes del
programa Laboràlia.
Coincidint amb una visita escolar dinamitzada per l’expert en drogues
Antón Uró, la Diputació ha facilitat
dades sobre la campanya de prevenció del tabaquisme i del consum
especialment entre els joves.

Sessió dinàmica amb escolars a la mostra “El tabac al descobert”

El consum general se situa al 24,79 %
de la població, i el percentatge entre
els joves de 15 a 24 anys és del 17,6 %.
L’exposició “El tabac al descobert”
consta d’una dotzena de plafons, en
els quals es plantegen diverses qüestions relacionades amb el consum del
tabac amb preguntes que sovint es
fan els joves i les seves respostes. La
mostra es va estrenar l’any 2013 i

es considera plenament vigent.
Aquest any, fins al juliol, l’hauran
visitat 2.500 alumnes, però el balanç de l’històric supera els 30.000
visitants.
L’exposició “El tabac al descobert”
de la Diputació de Barcelona s’adreça a nois i noies de 12 a 14 anys,
edat en què molts n’inicien el consum. n
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Els canvis en el govern no
suposen més cost públic
AJ manresa

Redacció

Comencen les obres
de construcció de la
nova plaça Bonavista
Redacció

Manresa

Manresa

nnn Els canvis en el govern muni-

nnn Després de treballs previs i
afectacions parcials de la mobilitat, des de la nit de dilluns a dimarts d’aquesta setmana ha quedat tancat el trànsit a la zona on es
farà la nova plaça de la Bonavista,
un punt neuràlgic entre les carreteres de Vic, Santpedor i Pont de
Vilomara i el passeig de Pere III.
L’Ajuntament de Manresa recomana informar-se de les afectacions a la mobilitat i evitar circular
pel nus de la Bonavista sempre que
sigui possible. De fet, una primera
valoració d’aquest primer dia amb
la nova ordenació ja palesa que alguns vials dels que accedeixen al
sector Bonavista van més carregats que d’altres. Des d’ara hi ha
afectacions importants de trànsit
en aquesta zona de la Bonavista.
Una dels principals és que queda
prohibit el gir a l’esquerra al capdavall de la carretera del Pont de
Vilomara, a Mossèn Jacint Verda-

cipal de Manresa arran de la destitució de la regidora Mireia Estefanell per la seva vinculació amb
les gravacions de David Bonvehí
no suposen cap increment de cost.
Els regidors Àuria Caus i Jaume Arnau són els qui tenen un increment
de dedicació més alt (20 % i 30 %,
respectivament), cosa que els suposarà un augment de salari.
En total, el cost del govern municipal és de prop de 40.000 euros
mensuals. En total, el nou govern
municipal té 10,59 dedicacions
completes repartides en 14 regidors.
Les dedicacions s’han repartit entre els socis de govern (CDC i ERC)
igual que abans del canvi. Així,
CDC té 5,84 dedicacions, mentre
que ERC en té 4,75.
Les dedicacions més altes són del
95 % i es reserven per a quatre dels
set tinents d’alcalde (Marc Aloy, Jo-

Una remodelació de dalt a baix, però sense incrementar els costos

an Calmet, Maria Àngels Santolària
i Jordi Serracanta). En aquest cas,
els quatre regidors són els qui cobren el salari més alt: 3.704,35 euros mensuals bruts.
L’alcalde, Valentí Junyent, és qui
té la dedicació més baixa perquè
compagina el càrrec de l’Ajuntament amb el de la Diputació.
En el seu cas, la dedicació és del 49%
i cobra 2.275 euros mensuals bruts.
Pel que fa als dos nous regidors,
Neus Comellas té una dedicació del

La lluita d’unes
monges perquè no
les treguin de casa
Redacció
Manresa
nnn La Plataforma 379 té per objec-

tiu fer costat a les quatre monges caputxines que viuen al convent del
carrer de Talamanca davant la delicada situació que se’ls ha presentat. Recordem que les germanes,
que tenen edats molt avançades,
volien cedir el convent a la ciutat
a través de la Fundació Sociosanitària de Manresa. La Fundació
hi faria una residència per a avis
dependents i, a canvi, tindria cura
d’elles fins al final. El Vaticà, però,
va tombar l’acord, i el Bisbat va ser
el braç executor d’aquesta decisió,
i va expulsar del convent qualsevol persona aliena a la comunitat.
El novembre passat el bisbe de Vic,
Romà Casanova, els va comunicar
aquesta decisió i al desembre, concretament, el 28, dia dels Sant Innocents, l’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent, les va visitar. D’aleshores
ençà, no han tingut més notícies ni
de l’un ni de l’altre i no entenen el
perquè o què hi pot haver d’amagat
al darrere d’aquesta manera de fer.
Des de l’Ajuntament de Manresa,
han declinat fer cap tipus de declaracions sobre això. Fins ara, les entitats constituents són el Moviment

Cristià Comunitari, la Fundació Sociosanitària de Manresa, Justícia i
Pau, el Centre d’Estudis del Bages
i l’Associació Cultural Reagrupament Independentista. Al marge
de donar suport a les germanes
i de tenir cura que no s’extingeixi
la relació que sempre han mantingut elles i el convent on viuen amb
la ciutat, la plataforma manresana
també té per objectiu ajudar-les jurídicament.
La manera com els integrants de la
379 faran palesa la situació que viuen les caputxines serà organitzant
actes lúdics i culturals, com els concerts del Cor de Cambra del Conservatori Municipal de Música de
Manresa, que es va fer el 24 de maig
o el de la coral En Clau de Bages. La
plataforma té pensat organitzar activitats fins al mes de desembre. El
4 de novembre, coincidint amb el
dia de Sant Carles Borromeu, patró
del convent, es farà una festa major
en la qual “intentarem que diverses entitats i comerços de la ciutat
s’impliquin”, ha exposat Payàs, i ha
manifestat que “ho hem d’acabar
de dibuixar”. Durant la Festa Major, el president del Centre d’Estudis
del Bages, Francesc Comas, oferirà
una visita guiada pel convent del
carrer Talamanca. n

85 % i cobrarà 2.937,79 euros mensuals bruts, i Pol Huguet té una dedicació del 60 % i cobrarà 2.073,37
euros mensuals bruts.
En total, el cost del govern municipal és de prop de 40.000 euros
mensuals.
El regidor Sala és l’únic que no té
dedicació, ja que des de fa uns mesos està jubilat. D’aquesta manera,
cobra igual que els regidors a l’oposició i la regidora destituïda, Mireia Estefanell (800 euros al mes). n

guer, direcció Bisbe Comas. També es prohibeix el gir a l’esquerra
de Mn. Jacint Verdaguer a carretera
de Vic, en direcció plaça Bonavista.
Demà a primera hora ja quedarà tallat tot el perímetre on es construirà
la nova rotonda. S’han senyalitzat
zones de càrrega i descàrrega al carrer Mn. Jacint Verdaguer entre els
carrers Bisbe Comas i Ctra. Pont de
Vilomara, i a la Ctra. Pont de Vilomara entre el passatge de la Mercè
i Mn. Cinto Verdaguer (ampliació
de l’actual reserva). Quan l’obra estigui avançada, al voltant del mes
d’agost, ja s’aniran implementant, a
mesura que sigui possible, els canvis definitius de trànsit a la zona. n

Distinció de Vila
Florida i millora dels
espais enjardinats

AJ manresa

Presentació de les millores ornamentals en el marc del projecte
Redacció
Manresa

El municipi de Manresa va
aconseguir el mes passat la distinció de Vila Florida i va passar a formar d’un projecte que té l’objectiu
de posar en valor la riquesa natural
i paisatgística i promoure la transformació de racons, pobles i ciutats a través de la planta amb flor.
L’Ajuntament de Manresa, a través
de la Regidoria de Qualitat Urbana i Serveis, vol aprofitar aquesta
distinció que atorga la Confederació d’Horticultura Ornamental de
Catalunya per donar un nou pas
endavant en la millora de la qualitat de les zones verdes així com la
millora d’espais de la ciutat a parnnn

tir de l’enjardinament.
Viles Florides vol reconèixer la riquesa natural i paisatgística del
país mitjançant el reconeixement
públic de tots aquells projectes
d’enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà.
Aquest projecte és obert a tothom
i poden participar-hi els municipis així com qualsevol col·lectiu,
empresa o particular amb sensibilitat vers la natura i la cura dels
espais verds. Un jurat especialitzat format per professionals dels
sectors del viverisme, la jardineria,
el paisatgisme, el mobiliari urbà
i altres àmbits relacionats amb el
programa és l’encarregat de certificar i renovar anualment aquests
distintius. n

Puja a l’Enotren
i vine al Bages.
T’hi espera una
terra de contrastos
que et captivarà.

www.turistren.cat
www.fgc.cat
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Neus Comellas pren
Treballs de millora del
possessió com a
camí escolar de tres centres nova regidora
aj manresa

aj manresa

Redacció
Manresa

L’Ajuntament de Manresa
ha iniciat els treballs del projecte
Obres de millora del camí escolar
sector de l’escola L’Espill, Col·legi
Mare de Déu del Pilar i Institut Guillem Catà. L’actuació ha arrencat
amb la construcció d’un tram de
vorera a la cruïlla del carrer Font
dels Capellans amb el carrer Rosa Sensat.
L’àmbit dels treballs es desenvolupa a l’entorn dels tres centres d’ensenyament que estan molt propers
i comparteixen itineraris d’accés
pels carrers Sant Joan, Rosa Sensat i Lola Anglada. El seu objectiu
consisteix a millorar l’itinerari de
vianants amb la instal·lació d’elements de protecció, construcció
de voreres i pacificació del trànsit
de vehicles dels vials d’accés als
centres escolars. L’actuació preveu la instal·lació de baranes en
trams de vorera al carrer Sant Joan, en el qual la vorera i la calçada
són al mateix nivell. També està
previst instal·lar un tram de vorera que connecti la vorera actual del
carrer Font dels Capellans amb el
pas de vianants existent al carrer
nnn

L’alcalde de Manresa encaixant la mà a la nova regidora, dilluns passat
Redacció

Visita a les obres d’adaptació de l’espai urbà

Rosa Sensat. El pressupost de les actuacions en marxa és d’uns 40.000
euros, dels quals 20.000 euros provenen de la Diputació de Barcelona. El camí escolar és també un itinerari que facilita que els infants
vagin i tornin a peu de l’escola de
manera segura. Ha de ser reconegut per aquells que l’utilitzen, però també per la resta de ciutadans
que en fan ús. L’objectiu principal,
doncs, és actuar sobre l’entorn de
les ciutats per fomentar l’activitat
física de la població i l’autonomia
personal dels infants, i disminuir
l’ús del vehicle privat i la contami-

nació associada. Des d’un punt de
vista de mobilitat, es millora la cohesió social del barri i la recuperació de l’espai públic.
La prioritat són tots els vianants i
l’aplicació de mesures que garanteixin la seguretat viària, redueixin
l’accidentalitat. Cada camí escolar
es desenvolupa en un entorn concret que té la seva pròpia idiosincràsia i permet treballar per la qualitat
de l’espai amb mesures com la pacificació del trànsit, transport públic, semàfors, passos de vianants i
adaptació per a persones amb mobilitat reduida. n

Les cooperatives escolars
venen al Mercat de la Font
aj manresa

L’alcalde de Manresa i regidors van visitar els escolars al mercat
Redacció
Manresa
nnn El Mercat de la Font dels Ca-

pellans de Manresa va viure el dimarts 23 de maig una jornada especial, gràcies a la presència de set
parades muntades pels alumnes de
5è i 6è de primària de les escoles
Espill, La Salle, Joviat i Bages, que
venien els productes que ells mateixos han creat, al llarg del curs,
en el marc del projecte Cultura Emprenedora a l’Escola.

