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La MARXA DEL PELEGRÍ és una caminada popular
no competitiva que recorre l’últim tram del CAMÍ
IGNASIÀ des de Montserrat fins a Manresa, amb
dues modalitats que s’adapten als diferents
nivells. Natura, patrimoni i producte local es fusionen en una experiència única. Vine a viure-ho!

Inclou:
Tren i cremallera
fins a Montserrat
(modalitat 26km)

Fira del Montserratí
a Castellbell

Paquet cap
de setmana
(opcional)

Degustació de
productes del pelegrí
al Carrer del Balç

Tota la informació a: www.manresaturisme.cat

març 2019 · FREQüència ·

EDITORIAL

//// en aquest número ////

Llarga vida

4

Reportatge 8 de març:
Dia de la dona treballadora

Pilar Goñi

6 	Agenda

Vint anys després de la primera publicació de Freqüència arriba el moment
dels canvis i per això fem una transformació. No només de nom, sinó també
de format. De diari passem a revista
amb la clara intenció de ser un magazín mensual que aporti un valor afegit
a la informació i que ens aboqui també
al shopping, a l’oci, a la cultura, com a
noves maneres d’entendre la informació i amb la il·lusió que veureu aquesta edició com una manera diferent de
veure l’actualitat.

12 	EL TEMA DEL MES: ampans,
compromís social

Creiem fermament que val la pena mirar al nostre entorn i veure que tenim
un gran ventall de possibilitats de gaudir del món i de tot allò que comporta
sentir de manera diferent les notícies
que dia a dia van brollant.
Crear tendència és important en una
societat en què tot va tan ràpid i en que
gairebé no ens dona temps d’admirar
el que tenim o podem tenir. Per tant,
et proposem una aturada visual amb
aquest exemplar que tens a les mans.
Esperem i desitgem que aquest nou
format tingui llarga vida i que sigui tan
bonic d’escriure-hi com sempre.

16 	Entrevista Josep Sánchezllibre, president de foment
del treball nacional
18 HA PAssat i Passarà
19 MERCADONA APOSTA PER
LES BOSSES DE PAPER
26 	Perfil. CARLOS FUENTES,
COMUNICADOR
30 	SHOPPING
31 BENESTAR: TINGUES CURA
DE LES TEVES DENTS
32 VIATGES: NAVARRA. PROVENÇA
33 	ELS CIMS MÉS MÍTICS
34 UNA AMPOLLA DE VI
INTEL·LIGENT
36 MOTOR: MITSUBISHI.
L’ESSÈNCIA DE SER PIONER
37 	POESIA A ROCAFORT
38 	INFORMACIÓ d’interès

Publicació mensual de distribució gratuïta a les llars de
Manresa. Informació pràctica i de proximitat.
Es pot consultar a www.canaltaronja.cat

Anuncia’t al nou

FREQÜÈNCIA
938 720 205 · publi@els40.com
DIRECCIÓ: Pilar Goñi • PUBLICITAT: Tere Solé • MÀRQUETING: Susana Teixidó • Coordinació: Òscar Bolancell • PROJECTE GRÀFIC i MAQUETACIÓ: Montserrat Figueras • REDACCIÓ: Eduard Font, Eli Pagan, Toni
Martínez, Laia Cerarols, Sergi Lladó, Tània Rodríguez, M. Rosa Jurado • correcció LINGÜÍSTICA: Mariona Barrera • EMpRESA EDITORA: Taelus, SL, Manresa. Tel. 93 872 02 05 • IMPRESSIÓ: Gest XXI. Tel. 93 877.62.18
• Núm. de dipòsit: L-561-1998. Freqüència és una publicació plural que no ha de compartir necessàriament les opinions dels seus col·laboradors ni dels seus anunciants, atribuïbles només als sotasignats.

El reportatge · FREQüència · març 2019

8 de març, una reivindicació
que segueix molt viva
treballadores i treballadors va ser
del 23,4 %, a Catalunya.
Així, les dones perceben uns
6.462 euros anuals menys que
els homes —el salari mitjà d’ells
és de 27.572 euros i el d’elles
de 21.110 euros. Malgrat tot, la
bretxa s’ha reduït lleugerament,
ja que el 2014 era del 26 % i el
2015 era del 23,9 %, fet que, segons la responsable de l’Observatori del Treball de la Generalitat, Manuela Redondo, es deu a
un increment del nombre d’hores treballades per les dones.