La presència d’aquestes parades
ha tingut una molt bona rebuda
pels clients i clientes del tradicional mercat manresà i a la qual s’ha
sumat també la visita de l’alcalde
de Manresa, Valentí Junyent, i altres regidors de l’equip de govern,
que també van comprar alguns dels
productes i han volgut donar suport
a un projecte que té com a objectiu treballar el foment de la cultura
emprenedora en el cicle superior de
l’educació primària, per desenvolupar els valors, hàbits i capacitats

clau vinculades a l’emprenedoria.
Estoigs, clauers, espelmes, subjectamòbils, gomes de cabell, coixins,
llibretes o punts de llibre, entre d’altres, han estat els productes que les
cooperatives han venut al mercat.
Mitjançant aquest projecte, els participants treballen l’adquisició de
la competència emprenedora, i
potencien els coneixements, destreses i actituds que els seran útils
davant de qualsevol repte professional i personal, molt més enllà
de voler aconseguir la germinació
de vocacions empresarials.
Els continguts s’articulen a partir d’un treball real: la creació,
l’organització, la gestió i el tancament d’una cooperativa de fabricació de productes, que comporta
la sol·licitud d’un microcrèdit i la
venda en una fira o mercat local.
En aquest sentit, la cooperativa ha
de decidir a quina entitat destina
un 10 % dels possibles beneficis
a un projecte de desenvolupament
local o internacional, com a bona
pràctica de responsabilitat social
empresarial (RSE). n

Manresa
nnn Els 25 regidors i regidores de

l’Ajuntament de Manresa han assistit al Ple Municipal Extraordinari del 5 de juny, amb un sol punt a
l’ordre del dia: la presa de possessió
de Neus Comellas Verdaguer com
a regidora. S’incorpora al grup de
CDC, per substituir la baixa d’Olga
Sánchez, que fa unes setmanes va
renunciar a les seves responsabilitats al consistori per motius personals i familiars. Neus Comellas
Verdaguer s’incorpora al govern
format pels grups de CDC i ERC i
a partir del dia 6 assumirà la responsabilitat en la Regidoria de Projecció de Ciutat i Festes.
Neus Comellas ha promès el càrrec per imperatiu legal i, posteriorment, ha rebut de mans de l’alcalde

la medalla de regidora i la insígnia
de plata de l’Ajuntament. La nova
regidora ha pres la paraula per manifestar la il·lusió i responsabilitat
que sent per assumir el càrrec.
Ha assegurat que treballarà a favor del país i per construir una ciutat “més forta, més valenta i més
lliure”.
Comellas era la número 13 de la
llista de CiU en les eleccions municipals del maig de 2015. Té 54
anys, és casada i mare d’una filla.
Llicenciada en Ciències de la Informació, Publicitat i RP a la UAB i
màster en Direcció i Gestió d’Empreses i Comunicació, fins ara treballava de directora comercial de
les emissores de Catalunya Ràdio
i era responsable de la direcció de
vendes al mercat estatal dels mitjans de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals.n

Olga Sánchez s’acomiada del govern
municipal per motius familiars
aj manresa

El Ple de l’Ajuntament de Manresa va
aprovar el 18 de maig per unanimitat
prendre coneixement de la renúncia
al càrrec de regidora de l’Ajuntament
de Manresa presentada per Olga Sánchez. L’endemà del Ple va comparèixer davant dels mitjans de comunicació per acomiadar-se. “De vegades
és difícil conciliar la vida personal i la
política. No sempre encaixa. I jo ara
he hagut de prendre aquesta decisió,
per motius personals i familiars. On
sóc més necessària ara és al costat
dels de casa”, ha explicat.
La ja exregidora de Seguretat Ciutadana i Mobilitat ha comparegut amb
l’alcalde, Valentí Junyent, i l’han acompanyada diversos regidors dels grups

que formen el govern municipal. Sánchez ha afirmat que ha hagut de prendre la decisió de deixar l’Ajuntament
per “motius sobrevinguts en l’àmbit
personal”, i que “fa un mes i mig no
esperava haver-la de prendre, igual
com fa set anys no imaginava que tindria l’honor de ser regidora d’aquesta ciutat durant tot aquest temps”.
També ha esmentat els dos pitjors
moments que ha passat com a regidora: la mort de l’agent de la Policia
Local Edouard Guillem, el maig de
2012, que fou atropellat mentre estava de servei; i la pèrdua en accident
de trànsit del també agent GermánJesús Fernández, l’octubre de 2015.
Al seu torn, l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va agrair la feina feta a
Olga Sánchez al llarg d’aquests gairebé sis anys. “La capacitat de gestió de les persones es mostra en els
moments de crisi. L’Olga hi ha estat
sempre, quan ha calgut, i això s’ha
de valorar”. Junyent ha remarcat la
seva “capacitat de treball, implicació
en la feina i predisposició per atendre
el que fos a qualsevol hora i qualsevol dia”. n
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CANVIS EN LA MOBILITAT
PER LES OBRES A LA PLAÇA BONAVISTA
(Fase 1. Durada: Quatre mesos)
5

4

La Ctra. de Santpedor també
passa de dos carrils de circulació a
un en direcció a centre ciutat.

C

M

Y

S’ocuparà un del dos carrils de
circulació d’entrada de la Ctra. Vic
en direcció a centre ciutat.

6

3
La Ctra. de Vic passa de dos carrils
a un en direcció sortida ciutat i els
vehicles es desvien a Bisbe Comas.

Prohibit el gir a l’esquerra de Mn.
Jacint Verdaguer a Ctra. Vic en
direcció plaça Bonavista.

CM

MY

CY

2

7

CMY

K

Prohibit aparcar a c/ Mn. Jacint
Verdaguer de Ctra. Pont de Vilomara a Ctra. Vic. Dos carrils de sortida.

Sentit únic del c/ Mn. Jacint Verdaguer (entre carrer Bisbe Comas i
Ctra. Vic) direcció ctra. Vic (sortida).

1
Ocupació d’un dels dos carrils de
Ctra. Pont de Vilomara en direcció a
carrer Mn. Jacint Verdaguer.

9

8
Bisbe Comas passa a tenir un sol
carril a l’inici, a tocar de Ctra. Vic, i
després manté els dos carrils actuals.

Prohibit el gir a l’esquerra de Ctra. Pont
de Vilomara a Mn. Jacint Verdaguer, en
direcció al carrer Bisbe Comas.

www.manresa.cat/obresbonavista
obresbonavista@ajmanresa.cat
App Viu Manresa
@ObresBonavista
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MANRESA
Premi a la
innovació
al Congrés
Localtic
L’Ajuntament de Manresa ha
rebut un premi a la innovació al
Congrés Localtic per la implantació del projecte Mobile ID, una aplicació per a dispositius mòbils que
facilita el procés d’identificació de
la ciutadania a l’hora de dur a terme
tràmits telemàtics amb l’Administració pública. En el Congrés Localtic, que s’ha fet a Cunit, s’han reconegut 13 administracions locals de
Catalunya per la seva innovació en
diversos àmbits tecnològics. Montserrat Morera, del Servei de Tecnologies i Sistemes d’Informació de
l’Ajuntament de Manresa, va ser
l’encarregada de recollir el premi.
Amb la implantació de Mobile ID,
l’Ajuntament ha fet un pas més per
facilitar les gestions telemàtiques i
la participació en processos participatius de la ciutat, ja que ha afegit un sistema més simple d’identitat als ja existents (eDNI, IdCat...).
Disponible tant per a Google Play
com per a l’App Store, Mobile ID és
un sistema que permet fer tràmits
amb el dispositiu mòbil de manera segura, ja sigui a través del web,
de l’app, telefònicament o telemàticament. n

59 alumnes completen La Joviat s’emporta
la seva formació al
el gruix dels premis
programa Laboràlia
d’Idees Joves
aj manresa

nnn

Redacció
Manresa
nnn Més de 130 alumnes van as-

Foto de família dels participants al programa Laboràlia a l’Ajuntament
Redacció
Manresa

59 alumnes de 4t d’ESO de
Manresa han finalitzat amb èxit la
seva formació al programa Laboràlia corresponent al curs 2016-2017.
El Saló de Sessions de l’Ajuntament
de Manresa va acollir el 30 de maig
l’acte de cloenda de la nova edició
del programa Laboràlia impulsat
per l’Ajuntament de Manresa amb
el suport de l’Àrea d’Educació de la
Diputació de Barcelona. L’acte va
comptar amb l’assistència, entre
d’altres, de la regidora de Cultura i
Joventut, Anna Crespo; la regidora
d’Ocupació i Emprenedoria, Cristina Cruz; regidora d’Ensenyament
nnn

Mercè Rosich i també dels alumnes,
professors i les persones implicades en el projecte. Durant l’acte es
va fer una valoració del nou curs,
es van lliurar els diplomes als alumnes participants i, posteriorment,
a la Sala de Columnes, hi va haver
una visita a l’exposició de treballs
fets durant el curs. Laboràlia és un
projecte experimental de transició
escola-treball per a estudiants de 4t
d’ESO dels centres de Secundària
de Manresa. L’objectiu és que els
alumnes que es troben en el darrer curs de l’ensenyament obligatori i que es mostren desmotivats
per finalitzar el cicle es familiaritzin amb diferents oficis i el mercat
laboral. n

sistir a l’acte de lliurament dels
premis del XIII Concurs Idees Joves que organitza l’Ajuntament
de Manresa des del CEDEM i que
va adreçat als alumnes de batxillerat i de cicles formatius amb
l’objectiu de fomentar la cultura
emprenedora.
Els projectes i els premiats són els
següents: Millor idea empresarial, “WHITE IT”, d’Anna Abadal
de l’Escola Joviat. En aquesta mateixa categoria, accèssit a la idea
“TIEBAG”, presentada per Gemma
Estrella, també de l’Escola Joviat,
que consisteix en un producte que
facilita doblegar bosses. Quant al
premi al Millor pla de viabilitat en
l’àmbit de batxillerat i cicles formatius de grau superior , ha estat per
“LA FARMACIOLA”, una empresa de distribució de medicaments
, de Daniel Casals i Lídia Freixa, de
l’IES Guillem Catà.
En la mateixa categoria, s’ha lliurat
un accèssit a “PAY FOR MINUTE”,
ideat per Helena Fernández i Júlia

Corominas de l’IES Pius Font i Quer.
El Premi Idees Joves al Millor pla de
viabilitat adreçat als cicles formatius de grau mitjà , l’ha rebut el centre d’estètica integral “AFISIONA
STETIC”, de Glòria Palomo de l’IES
Guillem Catà. En aquest apartat,
l’accèssit ha anat a parar a una empresa de parafarmàcia “PARAFARMÀCIA RAS”, de Carmen Requena,
Abel Aparicio i Adrian Sfirnaciuc
de l’Escola Joviat. Pel que fa als premis especials, el projecte més ben
treballat ha estat “PLAEST”, que
han presentant els alumnes de
l’IES Pius Font i Quer, Martí Roura i Júlia Soler. Pel que fa al projecte
més innovador: un dispositiu d’il·
luminació per a passos de vianants
de nom “LLUMPAVI” de Sole Cruz,
Ayelén Saavedra i Laura Delgado
de l’Escola Joviat. Així mateix, les
estudiants de La Salle, Marta Clotet i Laia Chico, s’han emportat el
guardó al projecte més ben desenvolupat , per l’assecador d’ungles
portàtil “NAILDRY”. Finalment,
Maria Rosa Colàs i Antònia Giralt
de l’IES Guillem Catà han obtingut
el guardó al Millor projecte cooperatiu amb “EPSILON ESPLAI”. n

Electrodomèstics Milar, ara a Manresa
Fotos: TOt OCI

L’equip de Milar amb el director de l’establiment Jordi Martínez i Sor Lucía, que va ser present a la inauguració

L

a coneguda cadena d’electrodomèstics Milar ha inaugurat a Manresa una
nova botiga al carrer Guimerà, 69, de Manresa, a la cantonada amb l’aparcament de Saclosa,
en un local de més de 300 metres
quadrats. A la inauguració del dijous 18 de maig hi van assistir uns
200 convidats. El nou espai està
dedicat a les principals marques
d’electrodomèstics, noves tecnologies i informàtica. Milar Manresa vol oferir nous serveis com el
d’entrega, un equip d’instal·ladors
i servei tècnic propi. n

Diferents moments de la inauguració
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Pla per combatre la pobresa
energètica
La Diputació de Barcelona ajudarà 4.000 llars en situació de pobresa energètica a través d’un programa específic, que es va posar en marxa a final de 2016 i s’allargarà fins al 2018. L’objectiu és que les llars vulnerables aconsegueixin reduir les factures i millorar-ne l’eficiència energètica. En definitiva, que les persones que se’n beneficiïn tinguin una millor qualitat de vida.
© iStock / Diputació de Barcelona

M

és de 200 municipis de la demarcació de
Barcelona podran accedir al programa, que
finança íntegrament la Diputació amb un milió d’euros.
El pla intervé en les llars derivades des dels ajuntaments, que
les seleccionen entre les persones usuàries dels serveis socials
bàsics que ja han rebut ajudes
pel pagament de factures.
El repte és aconseguir un estalvi d’ 1,2 milions d’euros i disminuir les emissions de CO2 en
630 tones l’any: l’equivalent al
consum anual de gairebé 200
llars.
Segons la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, el «suport
a les necessitats dels ajuntaments en matèria social, com
els plans d’urgència social o el

combat contra la pobresa energètica, són una de les prioritats
del mandat. Hi aboquem tots els
nostres esforços».

Diagnosi i actuació
El programa inclou, en una primera visita, una auditoria energètica detallada durant la qual
s’instal·len aparells per al monitoratge de consums elèctrics i
s’analitzen les factures i els hàbits de consum de les persones
que viuen a la llar.
En un segon contacte s’instal·
len de forma gratuïta elements
de baix cost –com bombetes de
baix consum, aïllament per a les
finestres, temporitzadors o regletes amb interruptor– i es donen
consells pràctics sobre consum
eficient al domicili.

També s’ofereix formació a les
persones beneficiàries i un assessorament personalitzat sobre les
possibilitats de millorar les condicions de contractació amb les
companyies subministradores;
ja sigui sol·licitant el bo social,
baixant la potència contractada
o demanant una discriminació
horària.

Prova pilot
Per posar en marxa aquest programa, la Diputació de Barcelona
ha analitzat els resultats de dues
proves pilot. Una a la comarca
d’Osona i una altra a Vilanova i
la Geltrú, al Garraf.
Les actuacions dutes a terme en
aquestes dues proves han suposat una mitjana d’estalvi de 300
euros l’any en les factures de
subministraments, uns 25 eu-

ros al mes. També s’ha constatat que gairebé el 80 % de les llars
que tenen dret a bo social no el
tenen tramitat. En molts casos,
per desconeixement.

Pla global
A banda d’aquest programa específic d’auditories i intervencions,
la Diputació de Barcelona ha destinat 15 milions d’euros addicionals als municipis i consells comarcals per combatre la pobresa
energètica i cobrir les necessitats
socials bàsiques, a través de les
ajudes d’urgència social.
Un altre dels objectius bàsics és
reforçar la feina dels professionals
dels serveis socials bàsics; amb tallers formatius en conveni amb el
Departament de Benestar Social i
Família i l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya.

Un conjunt d’accions que donen
suport als municipis en la prevenció i l’atenció a la pobresa
energètica a través de l’ajut econòmic, la capacitació dels professionals de serveis socials i la
intervenció en llars vulnerables.
La base del projecte és l’apoderament de la ciutadania i la informació per reforçar el treball
dels tècnics municipals.
Paral·lelament, la Diputació
ha elaborat un estudi sobre la
situ¬ació de la pobresa energètica a la demarcació de Barcelona, per saber quin és l’impacte real als municipis de la
demarcació. D’aquest informe
es desprèn, entre d’altres dades,
que en el 95 % dels municipis
consultats van augmentar l’any
passat les demandes per al pagament de factures de subministrament. n

10 l FRQ l PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l DEL 8 al 21 de juny de 2017
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Curs per millorar habilitats
en l’educació de fills i filles

El Consell Comarcal
disposarà d’un llit
d’urgència a l’FSSM

CC BAGES

CC BAGES

Redacció
Manresa

Adquirir noves eines com a
pares perquè la tasca d’educar sigui més fàcil. Aquest és l’objectiu
del curs d’habilitats parentals que
el Consell Comarcal del Bages fa
per tercera vegada i que, en aquesta
edició, té una dotzena de participants de Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i Navarcles, que hi
han estat adreçats des de Serveis
Socials. Aquest any, a més, dues
de les famílies que hi participen
han estat derivades des de Fiscalia de l’Àrea de Manresa-Igualada
en compliment del protocol que es
va posar en marxa per evitar els casos d’absentisme escolar.
El curs, liderat per l’Àrea d’Acció
Social del Consell Comarcal del Bages, s’allargarà fins a finals de juny
i vol donar eines, recursos i estratègies per a la criança i educació
dels infants i adolescents d’entre
8 i 14 anys.
Es fan un total de vuit sessions, de
caire molt pràctic i participatiu, que
aborden estratègies per saber com
definir objectius en el procés edunnn

Acord per cedir un llit d’atenció urgent a persones grans maltractades
Redacció
Manresa

Assistents a una de les sessions dels cursos per educar millor els fills

catiu dels fills i filles, com millorar
la comunicació, treballar la resolució de conflictes, establir normes,
límits i sancions, o com posicionar-se amb relació al consum de
tabac, alcohol, altres drogues o a
l’ús de pantalles.
L’èxit i la bona valoració de les dues
edicions anteriors avalen la continuïtat d’aquest projecte. Pares i ma-

res que ja hi han participat apunten, per exemple, “ha estat divertit,
didàctic, entretingut i sobretot alliberador. No estic sola, moltes persones es troben com jo” o “m’emporto tècniques que em serveixen
cada dia i sobretot he après a ser
constant i coherent amb les normes
que poso i les sancions que haig de
posar si no es compleix la norma”. n

nnn El Consell Comarcal del Ba-

ges i la Fundació Sociosanitària
de Manresa (FSSM) han signat un
conveni per dotar la comarca d’un
llit d’atenció urgent per a persones
de més de 60 anys que, per causa de
maltractaments i sense una xarxa
familiar propera, necessiten allotjament urgent mentre se’ls deriva
cap als recursos assistencials adequats.
L’any 2010, el Consell Comarcal
del Bages va crear, de manera pionera, aquest recurs d’allotjament
per a persones grans maltractades
perquè la xarxa de residències públiques a vegades no pot assumir
l’allotjament de manera urgent.
El conveni que ara s’ha signat amb
l’FSSM permet donar continuïtat a

aquest recurs d’urgència que està a
disposició de Serveis Socials municipals, Serveis Socials del Consell,
Mossos d’Esquadra o Jutjats per donar resposta immediata en aquells
casos en què la persona maltractada no pugui continuar al seu domicili a causa de la proximitat del
maltractador, de manca de condicions a la llar, etc.
A la Fundació Sociosanitària de
Manresa se l’allotjarà durant un
màxim de 96 hores i se li donarà
assistència fins que se’l pugui derivar a la xarxa de residències públiques o altres recursos socials.
Mentre l’usuari estigui allotjat a
l’FSSM s’haurà de tramitar l’accés
als recursos públics residencials,
activar la valoració urgent de dependència (si n’hi ha), cercar altres possibilitats de recuperació
i se l’atendrà en tots els àmbits. n

Rècord d’assistència
a la Nit de l’Esportista
de Sallent d’enguany
Redacció
Manresa
nnn Sallent va viure el 19 de maig

la 30a Nit de l’Esportista amb un
pavelló ple de gom a gom. Els protagonistes de la nit van ser els 202
esportistes i equips guardonats en
cada una de les especialitats que
van rebre un reconeixement per
part de les autoritats encapçalades
per l’alcalde, David Saldoni. Com a
millor esportista escolar, destaca
Jana Camacho Monrós, atleta de
l’AE Sallent i guanyadora de la majoria de cros comarcals disputats.
Carla Manzano és premiada com a
millor esportista infantil femení, i
en la categoria masculina, el guardonat va ser Roger Hinojo, jugador
del RCD Espanyol aleví. Com a millor esportista júnior femení, Marina Chavarria , campiona de Catalunya i Espanya juvenil i finalista

a la Copa del Món de salt de trampolí. I en categoria masculina, Joan
Garcia Pons, porter cadet del RCD
Espanyol. En categoria veterana femenina, Eva Inmaculada Fabregat,
medalla d’or als Jocs Nacionals de
Trasplantats en 3 km marxa. I com
a vetarà masculí, Miquel Peña . La
millor esportista sènior femenina
va ser Rosa Navarro Garcia, primera atleta espanyola a creuar la meta
a la Marató de Barcelona. I com a
sènior masculí, Lluís Ruiz Oller. El
reconeixement al millor equip se’l
va emportar el bàsquet sènior B de
l’Himesa AE Sallent. D’altra banda,
es va fer menció honorífica a Gabriel Garcia de la Torre, per la seva
trajectòria esportiva com a jugador
de futbol i ara com entrenador de
l’equip juvenil A del FC Barcelona.
També es va reconèixer el paper de
Jordi Galobart Munné, organitzador de la 1a Nit de l’Esportista. n
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L’aventura del Virus vol
seduir els joves de Navàs
AJ NAVÀS

Redacció
Manresa
nnn El Consell Esportiu del Bages i

l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de
Navàs han convocat un any més el
Virus Jove 2017, sis setmanes plenes d’activitats i aventures ludicoesportives pensades per als més joves del poble, de 3 a 16 anys, del 26
de juny al 28 de juliol i del 4 al 8 de
setembre. L’acte de presentació es
va fer a la sala d’actes de la Biblioteca amb l’aforament ple de públic
familiar. La regidora d’Esports, Sara Cortina, va avançar les novetats
de la nova temporada, que inclourà un espai d’acollida de 8 a 9 h del
matí per facilitar la conciliació familiar. El calendari de les activitats
formals es faran en horari de 9 a 13
h, i a la tarda, de 16 a 19 h. L’organització de grups es fa per cursos i
es tenen en compte particularitats
per mantenir la cohesió natural de
colles d’amics o d’escola. Com ja és
costum, hi haurà activitats extres
com bivacs, un sopar popular i el
fi de curs a l’Illa Fantasia.
Com a novetat, hi haurà dues sortides per als grups més grans a l’Open
Camp de l’Estadi Olímpic de Bar-

Sallent destina
més recursos
que ningú a
Serveis Socials
Sallent encapçala el rànquing dels cinc principals ajuntaments que destinen més diners
a Serveis Socials, amb relació als
habitants, seguit per Masquefa,
Navàs, la Bisbal d’Empordà i Esparreguera, segons un estudi publicat a Nació Digital.
Aquesta setmana s’ha arribat a
l’equador de legislatura per als
ajuntaments, i amb aquestes
anàlisis s’ha reflectit quins són
els consistoris que més recursos
van pressupostar en polítiques
socials i culturals el passat 2016.
Així doncs, s’ha pogut veure que
Sallent és el municipi que més
fons va destinar a Serveis Socials per habitant de tot Catalunya
en el primer any complet del nou
mandat. Una primera posició que
enorgulleix l’Ajuntament de Sallent, que, dia rere dia, continua
treballant per millorar la qualitat
de vida dels sallentins i sallentines i oferir igualtat d’oportunitats, no només en l’àmbit dels serveis a les persones, sinó també en
cada una de les regidories. n
nnn

Acte de presentació del programa d’activitats del Virus navassenc

celona, on es podran viure experiències singulars com ara interactuar amb el simulador de futbol més
avançat del món, jugar a bàsquet
en una pista amb tecnologia integrada, pilotar una moto GP i córrer 100 metres a la pista d’atletisme,
entre altres proves. Les inscripcions s’han de formalitzar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament de Navàs abans del

9 de juny. Enguany la documentació imprescindible per formalitzar
les inscripcions són el full d’alta, el
rebut de la transferència bancària,
fotocòpies del DNI del pare o mare,
targeta sanitària, carnet de vacunes
actualitzat i carnet de família nombrosa o monoparental, si escau, el
qual donarà dret a un 20 % de descompte. L’any passat el Virus Jove
2016 va superar els 300 inscrits. n

Exposició sobre
l’èxode de les
persones refugiades
Redacció
Manresa
nnn Una exposició del reconegut

fotògraf Sergi Cámara sobre la perillosa i llarga ruta cap a Europa de
moltes persones refugiades recorrerà set municipis del Bages durant les properes setmanes com a
acte central de la campanya que
lidera el Consell Comarcal del Bages per commemorar el 20 de juny,
Dia Mundial de les Persones Refugiades.
Cardona la tindrà del 13 al 19 de
juny; El Pont de Vilomara i Rocafort, del 20 al 26 de juny; Sant Fruitós de Bages, del 27 de juny al 3 de
juliol; Sallent, del 4 al 10 de juliol, i
Súria, de l’11 al 17 de juliol.
Amb les imatges captades per Sergi Cámara, que ha fet gran part de
la ruta durant mesos, es pot visualitzar el camí que han recorregut
milers de persones refugiades que
fugen de la guerra i el conflicte, i
que han patit tota mena de riscos.
El fotògraf vigatà ha viatjat a punts
conflictius de l’èxode de refugiats:
les illes gregues de Lesbos i Kos,

prop de Turquia, un dels principals punts d’entrada d’Europa de
les persones que fugen dels seus
països; el pas fronterer d’Idomeni,
a la frontera entre Grècia i l’Antiga
República Iugoslava de Macedònia; Belgrad; la frontera entre Sèrbia i Hongria; Budapest; la localitat
fronterera de Tovarnik, i Melilla.
Per commemorar el 20 de juny, Dia
Mundial de les Persones Refugiades, diversos municipis del Bages estan preparant activitats en
el marc de la campanya comarcal
proposada i liderada pel Consell
Comarcal del Bages, sota el paraigua de la Xarxa per l’Acollida i la
Inclusió de les Persones Refugiades (XAIR) al Bages.
Entre aquests actes, destaca la
taula rodona “El futur dels refugiats”, que tindrà lloc a Castellbell
i el Vilar el dijous 25 de maig, a les
18 h al Casino Borràs. Hi participen: Agustí Comas, president del
Consell Comarcal del Bages; Jordi Virgili, tècnic del Comitè per a
l’Acollida de les Persones Refugiades, i Jordi Armadans, director
de FundiPau. n
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Més de 500 il·lusionistes d’arreu del món participaran a Manresa en el 35è Congrés Màgic Nacional, que se celebrarà amb diver

Manresa, capital
estatal per art de màgia

Francesc Serrat
Manresa

M

anresa ha estat la ciutat escollida per acollir el 35è Congrés
Màgic Nacional 2017,
la qual cosa provoca que la capital
del Bages s’ompli de màgia des del
28 de juny fins al proper 2 de juliol.
Gairebé 500 il·lusionistes estan
confirmats per participar a un congrés que, dins el sector, s’assegura
que és comparable als Premis Max
de Teatre, als Premis Gaudí o als
Premis Goya de cinema. Els principals actes del Congrés són oberts al
públic. L’il·lusionista nord-americà
John Carney, el mentalista britànic
Luke Jermay o la jove maga italiana
de 15 anys, Gaia Elisa Rossi, oferiran números inèdits, que no han
estat mai representats a l’Estat espanyol. També hi seran presents il·
lusionistes premiats a escala internacional, com els catalans Charlie
Mag i Sergi Buka, el madrileny Miguel Ajo, el canari Héctor Mancha i
el basc Imanol Ituiño amb el Premi
Nacional de Màgia, que presentarà la Gala Inaugural de Manresa,
que es farà el proper 29 de juny a la
Sala Gran del Kursaal, mentre que
la Gran Gala Internacional serà el
dissabte 1 de juliol al mateix lloc. La
Sala Gran del Kursaal també acollirà la Gala de Premiats, el diumenge
2 a les 12 h. En tots aquests espectacles, el públic pot conèixer les noves

promeses de l’il·lusionisme de l’any
2017, que s’hauran escollit durant el
Congrés. Les activitats del Congrés
ocupen diferents equipaments de
la ciutat com la Sala Gran i Petita
del Kursaal, el Teatre Conservatori i la Plana de l’Om, però també el
Centre Cultural el Casino.
També hi ha una exposició sobre
màgia antiga, a l’Espai 7.