Manresa té un homenatge a la dona amb la Plaça 8 de març, al bell mig del barri de Valldaura
Per Pilar Goñi
Fotos Montse Figueras

E

l Dia Internacional de la
Dona Treballadora, també anomenat Dia Internacional de la Dona després de ser institucionalitzat per
decisió de les Nacions Unides el
1975, commemora la lluita de
la dona per la seva participació,
en peu d’igualtat d’oportunitats
moltes vegades inferiors davant
els l’home, en la societat i en el
seu desenvolupament íntegre
com a persona. Es commemora
el dia 8 de març. La primera celebració del Dia Internacional de la
Dona es va fer el 19 de març de
1911 a Europa, específicament
als països d’Alemanya, Àustria,
Dinamarca i Suïssa, i la seva commemoració s’ha anat estenent,
des de llavors, a altres països i
continents.
El 1972 l’Assemblea General de
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les Nacions Unides va declarar
el 1975 Any Internacional de la
Dona i el 1977 va convidar tots
els estats a declarar, d’acord amb
les seves tradicions històriques i
els seus costums nacionals, un
dia com a Dia Internacional pels
Drets de la Dona i la Pau Internacional.

Com està la situació
laboral de la dona
avui en dia?
Les dones treballadores cobren
pràcticament una quarta part
menys que els seus companys
masculins. Aquesta és una de
les conclusions d’un informe fet
públic aquest 2019 per la directora general d’Igualtat de la
Generalitat, Mireia Mata, i que
concretament fixa que el 2016 la
diferència entre els salaris entre

De fet, part de la diferència salarial es deu al fet que la taxa de
parcialitat és més alta en les dones, sovint de manera involuntària i no per petició de la mateixa
treballadora; és a dir, que el fet
de treballar menys fa que el salari sigui inferior. La bretxa, segons
el mateix estudi, s’incrementa
com més grans són les persones, perquè els homes acumulen
més millores salarials al llarg dels
anys, i se situa en el 31,3 % en
el cas dels més grans de 55 anys.

Menys salari
i més parcialitat
Pel que fa a la feina feta per la
Generalitat, la directora general
ha destacat que el darrer any s’ha
col·laborat en la redacció de 69
plans d’igualtat que han afectat
a 55.500 treballadors i treballadores. En total, han ajudat a redactar-ne 140 que afecten 93.000
treballadors i treballadores. “És
la via que marquen països de referència”, ha afirmat, per bé que
el Govern també ha format més
de 1.300 persones de l’àmbit
empresarial i sindical. En total, ha
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destinat a aquesta matèria més de
865.000 euros.
A Manresa, la regidora de la dona és Cristina Cruz que comenta
que “crec que el dia 8 serà un dia
reivindicatiu, on sortiran moltes
persones al carrer en defensa dels
drets de les dones, de la igualtat i
d’una societat més justa i que repetirem una jornada innèdita com
la de l’any passat”.

Com es viurà a Manresa?
La reivindicació que presidirà
aquest 8 de març és la d’una data
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reconeixement del seu paper al llarg
de la nostra història. “Per això ens
va semblar molt interessant que
aquest fos l’eix central d’aquesta
nova campanya de sensibilització
al voltant del 8 de març. El rastre
de les dones manresanes a la història de la nostra ciutat”, diu Cruz.
“Com no pot ser d’una altra manera, també continuarem fent
evidents les desigualtats de gènere que encara patim les dones
i que reivindiquem el 8 de març
i els 365 dies de l’any. Perquè no
podem acceptar les desigualtats
retributives per a la mateixa feina, els sostres de vidre en la vida
pública i empresarial, les pensions
desiguals entre homes i dones,
la desigualtat en la distribució de
les tasques de criança i les cures
i tampoc no podem acceptar ni
una sola víctima més de violència
masclista. I no hem d’oblidar tampoc les diferències que tenim algunes de nosaltres segons la procedència, la classe social, l’edat,
l’orientació sexual o d’identitat de
gènere o segons les nostres capacitats”, comenta.
Les campanyes que es fan des de
l’Ajuntament són molt participades. Hi ha moltes entitats i associacions que fan activitats cada any
que tenen el suport institucional
i que, en alguns casos, col·laboren en la seva organització des

del SIAD o des d’altres serveis de
l’Ajuntament. Per a Cruz, “el perfil més perjudicat, en primer lloc,
és el que té relació amb el treball
de cura i de la llar, perquè no és
considerat un treball productiu,
sinó de l’esfera reproductiva i no
s’hi dona valor. En molts casos, les
dones que hi treballen estan sense
contracte i les tasques que fan no
es consideren una ocupació. En
segon lloc, l’hostaleria i el comerç,
per la temporalitat i perquè són
perfils altament feminitzats”.
Pel que fa a la igualtat, Cristina
Cruz comenta: “Crec que tenim
encara un llarg camí per recórrer
i, com deia Simone de Beauvoir,
‘no oblidem mai que bastarà una
crisi política, econòmica o religiosa
perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats, perquè són
drets que mai s’han de donar per
adquirits i hem de romandre vigilants durant tota la nostra vida”.
El 8 de març el moviment feminista i diferents sindicats han convocat una nova vaga feminista. Una
vaga que va més enllà del que
tradicionalment s’identifica com a
vaga laboral, perquè la participació de les dones és activa en totes
les esferes de la vida i s’ha de fer
visible en altres àmbits, no només
el laboral: el de les cures, el de les
tasques domèstiques, el consum,
la vida estudiantil i l’associativa.
Els sindicats majoritaris han convocat una vaga laboral de dues
hores per torn i altres sindicats
han convocat una vaga de 24 h.
“Des de l’Ajuntament donem suport a la vaga feminista convocada pels sindicats majoritaris i animem a la ciutadania a participar
de manera activa en les diferents
formes de mobilitzacions, actes
i manifestacions que es faran en
suport a aquesta iniciativa. Per
això, no hem programat des de
l’Ajuntament cap activitat aquest
dia i l’acte institucional es farà el
dia 11 de març a la Sala de Plens”,
diu Cruz. ●