Daniel Arbonés Castells
Director de Premsa i Comunicació del Congrés Màgic Nacional de
Manresa 2017
Daniel Arbonés és un mag que
crea espectacles de màgia amb
vocació teatral. Des de l’any 2006,
compagina la seva tasca com a il·
lusionista, escrivint, setmana rere setmana, de manera ininterrompuda, el “Diari d’un Mag”, un
web d’il·lusionisme de la seva creació, amb característiques que el
fan únic.
Per què s’ha programat aquesta
edició del Congrés a Manresa?
Cada any, la Secretaria Permanent
d’Arts Màgiques escull una ciutat,
de les que s’han presentat, per fer la
pròxima edició del Congrés. May
Closa, presidenta de l’associació
màgica SEI-ACAI, Cercle de Barcelona, i que, junt amb Xavier Tapias, són els artífexs de l’Associació
GENI, va proposar la candidatura
de Manresa, amb la complicitat del
Kursaal i dels organismes oficials.

Daniel Arbonés

La proposta va ser molt ben rebuda
i ja tenim el Congrés aquí ! Es farà
els pròxims 29 i 30 de juny, 1 i 2 de
juliol a Manresa!
A qui va adreçat el Congrés?
A tots els congressos màgics que
s’organitzen arreu, i per tant, en el
de Manresa també, s’hi inscriuen
il·lusionistes, amb tots els nivells
de coneixement. A més, hi ha actes, Gales Màgiques, on el públic en
general, pot accedir als espectacles
que oferirem a les sales del Kursaal.
Quina és la procedència dels
inscrits?Principalment de tot l’Estat. També ens visitaran mags d’arreu del món...
A grans trets, quina és la programació prevista?
La programació consta de gales, espectacles on diversos il·lusionistes

mostren els seus millors números.
Una Gala Inaugural molt màgica,
on, per exemple, actuarà l’alemany
Gabor Vosteen, un músic sorprenent, o el català Sergi Buka, fent un
efecte que pràcticament estrenarà a Manresa i que té vincles amb
l’època daurada de l’il·lusionisme.
Serà una gala quasi sense jocs d’il·
lusionisme, però amb molta màgia,
una novetat en un acte d’aquestes
característiques, que inspirarà la
imaginació de tots els assistents i
serà una bona manera de començar quatre dies inoblidables. També tindrem una Gala Internacional
presentada per Norbert Ferré, un il·
lusionista francès que presenta per
primera vegada una gala en castellà i que serà una sorpresa, que segur que estarà en boca de tots. Una
Gala de Màgia de Prop amb primeres figures mundials, com el xinès
Bill Cheung, que fa impossibles...
Una Gala de Premiats, on veurem
quins artistes han obtingut els premis de l’any 2017 i que, sense cap
dubte, ens donarà pistes de cap on
va el nostre art... Molts d’aquests
actes també seran accessibles, després de comprar l’entrada, per al
públic que no és congressista. És
una ocasió única per veure artistes que mai han actuat a l’Estat. Els
tindrem en exclusiva a Manresa!
També hi haurà actes només per
a congressistes, com les conferències, els Magic ThrEaDs, unes miniconferències que són novetat en

l’edició d’enguany, les tendes màgiques d’arreu del món que ens visitaran... Animo tots els lectors a
accedir al web del Congrés: www.
congresomagiconacional.es, per
llegir els detalls de la programació.
Quines podrien ser les conclusions del Congrés?
Durant uns dies, que seran molt
màgics, mags d’arreu visitaran la
ciutat, es respirarà màgia per tots
els racons de Manresa, sabrem el
resultat dels concurs màgic del
Congrés i, per tant, les noves promeses de l’il·lusionisme, que hauran estat desvelades al Kursaal, carreres màgiques que començaran
a Manresa i que, a partir d’aquí,
actuaran arreu. Després del Congrés, tots els assistents seran més
feliços i hauran après molta màgia,
que segur que enriquirà els seus
espectacles...
La ciutat s’adonarà de la presència de tants mags? Com?
I tant! A les gales que es faran al
Kursaal, qui vulgui, que no sigui
congressista, pot adquirir entrades
i veure il·lusionistes excepcionals.
A més, hi haurà accions màgiques
per la ciutat.
Manresa té màgia?
Sí, té molta màgia! Cada any es fa,
al mateix Kursaal, la Nit dels Genis, organitzada per l’Associació
GENI. També és d’aquí l’Associació Màgia Central, que segur que
és generadora de noves vocacions
a la ciutat. n
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Abel
Capdevila
Qui és el mag Abel Capdevila?
Tinc 14 anys i en fa dos que he començat a
fer màgia i un que he entrat a la SEI-ACAI, Cercle de Barcelona. M’he presentat a dos concursos del Magicus, un per cada any que fa que estic a la màgia,
i he fet unes quantes actuacions en festes d’amics, que han
derivat en alguns festivals, i també actes solidaris i infantils.
Per què sents atracció pel món de la màgia?
En general, el món de l’espectacle i la interpretació m’agrada molt, però, a més, el fet que la màgia et permeti superar
la quarta paret i comunicar-te amb el públic, saber fer riure
o sorprendre i poder gaudir d’observar-ho a temps real, el
fa un hobby meravellós.
A més, practicar màgia, aprendre a dominar i manipular no
només l’objecte que tens entre mans, sinó també les emocions i reaccions del públic, encara que sigui sol a casa teva
davant d’un mirall, també és entretingut, i dins del món de
la màgia pots crear molt bones relacions i passar-t’ho bé.
Com va ser la teva introducció i gràcies a què o a qui?
En uns campaments amb l’esplai, vaig veure el Lluís, un nen
que dormia a la mateixa tenda que jo, que feia alguns jocs
de mans amb les cartes, i, tot i que els jocs que feia no em
van agradar gaire, les floritures que feia per acompanyar-los
em van captivar.
Un cop vaig arribar a casa, vaig agafar una baralla de cartes i vaig començar a intentar imitar les floritures que havia
vist fer al Lluís.
Després d’uns dies de pràctica, ho vaig aconseguir, i em vaig
dedicar a ensenyar a tothom el que sabia fer.
Què penses aprendre en el Congrés de Manresa?
Tinc ganes de veure moltes idees noves i originals que m’ajudin
a desenvolupar la creativitat i tenir les meves pròpies idees.
A més d’observar per primer cop molts dels millors. n

Francesc Ponsa Montané

“Kiko Màgic”

Qui és el Kiko Màgic?
Estic en aquest món des que amb vaig jubilar d’empresari tèxtil i vaig tenir néts.
Junt amb diversos mags i pares de nens i joves a
qui els agradava la màgia, vàrem fundar l’Associació de Màgia Catalunya Central, en la qual predominen els mags joves.
Tot va començar a la Societat Coral l’Estrella de Sant Vicenç,
en el primer festival de màgia fet per a nens, el 2011. Al ressopó ens vàrem organitzar amb els pares per fundar l’Associació i, des de llavors, portem un ritme d’actuacions cada
vegada més intens amb el nens que ara ja no són tan nens.
Vostè participa en el Congrés de Manresa? Per què?
Sí, com a voluntari, perquè sóc soci de l’Associació de la Catalunya Central.
Quin moment travessa l’univers de la màgia?
Un molt bon moment, i molta innovació, sobretot del jovent.
He vist nens de 10 anys inventar-se un joc de cartes i representar-lo en públic.
Recorda l’època més gloriosa del món de la màgia?
Per mi, és aquest que estem vivint.
Darrerament, s’organitzen trobades i festivals sobre màgia. És un símptoma d’interès col·lectiu i de bona salut?
Sí, sí. És un bon símptoma, aquest interès despertat, ja que
la gent entén que és un teatre d’il·lusió on tot és possible i
on mai t’explicaran el truc, ja que perdries aquesta il·lusió.
De quin truc o espectacle propi n’està més satisfet?
Dels jocs en què la sorpresa és en el moviment final, en el
qual ningú s’espera el que passa. Curiosament, els més “sorprenents” acostumen a ser els més simples i infantils.
Què aporten de nou els mags de les darreres generacions?
Molta il·lusió. És al·lucinant treballar amb nens. L’atenció
que hi posen, com s’hi fixen... n

Xavier Rodríguez

“REIVAJ”

Va ser jesuïta des de 1970 . i és llicenciat en Ciències Químiques a la
UB i en Teologia a la Facultat de Sant
Francesc de Borja a Sant Cugat. Des del
punt de vista màgic, obté el Carnet de mag professional
el 1974. Forma part de diverses associacions màgiques.
Vostè participa en el Congrés de Manresa? Per què?
Sí, hi vaig com a congressista. Cada any procuro participar en els tres o quatre congressos més importants que
es fan a l’Estat espanyol. Els congressos són el lloc on més
s’aprèn i es comparteix màgia. A còpia d’anys, ja fa més de
quaranta que faig màgia, coneixes molts mags, fas bones
amistats i es comparteix l’afició comuna que és la màgia.
Quin moment travessa el món de la màgia?
La màgia és creativitat i originalitat en la presentació i
posada en escena. Després de tants anys que existeix l’il·
lusionisme, crec que poques coses queden per inventar, si
és que en queda alguna. El més important és la innovació
i actualització dels efectes de sempre. En aquest sentit,
l’electrònica i la informàtica es poden posar al servei de la
màgia i fer-la tan innovadora com, en el seu moment, ho
van fer el plàstic, les molles, els fils de niló, els esprais, etc.
Recorda l’època més gloriosa del món de la màgia?
Crec que ara és el millor moment. Encara que cada etapa
ha tingut la seva aportació valuosa. Però, actualment, la
màgia es divulga molt. Hi ha molts espectacles en directe i també per mitjà de les xarxes socials. Hi ha molt bons
mags i gran espectacles. En els darrers vint anys, la màgia
s’ha anat popularitzant, divulgant i el públic demana més
màgia en els espectacles que no pas anys enrere.
Què aporten els mags de les darreres generacions?
La manera més trencadora i dinàmica de presentar-se.
També el vestuari és diferent i la relació amb el públic. n

Mag
Caru
El jove Mag Caru (Jordi Carulla) és
l’encarregat de coordinar les tasques
dels voluntaris en el Congrés estatal
que se celebra els propers dies a la capital del Bages.
El Mag Caru estudia Química, i des de l’any 2010 exerceix
de mag semiprofessional, i centra les seves actuacions bàsicament en festes familiars, actes de festa major, escoles
o primeres comunions.
“Potser he fet unes 150 actuacions en total, però en àmbits ben diversos”, assegura el Mag Caru, que en aquest
Congrés no actuarà perquè entén que “aquí vénen professionals molt bons i la meva aportació al Congrés consistirà
a responsabilitzar-me dels voluntaris”.
Quants voluntaris hi haurà?
Una vintena, però tindrem un grup de reserva a Barcelona per si fes falta.
I quina és la tasca que hauran de fer aquells que actuaran com a voluntaris?
Fan diverses funcions, des d’ocupar-se d’allò que necessiten els mags a les seves gales o repartir acreditacions fins
a tasques de cara al públic
També hi ha els encarregats de simplement acompanyar
els mags als diferents espais, ja que gairebé tots són de
fora i desconeixen les ubicacions de les sales i espais on
es realitzen les activitats.
I es fa alguna formació prèvia?
Sí, se’ls prepara en un parell de reunions i se’ls expliquen
les funcions que s’adjudiquen a cadascú. És una tasca que
no presenta massa complicació però que se’ls ha d’explicar perquè cadascú sàpiga que s’espera de la seva col·
laboració com a voluntari. n

Maria
Altés
Qui és Maria Altés?
Tinc 19 anys i sóc estudiant universitària. Fa sis anys vaig enamorar-me de
la màgia. És per això que actualment faig
espectacles allà on puc i formo part de tres associacions
diferents: Màgia Central, Màgic Grup Maresme i Associació
Catalana d’Il·lusionisme (SEI). El 2013 vaig guanyar el primer premi del concurs de joves mags de Màgicus i el 2014
vaig participar al Concurs Nacional de Màgia, a Càceres.
Per què sents atracció pel món de la màgia?
Sóc a l’autobús, se m’obren els ulls, he tingut una idea esbojarrada, gairebé impossible, agafo la llibreta, l’escric,
hi penso, dibuixo, programo, construeixo, assajo, fallo, ho
torno a intentar i, quan me n’adono, sóc dalt d’un escenari
presentant-ho davant d’un públic fantàstic. Què més vull?
Va aparèixer la màgia a la meva vida i em va brindar l’oportunitat d’ajuntar tot allò que m’agradava en una sola carta: l’escenari, la construcció, l’enginy i la imaginació. Puc
crear el que imagino, sense límits ni escrúpols.
Quin tipus de mag t’interessa més: el que es limita a fer
màgia o el que l’embolcalla amb espectacle?
A mi m’interessa més la màgia i l’únic mag que fa màgia
és el que l’embolcalla amb l’espectacle. La màgia és un art
potentíssim que no s’aprofita prou. Permet fusionar diferents disciplines: la música, el ball, el dibuix, el teatre, els
malabars i totes les que puguin existir. Per mi, la màgia no
val si no és màgica.
Què agraeix més el públic l’art de la màgia o el xou?
El públic vol un bon espectacle, no només una bona tècnica màgica. L’art de la màgia hauria de ser sinònim de conjunt d’un xou màgic. La gent va al teatre per: distreure’s,
pensar, empatitzar, emocionar-se, relaxar-se i gaudir. Així
doncs, cal satisfer aquestes necessitats. n

Mag
Pol
El Mag Pol és un dels mags joves de
casa nostra. Participarà en el Congrés
des del punt de vista organitzatiu i acollint
mags a casa. “Els meus inicis varen ser fa vuit anys, des
d’aleshores he actuat en diversos llocs d’arreu de Catalunya, en diverses festes, festivals de màgia, i per a diferents
empreses com Mafríca, Ampans, Cube... El 2016 vaig guanyar, juntament amb el Mag Álvaro, el 2n Festival de Màgia a Manresa.” Així defineix el seu currículum el Mag Pol.
Des de quan i per què creus que t’agrada la màgia?
Vaig començar l’any 2009 a fer màgia i des d’aquell moment no he parat mai. M’agrada la màgia per sorprendre el
públic i fer que en aquell moment s’oblidin de tots els problemes que tenen i tornin a gaudir com quan eren petits!
En què consisteixen les teves actuacions?
Les meves actuacions les defineixo com una hora de diversió en què es barregen la màgia, l’humor i el ball. Sempre
faig servir cançons que tot el públic coneix i balla. M’agrada
fer jocs variats i amb la utilització d’elements com el foc,
les cordes, els mocadors...
Voldries dedicar-te professionalment a aquest món
de l’espectacle?
Sí que voldria, però ho veig difícil. Crec que costa bastant,
però sempre va bé fer altres coses per guanyar-se la vida.
Mai deixaré de fer màgia com a hobby, però em buscaré una
altra feina de més a més. Tot i així, diuen que tot és possible.
Per ser un bon mag, creus que s’ha de començar de jove?
No crec que sigui necessari, però, com abans comences,
més temps tens per anar aprenent coses i començar a entrenar les tècniques bàsiques, els moviments de mans i
formar-te. n

Fotos: congreso magico nacional

rses activitats del 28 de juny al 2 de juliol a diferents escenaris, teatres i espais de la capital del Bages
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Societat
Festa de Germanor i Homenatge al Col·legiat del Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa

La festa del CETIM aplega 300 persones
i dóna protagonisme al món del motor
SOLIDARITAT. Com cada any es va aprofitar l’acte per fer una recollida de material higiènic i aliments a benefici de la Fundació Rosa Oriol
Redacció
Manresa

P

rop de 300 persones van
participar el 26 de maig
al sopar de la Festa de
Germanor i Homenatge
al Col·legiat del Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa.
L’acte es va celebrar als jardins de
la Torre Busquet de Manresa, i va
tenir un autèntic olor de benzina. I
és que enguany el CETIM va dedicar tot l’acte al món del motor, potser un dels àmbits de l’enginyeria
més conegut per tota la població.
La festa, a més del reconeixement,
servia també per fer balanç del moment que viu la professió.

L’acte va ser presentat per la geògrafa i periodista manresana Míriam Santamaria, i va començar
amb la salutació del degà del CETIM, Angel Vilarasau, després de
la qual ja es va tenir el primer contacte amb el món del motor.
Pep Vila, pilot manresà que va ser
campió d’Espanya d’Enduro i fundador de l’empresa PROmotor, que
es dedica a organitzar tota mena
d’esdeveniments relacionats amb
el món del motor o donar-hi suport
logístic, va oferir una xerrada sobre
el seu món i la seva relació amb els
enginyers.
Durant l’acte es van lliurar els guardons de 25 anys de col·legiats a Jaume Bacardit Mateu, Josep Freixa
Guitar, Josep Margets Miquel i

FOTOS: CETIM

Ignasi Sivillà Llobet, i de 50 anys
de professió a Jordi Alsina Santamaria, Pere Camps Perarnau, Joan Fontquerni Rosell i Josep Maria Pinyot Casals. Noms il·lustres
de la professió al Bages van pujar
dalt l’escenari a rebre els guardons
de mans de les autoritats presents
a l’acte. I tot seguit, DYNAMICS,
l’equip d’estudiants que representa
la Universitat UPC Manresa en la
competició de Formula Student, va
presentar el seu projecte 2017. Els
joves van desvelar els detalls del
projecte, que tindrà l’objectiu de
fer una bona classificació a la competició que es farà el proper mes
d’agost a Montmeló.
L’únic dels reconeixements que
no va tenir a veure amb el món
Àngel Vilarasau Soler, degà del CETIM

Els guardonats amb el reconeixement de 50 anys de professió, amb el degà del Col·legi, la vicedegana i l’alcalde

Marta Tous rep la VIII edició del premi de Promoció del Territori

del motor va ser el lliurament de
la VIII edició del premi Promoció
del Territori.
Els organitzadors de l’edició d’enguany de la Festa de Germanor i
Homenatge al Col·legiat del Col·legi
Professional d’Enginyers Tècnics
Industrials i Graduats de Manresa van decidir que aquest guardó
anés a parar a l’empresa manresana de projecció mundial Tous, que
va recollir el guardó dient que se
sentien molt honorats.
Va tancar l’acte un retorn al món del
motor. Joan Villadelprat, tècnic català que ha treballat al llarg de trenta anys en la Fórmula 1 com a part
dels equips tècnics de les escuderies de Fórmula 1 McLaren, Tyrrell i

Ferrari, va ser presentat per la seva
amiga i directora de l’EPSEM, Rosa Argelaguet. I és que un altre dels
protagonistes de la nit va ser el nou
grau d’Automoció de la seu manresana de la UPC, del qual també
va parlar l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va cloure l’acte.
A la festa també hi era present la
directora dels Serveis Territorials
d’Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves,
que també feia alabances de la tasca dels enginyers a casa nostra.
Com cada any, es va fer una recollida de material higiènic i menjar
a favor de la Fundació Rosa Oriol.
La nit va acabar amb un aperitiu i
un sopar de germanor. n

Els guardonats amb el reconeixement de 25 anys de col·legiació, juntament amb el degà del Col·legi
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PUBLICITAT

el

compleix 1 any!

vine, passeja, gaudeix, relaxa't...

www.parcdelseca.cat
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comunicació
Canal Taronja Canal Taronja estrena
L’espai “1món.cat”
estrena nou
web
amb
emissió
en
descobrirà racons
programa
sobre castells directe i servei a la carta de Montserrat

Sergi lladó

Canal Taronja ha començat
els dimecres a les 21 h el programa
“Sempre amunt”, presentat i realitzat pel periodista Carles Jódar, sobre el món casteller. Es tracta d’un
programa que farà un repàs de l’activitat castellera de les colles representants dels àmbits geogràfics de
referència de la zona que cobreix
Canal Taronja.
El programa cobrirà la informació
castellera local i repassarà l’activitat castellera general. També tindrà una vessant didàctica sobre el
fet casteller, una activitat que cada
cop genera més seguiment entre
la població, molta de la qual encara no coneix alguns detalls tècnics
o de nomenclatures específiques
dels castells.
L’objectiu és donar valor a una activitat en auge que cada cop arrossega més participants i seguidors
i que ha fet que a la comarca del
Bages, per exemple, ja hi hagi fins
a cinc colles.
El programa inclourà càpsules que
tinguin sentit de manera independent i que totes juntes acabin conformant un tot. n
nnn

Redacció
Manresa
nnn Des d’aquest mes de juny, Ca-

nal Taronja de les comarques centrals té nova pàgina web: canaltaronja.cat/central. Es tracta d’un
portal on els continguts audiovisuals són els protagonistes. D’una
manera interactiva els usuaris poden consultar les notícies de cada
dia en format vídeo, recuperar a la
carta els programes emesos i veure
la televisió en directe. De fet, l’emissió en streaming és una de les novetats destacades de la pàgina web.
Això permet que des de qualsevol lloc del món i des de qualsevol
dispositiu amb accés a internet es
pugui veure Canal Taronja. Amb
aquesta web, Canal Taronja fa un
salt endavant i s’adapta als nous
temps amb un accés àgil a través
d’Internet per oferir tots els continguts que també ofereix per la televisió. A més, el web està adaptat
perquè pugui veure’s des de tota
mena de dispositius, des d’ordinadors fins a tauletes o telèfons mòbils. La pàgina també disposa d’un
cercador on recuperar de mane-

ra fàcil qualsevol contingut emès
i dels enllaços als perfils de Twitter i Facebook. D’altra banda, s’hi
pot escoltar, en directe, SER-Ràdio
Manresa, i consultar tota l’hemeroteca de diaris del Freqüència. Canal
Taronja és la televisió pertanyent al
Grup Taleus Comunicació que arriba a les sis comarques de la Catalunya Central amb delegacions a
Manresa (Bages, Berguedà i Solsonès), Vic (Osona i Moianès) i Igualada (Anoia). Cada delegació té programació pròpia que reflecteix la
realitat de cada territori. Grup Taelus és el tercer grup de comunicació
local més important de Catalunya,
segons el CAC. n

amb Sergi Lladó

El programa tracta des de la vida monàstica a l’espai d’art Sean Scully
Redacció
Manresa

Les muntanyes de Montserrat es converteixen en l’escenari del
programa “1món.cat”, de la Xarxa
de Comunicació Local, el proper
diumenge 11 de juny.
Els periodistes Sergi Lladó i Pere Puig descobriran com és la vida monàstica amb el portaveu del
monestir i amb els escolans. A través d’un reportatge, ens endinsannn

rem en el dia a dia dels escolans i
també en els mitjans de comunicació de Montserrat.
La reportera Núria Rius es passejarà per la plaça del monestir per conèixer la tipologia de visitants els
caps de setmana i els productes de
Montserrat. A més, entrarà a l’Espai
Claustre Puig i Cadafalch, a la Biblioteca i a l’Espai d’Art Sean Scully.
El programa es podrà veure de 16 a
18 h a través de Canal Taronja i a les
televisions locals de Catalunya. n
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Dilluns 12:
La Salle A (Manresa)
FEDAC A (Manresa)

Dijous 15:
Vedruna A (Berga)
L’Ave Maria B (Manresa)

Dimarts 20:
Divendres 23:
Paidos A (Sant Fruitós de Bages) Miquel Bosch i Jover B (Artés)
Lluís de Peguera B (Manresa) Castellet B (Sant V. de Castellet)

Dimarts 13:
L’Ave Maria A (Manresa)
La Salle B (Manresa)

Divendres 16:
Joviat B (Manresa)
Vedruna B (Berga)

Dimecres 21:
Dilluns 26: SEMIFINAL 1
Lacetània B (Manresa)
Miquel Bosch i Jover A (Artés) Dimarts 27: SEMIFINAL 2

Dimecres 14:
FEDAC B (Manresa)
Joviat A (Manresa)

Dilluns 19:
Dijous 22:
Dimecres 28: FINAL
Lluís de Peguera A (Manresa) Castellet A (Sant V. de Castellet)
Lacetània A (Manresa)
Paidos B (Sant Fruitós de Bages)

Col·laboren:
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SOCIETAT

Talent+Empresa busca els
sis projectes guanyadors

Medicina, que en 3 anys
serà a Manresa, inicia el
curs amb 80 alumnes
Intermedia

CAT pRESS

Un dels joves participants explicant el seu projecte al jurat
Redacció
Manresa
nnn Els 19 projectes finalistes del
Talent+Empresa 2017 es van presentar el passat dijous 1 de juny
davant del jurat que seleccionarà
els sis treballs guanyadors, que rebran acompanyament tècnic per
posar-los en pràctica.
Durant la jornada del dia 1 els autors d’aquests treballs, alumnes

dels instituts Guillem Catà i Lacetània de Manresa i de les escoles
Joviat i Montserrat, de Sant Vicenç
de Castellet, els van defensar davant de representants de 14 empreses del territori.
Les empreses que han format part
del jurat aquest any han estat ICL
Iberia, Grup Taelus, Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, Deltalab, CTM, FUB, Maxion Wheels,
Grup Fluidra, L’Agrícola Regional,

La Caixa, Departament d’Ensenyament, Morning Labs, Patronal Metal·lúrgica i Tecnium.
Els alumnes van fer la seva presentació i van respondre les preguntes
dels membres del jurat.
Amb tota aquesta informació, els
representants de les empreses que
formen part del jurat escolliran
quins projectes són seleccionats,
que es donaran a conèixer en l’acte
final del Talent+Empresa, que tindrà lloc el dia 12 de juny a la seu
del Departament d’Ensenyament
a Manresa.
En total, s’escolliran sis treballs,
tres de cicles formatius de grau
mitjà i tres de cicles formatius de
grau superior.
Talent+Empresa és una iniciativa
de la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia, i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, coordinada
per la Fundació Lacetània. Elñ congrés té l’objectiu d’ajudar a portar
a la pràctica els millors projectes
d’emprenedoria desenvolupats per
alumnes de formació professional
de la comarca del Bages. n

Presentació de la nova Facultat de Medicina de la UVic-UCC
Redacció
Manresa
nnn Tot preparat perquè la Facultat

de Medicina de la UVic-UCC comenci el curs el proper mes de setembre, amb 80 places. Així ho va
anunciar el 30 de maig el president
de la Fundació d’Estudis Superiors
en Ciències de la Salut , el Dr. Josep
Arimany, després de la notícia de
l’aprovació del projecte per part
de la Comissió delegada de la Conferència General de Política.
El grau oferirà places a un grup de
80 alumnes, que rebran classe en
català, castellà i anglès. La Facultat de Medicina iniciarà el curs el
proper mes de setembre a les instal·

lacions de l’edifici Can Baumann,
actualment en obres de reforma
per adequar-lo a les necessitats de
la universitat. Durant els dos primers cursos, el grau s’impartirà a
Vic i es faran activitats de simulació
a Manresa. A partir del tercer curs,
hi haurà també una unitat docent al
Campus de Manresa, coordinada
pel mateix degà. Serà, doncs, una
facultat que exercirà en dos campus.
El model econòmic dels estudis de
Medicina es caracteritza per un finançament privat, per tant, no consumirà recursos públics, i s’orientarà també a la captació d’estudiants
internacionals. Té un programa de
beques propi. n
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economia

Veolia, empresa experta
en manteniment

Aposten per una
visió supramunicipal
d’espais industrials
veolia

Redacció

Redacció

Manresa

Manresa

nnn Veolia Serveis Catalunya pro-

nnn

porciona serveis d’enginyeria i
manteniment al sector industrial,
terciari i sanitari des de fa més de 30
anys. Pel que fa al sector sanitari, és
una empresa d’experts en el manteniment tècnic d’instal·lacions, en
especial les de zones especials com
les quirúrgiques, el manteniment
d’equips electromèdics, la millora de l’eficiència energètica i/ o la
gestió del cicle de l’aigua. Actualment comptem amb més de 40 organitzacions sanitàries catalanes
del sector públic i privat que han
dipositat la seva confiança, entre
les quals hi ha hospitals generals,
clíniques, centres d’especialització, centres d’atenció primària i sociosanitaris. Les solucions de Veolia per al sector sanitari s’orienten
a proporcionar un entorn segur als
pacients i usuaris dels edificis, en
les millors condicions d’higiene i
confort, allargant la vida útil dels
actius, optimitzant l’ús dels recur-

Façana de la Clínica Sant Josep Althaia

sos i procurant minimitzar el consum d’energia i l’impacte sobre el
medi ambient. Una de les nostres
principals referències és la Clínica
Sant Josep d’Althaia a Manresa. La
Clínica ofereix un servei integral i
de qualitat que concentra l’activitat mutual privada de la Fundació
Althaia. Des de l’any 2011 Veolia i
Clínica Sant Josep col·laboren en
els àmbits tècnics i energètics.
En l’àmbit tècnic, Veolia és responsable del manteniment de totes les

instal·lacions de la clínica, en el
marc d’un projecte flexible que s’ha
anat adaptant. Aquest compromís
s’ha renovat recentment per 3 anys
més, mostra de la confiança mútua
i de la satisfacció per la feina ben
feta. En l’àmbit energètic, Veolia i
Clínica Sant Josep, van col·laborar
durant 5 anys en un projecte singular que va permetre la modernització i actualització normativa de les
instal·lacions de generació de fred
i calor de la Clínica. n

El Montepio i Arag junts en
un nou i singular producte
Redacció
Manresa
nnn El Montepio de Conductors i
Arag han fet públic la creació i comercialització d’un nou producte
d’assistència en viatge que rep el
nom de Go Happy Card, que ofereix una àmplia cobertura personal
i sense anar vinculat a la matrícula
d’un vehicle. Aquesta acció s’emmarca en la nova etapa que ha emprès el Montepio d’oferir nous ser-

veis i productes. La nova proposta
cobreix qualsevol imprevist personal, des del quilòmetre 0 a quan ja
s’està de viatge. L’assistència s’ofereix per a tots els vehicles del titular de la pòlissa, així com si el desplaçament és a peu o en transport
públic. La cobertura de l’assistència
mèdica arriba fins als 30.000 euros,
en territori de l’Estat o a l’estranger,
i l’assistència mecànica preveu la
reparació del vehicle a la carretera
sempre que sigui possible. n

Empresaris i Administració
aposten per dotar d’una visió supramunicipal l’ordenació dels espais industrials. Així es va posar
de manifest a la trobada que van
mantenir a la Cambra de Comerç
de Manresa alcaldes i altres responsables municipals de la comarca del Bages amb el director general
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, Agustí Serra,
el 17 de maig. L’acte va servir per
obrir el debat sobre una nova gestió
dels polígons industrials, amb l’objectiu de poder disposar d’espais
més atractius i eficients en l’àmbit
comercial i logístic, i que tinguin
capacitat per acollir implantacions
que ara són impossibles. En aquest
sentit, es va constatar la necessitat
de poder disposar de polígons més

grans i amb usos més flexibles, la
qual cosa requereix que diferents
municipis s’organitzin per tal de
concentrar aquesta activitat.
Agustí Serra va explicar als assistents les línies generals de la nova
Llei de territori que ha de substituir la regulació actual i que planteja
fórmules de governança supramunicipal a l’hora de regular els espais industrials. Serra va dir que
el Bages només té ocupat el 40 %
del sòl industrial. En aquest sentit, considera que la comarca té sòl
suficient, però que cal gestionar-lo
de manera diferent. El director va
animar els municipis a treballar en
aquesta línia i va avançar que des
del govern hi ha la intenció de col·
laborar amb els municipis a l’hora
de redefinir la fórmula de repartiment que s’adapti a cada cas concret per tal de fer viables les implantacions supramunicipals. n

La Cambra reuneix el
Comitè Executiu a la
presó de Lledoners
Redacció
Manresa
nnn El Comitè Executiu de la Cam-

bra de Manresa que se celebra un
cop al mes va sortir el mes passat
del seu àmbit habitual i es va reunir al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.
Es tractava d’aprofitar l’oportunitat de visitar les instal·lacions i
els tallers on es treballa per moltes empreses del territori. També
es tractava de mantenir contacte
amb el Centre d’Iniciatives per a
la Reinserció (CIRE), que és l’empresa pública del Departament de
Justícia que té per objectiu donar

segones oportunitats a les persones privades de llibertat, a través
de la formació en oficis i el treball
productiu.
Hi ha una quarantena d’empreses
del territori que han ofert o bé ofereixen feina als interns a través dels
contractes especials que hi ha establerts per a aquests casos i a través
dels quals els interns contractats, a
part de formar-se, cobren i cotitzen
a la Seguretat Social. Tot plegat encaminat a facilitar la seva reinserció un cop complerta la condemna.
Formar part del col·lectiu d’interns
que treballen és una opció voluntària, però que ofereix els seus beneficis. n
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PUBLICITAT

Per què hauria
de ser el packaging
una prioritat a la
teva agenda?
Un bon disseny d'embalatge t'ajudarà a incrementar les vendes,
reduir els costos i fins i tot a fer el teu negoci més sostenible.
Visita dssmith.com/prioridades per entendre com el nostre
enfocament PackRight t'ajudarà a aconseguir les solucions
de packaging adequades, generant valor pel teu negoci.

Som #PackagingStrategists, aconseguim resultats.
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cultura

La nau de l’Anònima
VI_suals amb el cep de
inicia una nova vida
vinya com a eix d’inspiració per a l’ús de la ciutat
Redacció
Manresa
nnn El projecte VI_suals 2017, que

uneix la creació artística i la tasca
divulgativa per apropar la cultura
del vi al teixit social de Manresa
i comarca, ja té a punt un potent
programa d’activitats per a l’11a
edició d’una proposta cultural de
referència al país. En aquesta ocasió, el cep és l’eix temàtic d’inspiració escollit en una edició que se
celebra des del 27 de maig a l’11 de
juny. VI_suals 2017, com és habitual, inclou la mostra de vi i d’art a
la plaça de Sant Domènec, l’exposició de Foto Art Manresa, la projecció de curtmetratges, les jornades de portes obertes als cellers, el
tast de picapolls al Parc de la Seu,
i diversos actes i activitats adreçats a projectar la cultura del vi
i la seva estreta vinculació amb
Manresa i el Bages. VI_suals és un
projecte impulsat conjuntament
per la DO Pla de Bages i l’Ajuntament de Manresa amb la col·
laboració de diverses entitats de
la ciutat i la comarca, com la Taula
d’Arts Visuals de la Catalunya Cen-

tral, el Cercle Artístic de Manresa,
Foto Art Manresa, Cineclub Manresa. Es va organitzar per primer
cop l’any 2012.
Coordinat per l’Ajuntament de

Manresa, el projecte VI_suals vol
apropar el món artístic a la ciutadania i donar suport a les iniciatives dels creadors, tant en l’àmbit
de la difusió com de la producció.
En l’edició d’aquest any es torna a
donar continuïtat al protagonisme del sector vinícola, que és un
dels de més tradició de la comarca
i, alhora, amb més projecció estratègica.
El vi no sols representa un element
gastronòmic i econòmic, sinó que
és sinònim d’una cultura, d’una
identitat i d’un paisatge.
Per aquest motiu, els promotors
d’aquesta edició tornaran a sumar
esforços per fomentar els vins del
Bages i la seva associació amb la
creativitat i la cultura artística dels
creadors locals. VI_suals 2017 va
fer les seves primeres passes el
febrer passat amb el sorteig que
va emparellar un total de quinze
artistes amb catorze cellers —en
un dels casos és un equip de dos
artistes— que formen part de la
DO Pla de Bages i que apadrinaran intervencions artístiques que
enguany tenen el cep de vinya com
a eix temàtic i font d’inspiració. n

Redacció
Manresa
nnn L’edifici de l’Anònima arren-

ca una nova etapa de la seva història al servei de la ciutat de Manresa. Durant les darreres setmanes
l’Ajuntament de Manresa ha destinat 30.000 euros a condicionar mínimament la nau principal, de 480
metres quadrats, del que va ser l’antiga seu d’Endesa i un dels edificis
industrials més emblemàtics de la
ciutat, que el juny de 2014 va passar a ser de titularitat municipal.
Amb les intervencions de manteniment fetes, la nau es converteix
en una sala polivalent, un “envelat
capaç d’acollir espectacles d’aforament limitat, trobades, assajos, mercats, rodatges o esdeveniments de tota mena”. En aquest
sentit, l’espai s’incorpora a l’oferta
d’equipaments municipals a disposició d’entitats i col·lectius que
en vulguin disposar.
El condicionament de la nau de
l’Anònima forma part de les actuacions previstes pel govern de la
ciutat amb l’objectiu de revitalitzar els espais del centre històric de

12 anys. Drama. 133 min.
1914. A mesura que s’acosta la Gran Guerra i l’Imperi
Otomà s’ensorra, un jove metge coneix a Turquia a una
artista d’origen armèni i un periodista americà.
Guardianes de la galaxia Vol. 2
10
Dissabte golfa 0.25

Capità Calçotets
C
Dissabte i diumenge: 4.15 - 6 - 8
Feiners: 6 - 8
Diumenge matinal 12.10
Apta. Animació. 89 min. Català
Dos alumnes entremaliats hipnotitzen el director de
l’ecola fent-li creure que és un superheroi entusiasta i
bastant beneit anomenat Capità Calçotets.
Capitán Calzoncillos
Dissabte i diumenge: 4.50 - 6.40
Feiners: 5 - 6.40
Diumenge matinal 11.50
Apta. Animació. 89 min.
Dos alumnes entremaliats hipnotitzen el director de
l’ecola fent-li creure que és un superheroi entusiasta i
bastant beneit anomenat Capità Calçotets.
American pastoral
5.30 - 8 - 10.30
Dissabte golfa 0.40
Diumenge matinal 12
12 anys. Drama. 109 min.
El Seymour és un home de negocis que la vida li fa un
tomb quan la seva filla desapareix després de cometre
un acte violent i el que en descobreix el fa trontollar.
Mil coses que faria per tu
C
Dissabte i diumenge: 4.20 - 6
Feiners: 6
Diumenge matinal 12.10
7 anys. Comèdia romàntica. 86 min. Català
El Dani ha perdut el rellotge de luxe que la seva nòvia li
ha regalat per l’aniversari. Farta d’aquesta i d’altres decepcions, ella decideix tallar amb el Dani…
El bebé jefazo
Dissabte i diumenge: 4.20 - 6.20
Feiners: 6.20
Diumenge matinal 12
Apta. Animació. 97 min.
Un nadó peculiar, que porta vestit, corbata i maletí, i el
seu germà Tim, de 7 anys, intenten aturar els perversos
plans del director de l’empresa Puppy Corporation.
Els Barrufets. El poble amagat
C
Dissabte i diumenge: 4.10
Diumenge matinal 12.10

12 anys. Aventures. 136 min.
L’equip dels Guardians es reuneix altra vegada mentre
travessen els confins del cosmos i intenten desxifrar el
misteri de la veritable filiació de Peter Quill.

Apta. Animació. 89 min. Català
Un enigmàtic mapa porta la Barrufeta i els seus millors
amics a una emocionant i divertida aventura al Bosc
Prohibit per trobar un misteriós poble amagat.

La momia
Dissabte i diumenge: 4 - 6.10 - 8.20 - 10 - 10.40
Feiners: 6.10 - 8.20 - 10 - 10.40
Dissabte golfa 0.30 • Diumenge matinal 12
12 anys. Aventures. 110 min. lamomia-lapelicula.es
Tot i estar enterrada en la profunditat del desert, una antiga princesa, que posseeix una maldat oculta, es desperta a la nostra època i provoca un gran caos.
La momia en 3D
5 - 7.30
12 anys. Aventures. 110 min. lamomia-lapelicula.es
Tot i estar enterrada en la profunditat del desert, una antiga princesa, que posseeix una maldat oculta, es desperta a la nostra època i provoca un gran caos. 3D
Pàtria
C
Dissabte i diumenge: 4.10 - 6.20 - 8.30 - 10.40
Feiners: 6.20 - 8.30 - 10.40
Dissabte golfa 0.40 • Diumenge matinal 12
12 anys. Drama èpic. 112 min. Català
Explica les aventures del cavaller català Otger Cataló
que segons la llegenda va conquistar les terres catalanes després de vèncer els sarraïns al segle VIII.
Déjame salir
6.20 - 8.25 - 10.40
Dissabte golfa 0.40
Diumenge matinal 12
16 anys. Thriller. 104 min.
El Chris i la seva nòvia van a conèixer els sogres a la
seva mansió. El que sembla nerviosisme per la seva relació interracial es converteix en una situació inquietant.
La promesa
7.45 - 10.15
Dissabte golfa 0.40

Manresa i posar-los a disposició de
persones i entitats amb l’objectiu de
dinamitzar aquest entorn de la ciutat. La nau de l’Anònima, que tindrà
una aforament per a unes 500 persones, ja va ser la seu de l’acte de cloenda de la primera edició del Festival Artístic del Barri Antic (FABA),
que es va celebrar al maig amb més
de 50 propostes artístiques arreu
del centre històric. L’Anònima de
Manresa, amb 134 anys d’història,
va passar a mans municipals després que Endesa traspassés al consistori la titularitat i l’ús d’aquest
immoble, que fins fa poc era la seu
d’Endesa a la Catalunya Central. La
cessió es va produir un cop la companyia elèctrica es va traslladar a
La Catalana, un edifici modernista de 1920 proper al barri del Xup,
a la carretera C-37, que també havia estat una central de generació
i que ha estat rehabilitat íntegrament després de dos anys d’obres.
D’aquesta manera, es culminava
el conveni signat l’any 2010 entre
el consistori manresà i Endesa. La
nau de l’Anònima, situada al centre
històric, forma part del patrimoni
protegit de la ciutat. n

Piratas del Caribe: la venganza de Salazar
Dissabte i diumenge: 4 - 5.20 - 7.50 - 8.20 - 10.20
Feiners: 5.20 - 7.50 - 8.20 - 10.20
Dissabte golfa 0.40 • Diumenge matinal 11.50
12 anys. Aventures. 129 min. disney.es/lavenganzadesalazar
A Jack Sparrow el persegueix el capità Salazar i la seva
tripulació de pirates fantasma, escapats del Triangle del
Diable i obstinats a acabar amb tots els pirates.
Una policía en apuros
Dissabte i diumenge: 4.15 - 6.20 - 8.25 - 10.40
Feiners: 6.20 - 8.25 - 10.40
Dissabte golfa 0.45 • Diumenge matinal 12
7 anys. Comèdia. 105 min.
La Johanna és una agent de policia francesa oblidadissa
i maldestra que és relegada a posar multes de trànsit,
però la seva intenció és entrar en una unitat d’elit.
Norman, el hombre que lo conseguía todo
6 - 8.15 - 10.30
Dissabte golfa 0.40
7 anys. Drama. 117 min.
Un home de negocis d’estar per casa es fa amic d’un
polític. Quan aquest es converteix en un líder mundial
influent, la vida del Norman canvia totalment.
Alien: Covenant
8.15 - 10.30
Dissabte golfa 0.45
16 anys. Ciència-ficció. 122 min.
Els tripulants de la nau Covenant creuen la galàxia per
establir una colònia en un planeta amb possibilitats, però
alguna cosa fosca i perillosa s’amaga en aquest lloc.
El círculo
10.40
Dissabte golfa 0.45
7 anys. Thriller. 110 min.
La Mae és contractada per una important empresa tecnològica per formar part d’un experiment innovador que
va més enllà dels límits de la privacitat i de la llibertat.
Òpera i Ballet al Bages Centre
Dimarts 20 de juny a les 19.15
en directe des de l’Opera de París (Palais Garnier)
Le cenerentola
Òpera en dos actes de Gioacchino Rossini
Interpretada per Juan José De León i Alessio Arduini
Direcció musical Ottavio Dantone
Per fer el mos a Bages Centre

entra al futur amb

Sessions golfes els dissabtes. Sessions matinals els diumenges • Programació i horaris subjectes a canvis de darrera hora. Disculpeu les molèsties.

Estrena

C Català

3D

VO Versió original subtitulada
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ESPORTS

Corvo posa cara al
Toni Baños, millor
nou projecte del
marca europea
Manresa Futbol Sala juvenil d’obstacles
Manresa Futbol Sala

Carles Jódar
Manresa
nnn L’atleta berguedà del Club Avi-

nent Manresa, Toni Baños, va aconseguir una marca estratosfèrica en
la cursa dels 2.000 metres obstacles
(5’ 53” 48), en la prova del Campionat de Catalunya Juvenil que es va
disputar a Lloret de Mar. La proesa
que significa la marca queda identificada quan podem explicar que
és la dotzena millor marca mundial juvenil de l’any, només supera-

Els pilars
de la salut

D

da per nou atletes kenians, i dos de
sud-africans, que són els autèntics
reis d’aquesta prova. Vol dir això
també que Baños ha sumat la millor marca europea i estatal, que, a
més, és record dels campionats i òbviament rècord de l’entitat. Aquesta
extraordinària marca és un reflex
de l’esforç que està fent l’entitat per
tal d’emular, en l’equip masculí, els
èxits que estan sumant en l’equip
femení, que enguany ha aconseguit
classificar-se entre els vuit millors
clubs de tot l’Estat espanyol. n
CAM

Carlos Corvo i el president Javier Franco en el moment de la signatura
Carles Jódar
Manresa

El Manresa Futbol Sala està disposat a convertir-se en un
equip de Divisió de Plata. Aquest
és el principal objectiu que s’ha
marcat la nova junta directiva del
futbol sala manresà. Un plantejament que ha d’anar acompanyat
d’un treball de base que s’acosti a
l’excel·lència per tal que la promoció d’aquest esport en l’àmbit competitiu no quedi en foc d’encenalls.
Que l’aposta és ferma i decidida ho
nnn

mostra el fitxatge del manresà Carlos Corvo. Aquest jugador prové de
jugar de la Divisió d’Honor d’aquest
esport amb el Catgas Santa Coloma. Corvo ha estat un rodamón del
futbol sala.
Va iniciar la seva exitosa carrera esportiva a Manresa i vol que la seva
etapa final es pugui tancar a la capital del Bages, per això ha signat
per quatre temporades.
Corvo s’ha de convertir en jugador franquícia d’un projecte il·
lusionant per al Manresa Futbol
Sala. n

Garcia marxa a la
Xina, Solivelles nou
entrenador

carles jódar

Albert Garcia deixa el CE Manresa per anar a entrenar a la Xina
Carles Jódar
Manresa
nnn Albert Garcia acabava de re-

novar com a entrenador del Centre
d’Esports Manresa per començar
a treballar de cara a la temporada 2017-2018, però poc després de
la renovació l’Albert va rebre una
oferta per anar a fer d’entrenador a
la Xina, en un projecte per formar
talents xinesos que acabin situant
el país en l’elit mundial d’aquest
esport. Abans de marxar, l’Albert
explicava que a la Xina “el futbol
és una assignatura a les escoles”
i que s’han marcat l’objectiu de

poder aconseguir ser una potència mundial i que ho volen fer treballant des de la base.

Canvi d’entrenador
El Centre d’Esports Manresa va voler facilitar l’oportunitat com a professional que significa aquest viatge
a la Xina per a Albert Garcia i li va
donar la carta de llibertat. El club
ha reaccionat de pressa i ja ha fitxat Jose Solivelles, un entrenador
que fins fa uns mesos va entrenar el
Sabadell a Segona B. Tornar a la 3a
Divisió continua sent el principal
objectiu del club blanc-i-vermell. n

Toni Baños, medalla d’or al Campionat de Catalunya Juvenil

Manel Paz Valenciano

es del meu punt de vista, els
tres pilars principals per mantenir una bona salut són:
· Una alimentació equilibrada: és a dir,
adaptada a les necessitats individuals
de cadascú, de proximitat i tan poc industrialitzada com es pugui.
· Activitat física: moure’ns cada dia,
treballar la força i el cor i, si és possible,
practicar un esport que ens faci gaudir.
· Control de l’estrès crònic: establir petites estratègies que ens permetin que
els nostres nivells d’estrès no es cronifiquin i, així, poder descansar i mantenir
un bon equilibri hormonal.
Evidentment, hi ha molts altres factors
que ens poden influenciar, com les relaci-ons socials i afectives, els tòxics als
quals estem sotmesos..., però aquests
tres són, per a mi, els essencials. Perquè, a més a més, seran els més importants en cas que un dia, malauradament, ens lesionem.
Alimentar-nos de manera que el cos
tingui els nutrients essencials per les
funcions bioquímiques de recuperació,
descansar de manera adient per poder
recuperar els teixits afectats i practicar els exercicis que ens recomanin els
professionals de la salut que ens tractin farà que la rehabilitació sigui més
ràpida i efectiva.
Tècnic superior en activitat física
www.fisioterapiaefis.com
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Un punt i a part
amb ANNA GANZINELLI
(periodista)

On coi són els taxis quan més els
necessites? El carrer de Balmes està
desert. El Manel mira angoixat cap al
Tibidabo, mentre avança per la vorera
en la direcció dels cotxes, carregant la
bossa de l’hospital a l’esquena.
—No t’amoïnis, de seguida en passarà
un —em diu, sense creure-s’ho.
Jo el segueixo com puc, amb una mà
sota la panxa i l’altra als ronyons. Cada
tres passes m’he d’aturar i respirar,
respirar, respirar.
—Tens una altra contracció? —El
Manel mira l’hora al mòbil—. No
han passat ni dos minuts de l’anterior,
Marta.
—Ja ho sé! Això no són contraccions,
això és una tortura —mastego, entre
dents. Se m’està a punt de trencar
l’esquena. El dolor ja no afluixa entre
una i l’altra.
—Va, amor, aguanta. —Recula cap
a on sóc i m’ofereix la mà. No tinc
esma d’agafar-li. Amb prou feines
puc amb mi mateixa. Noto com se’m
congestiona la cara i se’m neguen els
ulls. Dues llàgrimes solitàries rodolen,
denses, galta avall.
El Manel fa un bot i tira la bossa a
terra. Es llença a l’asfalt, com posseït.
El veig saltar i moure els braços. Allà
a la llunyania, tres semàfors més
amunt, albiro un petit llum verd.
—Un taxi! Un taxi! —crido, i el plor
troba via lliure i em xopa la cara.
L’esperança em fa oblidar, per un
moment, que estic morint de dolor.
Quan el cotxe s’atura davant nostre,
el Manel es baralla amb la maneta
de la porta. Els nervis l’anul·len.

L’aparto suaument, o potser no tant,
i tibo l’agafador com si m’hi anés la
vida. De fet, m’hi va. Em deixo caure,
maldestre, al seient del copilot, mentre
el pes a l’entrecuix se’m fa més evident.
—A l’hospital del Mar, si us plau. I
ràpid —mana el Manel, amb la veu
entretallada. Des del seient de darrere,
em posa una mà tremolosa a l’espatlla.
Si no fos perquè tinc el cap a una altra
banda, m’hauria fet gràcia la frase.
Hauria fet broma amb un altre clàssic
de pel·lícula que sempre he volgut dir:
segueixi aquest cotxe. De pressa. Però
només puc gemegar. Aquells gemecs
involuntaris que et surten dels budells
i et desencaixen el rostre. Em retorço a
la cadira intentant buscar una postura
que em permeti respirar, que m’alleugi
la pressió al baix ventre. M’agafo fort a
l’entapissat, fixo la mirada a la panxa,
que es contrau sota la samarreta de
cotó; inspiro, expiro i compto.
—Quant creu que trigarem? —Sento
preguntar el Manel—. La meva dona
està molt apurada.
—No s’amoïnin, a aquesta hora no hi

Final feliç
ha trànsit. Baixaré per Balmes fins a la
Gran Via i després avall per Sardenya.
Ja veuran com hi serem de seguida.
—El to del taxista m’asserena. No diu
una paraula de més ni fa cap altre
comentari, tot i que la situació s’hi
presta. Del retrovisor interior penja
un pi de plàstic que desprèn olor de
lavanda.
El cotxe va fent via gràcies a la
sincronització dels semàfors. Encara
hauré estat de sort, de posar-me de
part de matinada. Quan arriba a la Gran
Via s’atura un minut que se’m fa etern.
Sento el Manel que es remou al seient
de darrere i jo també esbufego. Tinc
calor, obro la finestreta. Del monyo
escabellat em regalima una gota de
suor que em baixa pel clatell i s’escola
columna avall. Em ve una contracció tan
forta que se m’enrampen les lumbars
i em tremolen les cames. La mare de
les contraccions. Noto clarament una
pilota que intenta obrir-se’m pas entre
les cuixes. Serro les dents i m’aferro
amb tanta força a la maneta del sostre
que em sembla que la doblegaré. No

sé si advertir els meus acompanyants
que la cosa va de debò, que és urgent
arribar. Però en lloc de paraules em
surt un lament gutural que neix del
més profund del meu ésser.
—De seguida arribem, no pateixi —em
diu el taxista, mirant-me de cua d’ull. Jo
només encerto a fer que sí amb el cap.
Sembla que amb aquesta darrera
envestida m’he guanyat uns segons
de treva. Miro enrere i veig el Manel
amb la vista clavada al carrer, el cap
gairebé fora de la finestra, les mans
blanques de tant estrènyer les nanses
de la bossa. Millor no li dic res més.
Amb la mà dreta palpo, sense atrevirme, el pes que comença a treure el cap
sota el pantaló de punt, entre la carn
tremolosa.
Em concentro tant a no empènyer,
a buscar el botó de pausa en el
comandament del meu cervell, que
no m’adono que ens hem aturat sota
el cartell lluminós d’urgències. Per fi.
El conductor salta del cotxe i corre a
fer la volta i obrir-me la porta. Perdo
de vista el Manel, que deu haver

entrat a alertar algun metge. Sortir
del cubicle enclotat em costa mitja
vida i un altre udol de lloba. És com
em sento, com un animal. Un cop fora,
encorbada, veig que un noi vestit de
blanc m’ha baixat a buscar amb una
cadira de rodes. M’hi entaforo com
puc i avancem cap a la glòria de la
porta d’accés. Pugem per una rampa
cap a la recepció, però un cop a dalt,
la roda dreta s’encalla amb el final
d’una barana de seguretat. Jo, sense
pensar-m’hi, trec els braços a banda i
banda i faig palanca amb el marc de
la porta per impulsar-nos cap a dins.
—Noto el cap, em surt el cap! —
irrompo enmig del passadís.
Una dona baixa i compacta reacciona
a l’instant i s’arromanga mentre se
m’acosta, directa al meu pantaló.
L’estripa amb determinació mentre
jo em deixo anar en un darrer lament, i
en un joc de mans treu d’alguna banda
un llençolet verd i recull un cos menut
i calent que ha trobat sol la sortida.
L’embolcalla com un farcell i me’l posa
sobre el pit, exultant.
—Enhorabona, és una nena!
Em desmunto en plors, riures i
tremolors enmig d’uns aplaudiments
espontanis de desconeguts. I m’aferro
a aquell pes que em palpita damunt
el cor. Li omplo el cap enganxifós de
petons.
—Cèlia, petita, benvinguda! Hola!
Hola, bonica! Quines ganes teníem
de conèixe’t.
@annaganzinelli

Aquesta secció ofereix un seguit d’escrits de la periodista Anna Ganzinelli sota el títol ‘Freqüència Ficció’ que volen
ser un ‘Punt i a part’ del diari, en els quals, en forma de pensaments, desenvolupen la visió d’una persona davant els
fets quotidians, les il·lusions i les situacions amb què ens enfrontem.

Aquest és el darrer capítol dels
articles de la periodista Anna
Ganzinelli que ens han fet bategar amb les vivències dels seus
personatges. En nom d’aquesta
publicació, moltíssimes gràcies i
fins ben aviat.
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ENTRETENIMENT
Zodíac’17

MOTS ENCREUATS, per Pau Vidal

ÀRIES - 21 / 03 - 20 / 04
Necessites alliberar-te d’algunes cadenes del terreny professional i això
pot provocar-te certa tensió.

HORITZONTALS:

1. Falta de ganes de pencar quan
no hi ha motius / 2. Quatre versos
a la joia de pasturar. L’enganxós
de la nevera / 3. La cosa llatina.
Unitat d’activitat enzimàtica no
prou catalogada. Brot quasi consumat / 4. Base de la dieta del
Iucatán. Fèrtil en extrem / 5. En
senyal de victòria. Molts locals hi
tenen dret, carm permet la carburació. Al fons a la dreta / 6. Empolaini la muntura. Entrin en contacte amb el plat del dia / 7. Quatre
elèctrodes en un tub més aviat
tètric. Apat en vies de santificació
/ 8. Sonar però no vocalitzar. Predomini per damunt de congressos
i reunions / 9. Mengívol i gustós,
en opinió del viciós. Als límits de
la quimera / 10. Concedint permís
al visitant. En Llopis en va fer les
tapes i en Llepes el cul / 11. Insti
de Batxi. Com s’assembla aquest
pastor a en Xavier, oi? Cèntriques
en relació a l’adreça / 12. Illa napoleònica. Ranqueig en el caminar de la Isabel / 13. Direccions
espirituals que generen més estats d’èxtasi. Surt guanyant amb
el substitut.

TAURE - 21 / 04 - 20 / 05
Pel que fa a economia, et sents protegit. Sembla que ara mateix no has
de patir, i si hi havia problemes, es
van solucionant.
BESSONS - 21 / 05 - 21 / 06
Moment excel·lent per connectar
amb el més intern, per superar traumes, si n’hi ha. I per enfrontar tot allò
que està pendent.
CRANC - 22 / 06 - 22 / 07
Compte fins a deu abans de fer una
crítica severa. Pots parlar més del
compte i penedir-te’n.
LLEÓ - 23 / 07 - 23 / 08
Pots mostrar certa inquietud vers el
futur. Alguna cosa prevista et provoca angoixa i sorgeixen algunes pors
que creies oblidades.
VERGE - 24 / 08 - 22 / 09
A la feina pots sentir que no arribes
a tot i potser és veritat, però no serà
perquè tu no siguis treballador. Et
tocarà baixar el ritme.

VERTICALS:

1. Mots nascuts de l’absència de
timó. Fem via, així de senzill / 2. El
mar de sempre. Profitós i productiu, fins i tot per estalviar munició a
la guerra / 3. Centre històric d’Oslo. Cartes de cartró?: no, coves de
vímet pels fems. Extrems del Betis
/ 4. Ajudant del matador amb un
kleenex enorme pel porc. Intestinalment relaxat / 5. Toga que no
cobreix el cap. Proteïna potencialment víctima de miositis. Triple
no mortal al carrer / 6. Practiqui
acupuntura de la que deixa. És cosa de la dixi, una funció lingüística
/ 7. Per iòdica. Si sortiu a sopar no
li deixis triar el vi. Noè quan posà
rumb nord / 8. Una mesquinesa
com ja no se’n veuen. Pobrissó, i
això que té aspecte de ric! / 9. Al
centre del camp. Arriscada, perillosa. Un valencià al cor de la Txell
/ 10. Com cabres boges i dolentotes, aquests mussols. Ceràmica a
cals sogres / 11. Marca registrada
de crucifixos. A cíniques no arriben, però a injustes sí / 12. Aquella butaca que conferia noblesa a
Constantí. Croquis vist a la manera
revolucionària.

ESCORPÍ - 21 / 10 - 22 / 11
Sembla que saps millor què vols i
què t’agradaria fer, què té valor per
tu i cap on has de dirigir les passes.
SAGITARI - 23 / 11 - 21 / 12
Sembla que vius experiències repetides. Escenes similars amb diferents
personatges. Estigues atent.

AQUARI - 22 / 01 - 19 / 02
Possibles despeses relacionades amb
els fills. Serà bo posar límits perquè
els altres entenguin fins on poden
arribar.
PEIXOS - 20 / 02 - 20 / 03
Pots trobar-te havent d’escollir entre
una feina i una altra. Valora en funció
del que sentis, ja saps que per a tu és
important trobar-te a gust.

Banc de continguts. Dhanna Astròloga

CAPRICORN - 22 / 12 - 21 / 01
Sents que estàs tornant a viure algunes situacions, sobretot en l’àmbit laboral. Aplica el que has après.

TELÈFONS D’INTERÈS

BALANÇA - 23 / 09 - 20 / 10
En els darrers mesos has après molt
de la contenció verbal, a posar en ordre els pensaments i a estructurar-te
millor mentalment.

URGÈNCIES

Tot tipus d’urgències
Bombers i Ambulàncies
Urg. Primària Bages		
Mossos Bages		
Policia L. Manresa 		

112
112
93 875 79 67
93 875 98 00
93 875 29 99

Sant Joan de Déu		
Centre Hospitalri 		
Clínica Sant Josep		

93 874 21 12
93 873 25 50
93 874 40 50

Informació Municipal
Renfe			
FGC			
Julià			
Alsina Graells		
Castellà 			
Eix Bus 			
Costa Calsina		
Hispano Igualadina		
Masats			
Radio Taxi		
Taxis Manresa		
Ajunt. Manresa 		

010
902 24 02 02
93 205 15 15
93 431 11 00
902 42 22 42
93 874 68 00
93 874 66 66
93 873 84 54
902 44 77 26
93 804 12 13
93 874 40 00
93 877 08 77
93 878 23 00

HOSPITALS
SERVEIS
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Jordi Baiget és CONTRAPORTADA com a ...
Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

“Si volem una economia de qualitat,
no ens podem basar en salaris baixos”
Si parlem de coneixement, i en
aquest cas parlant concretament
d’Osona, el paper de la universitat
ha estat fonamental i segur que ho
serà molt més encara.
Ho ha de ser perquè el futur passa
pel coneixement, és a dir, ara
podríem dir estarem en una època
de canvis, però no és sinó un canvi
d’època, així, en majúscules. Podem
ser més o menys conscients, però
està passant al món i amb això ens
hi trobarem vulguem o no vulguem.
Llavors, el que hem de decidir
nosaltres és, si davant d’aquest
canvi, el seguim i l’acceptem, o en
som protagonistes. Jo el que dic és
que tenim capacitats per ser-ne
protagonistes i ens hem de posar
a fer-ho.

Sebastià Raurell
l’entrevista
Jordi Baiget i Cantons va ser
secretari del Govern de Catalunya
entre 2012 i 2016. Nascut a Balaguer, de ben petit la família es
va traslladar a Terrassa, on va
viure fins a casar-se. És llicenciat
en Ciències Econòmiques per la
Universitat Autònoma de Barcelona. A la mateixa universitat
va cursar estudis de postgrau en
Anàlisi Econòmica. També hi va
exercir de professor ajudant a la
Facultat d’Economia i Empresa.
El 14 de gener de 2016 va prendre
possessió del càrrec de conseller
d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat, després de ser nomenat
el dia abans pel president de la
Generalitat, Carles Puigdemont.
Va ser el convidat en un “Anem per
Feina” recent, programa realitzat
des de Canal Taronja Osona.
Quin és l’estat de salut de l’empresa
al nostre territori?
E v oluc ione m p o s it i v a ment
perquè hem començat l’any 2017
millorant els resultats del 2016, i
això no és fruit només perquè ho
facin les administracions, sinó
pel que fan les empreses. Per tant,
si cada vegada creix més el sector
industrial, és fruit que s’estan fent
bé els deures i, per això, jo diria que
estem anant en bona direcció.
Ha crescut l’exportació. El mes de
febrer es parlava d’un percentatge
d’un 5,25 % de creixement.
Sí, però és el que passa al llarg de
l’any. Mirem d’on venim. Venim

dels darrers cinc anys que cada any
ha sigut un rècord d’exportació. I
pots dir que això està bé, però és que
tots els països d’Europa exporten, hi
ha hagut anys que sí i anys que no.
Per exemple, l’any 2016 la Unió
Europea quasi ven bastantes
exportacions i Catalunya va créixer,
i això és fruit de l’esforç que fan les
empreses perquè exportar no és
una feina fàcil.
Tu no decideixes exportar i a
l’endemà ja tens comandes i
exportes. No, s’ha de picar molta
pedra, s’ha de treballar, és molt
dur, aquesta és una feina que ha de
formar part de l’estratègia i això està
passant. Per tant, s’està aprofitant
aquesta crisi, ens hem d’obrir, el

nostre mercat és el món i, si no ho
fem així, no sobreviurem, per tant
ho fem. Aquests són els resultats
d’un gran esforç que han fet les
nostres empreses.
En aquest sentit, hi ha hagut
un canvi forçat per les circumstàncies?
Jo crec que a vegades és per
convenciment. L’any passat van
exportar cinquanta mil empreses
en aquest país. És una xifra molt
respectable. I ens preguntem:
quantes empreses són exportadores
regulars? Exporten any rere any o
nosaltres comptem les exportacions
si una empresa ha exportat en
aquests últims quatre anys?

La petita i mitjana empresa
sempre han tingut un paper
important en tot aquest món.
Ara el té i quin és el paper de cara
al futur de la petita i mitjana
empresa?
Doncs continuar tenint-lo, perquè quan estem parlant d’un
99 % de les nostres empreses del
país òbviament el continuarem
tenint. Quin és el paper? Ha
d’aprofitar un entorn globalitzat,
ha d’aprofitar les seves capacitats
competitives i sobretot han de
col·laborar entre les empreses.
Com que els catalans tenim grans
virtuts, en tenim d’altres que són
molt individualistes. Jo crec que
el que hem de fer és aprofitar per
col·laborar amb les empreses en
projectes conjunts i, així, fruit
d’aquesta col·laboració, anar
impulsant nous projectes que
puguin guanyar dimensions.

Ho té en compte el Govern?
Es té en compte, es fan coses perquè
l’emprenedoria és elplantejament
de les empreses deldemà i no
podem confiar tot el creixement
de l’ocupació en el sector públic.
Al sector públic hi haserveis, hi ha
la salut, hi ha l’ensenyament, els
serveis socials, però qui ha de crear
ocupació en aquest país és l’activitat
emprenedora i els empresaris, i
perquè hi hagi empresaris hi ha
d’haver emprenedors.
I per tant hem de donar alguna
cosa que faci que aquests projectes
i aquesta voluntat emprenedora que
hi ha al país i que sobretot hi ha amb
els joves es consolidi.
Les reivindicacions del passat 1
de maig van ser ocupació estable,
salaris justos i més drets socials.
Què vol que li digui? Hi estic
d’acord perquè és així. Si volem
una economia de qualitat i amb
futur, no ens podem basar en una
economia amb salaris baixos.
Òbviament, hi hem de veure una
millora de la qualitat i, si volem
tenir un personal qualificat, o
tens personal estable i que pugui
formar-se mentre està treballant o
no el trobaràs.
I quan mirem com ha anat la
crisi en aquest país, veiem que ha
sigut molt dura i ha sigut una crisi
que s’ha resistit i s’ha superat bé
perquè hi ha hagut una contenció
salarial, hi ha hagut un esforç
dels treballadors a qui se’ls han
reduït els salaris respecte dels
que hi havia abans; per tant,
quant a creixement, això ho hem
de canviar i crec que és una cosa
que ens convé a tots. n