El reportatge

ACTES A MANRESA AL VOLTANT
DEL DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Dijous 7 i divendres 8 de març
Mural per la igualtat
Hora: 18 h
Lloc: Casal de Joves la Kampana

Dijous 7 de març
Violències masclistes en el món de la música
A càrrec de Claudia Ferrández (veu de Xavi Sarrià i el Cor de la Fera,
psicòloga especialista en musicoteràpia i educació), Vera Carrión (veu
de Mafalda, directora del documental “Las que faltaban”) i Marta
Navarro (baterista de Neu, psicòloga especialista en violència de
gènere)
Hora: 19 h
Lloc: Centre de Creació Musical, av. dels Dolors, 17 (Damunt Sala
Stroika)

Divendres 8 de març
Col·locació del llaç lila a la façana de l’Ajuntament
VAGA FEMINISTA
Vaga Laboral. #ensplantem #8Mcadadia. Prou bretxes, violències i
desigualtats.
A càrrec de les treballadores i els treballadors
Lloc: centres de treball
Concentració i lectura del manifest del 8 de març
Hora: 12 h
Lloc: davant l’entrada del Jutjat de Manresa, c/ Arbonés
“Reforma horària: temps per a la plena
coresponsabilitat”
A càrrec del director de l’Oficina per a la Reforma Horària,
Alexis Serra.
Hora: de les 14 h a les 16h
Lloc: Kursaal Espai Gastronòmic (Passeig Pere III,35)

Dissabte 9 de març
Itinerari dramatitzat “Les dones també hi érem”
A càrrec de Francesc Comas i la col·laboració d’actrius i actors
Hora: 10.30 h
Lloc de sortida: Plaça Major
Sopar de la Dona
A càrrec del Nord de la Dona
Hora: 21 h
Lloc: Escola Serra i Hunter

Diumenge 10 de març
Sortida a la Maternitat d’Elna
Hora: de 8 a 19 h
Projecció de la pel·lícula:
Viaje al cuarto de una madre (Espanya, 2018)
Hora: 18:30 h
Lloc: Auditori Plana de l’Om

Divendres 15 de març
Taula rodona “Dones enginyeres i indústria”
A càrrec de l’Ajuntament de Manresa
Hora: 18 h
Lloc: Dependències CETIM
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Aquest mes no et pots perdre...
7 de març - cinema
12 de març - espectacle

LES LUTHIERS

De 21 h a 22.45 h - Kursaal Sala Gran, Manresa

Victoria
21 h - AlTer Cinema, Torelló
Direcció: Sebastian Schipper.
Intèrprets: Laia Costa, Frederick Lau, Franz
Rogowski. Alemanya, 2015. Projecció en VO
subtitulada.

8 de març - Cinema

MULA

La mítica companyia d’humor argentina Les Luthiers actuarà per primer cop
al Kursaal amb la seva nova proposta
Viejos Hazmerreíres, una antologia dels
espectacles més aclamats pel públic al
llarg de l’extensa trajectòria del grup,
ara ja amb més de 51 anys sobre els escenaris, i amb obres com Los Premios
Mastropiero, Todo porque rías, Por Humor al Arte i ‘utherapia. En un format
de Ràdio Tertúlia, com a homenatge a
un mitjà que els va influir al llarg de la
seva vida.

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

Earl Stone (Clint Eastwood) és un horticultor
ancià d’uns 90 anys, un veterà de la Segona
Guerra Mundial. Earl es troba sol i en fallida,
ja que s’enfronta a una execució hipotecària
del seu negoci. Llavors li ofereixen una feina que requereix que simplement condueixi
el cotxe. Tot sembla molt fàcil, però, sense
Earl saber-ho, el que realment està fent és
transportar cocaïna per a un cartell mexicà.
Tot es complica quan l’agent de la DEA Colin
Bates (Bradley Cooper) comença a investigar
aquesta misteriosa mula que porta medicaments per el cartell mexicà de Sinaloa.

8 de març - Música

Concert de Mazoni

21.30 h - Cal Corominas, Cervera
Activitats emmarcades en el programa de
Cervera, Capital de la Cultura Catalana
2019. Mazoni presenta en solitari, només
amb la seva veu i la seva guitarra, Carn,
os i tot inclòs, un viatge cap al cor de les
cançons per mostrar-ne allò que n’és imprescindible: la melodia i la lletra. Amb
aquesta nova aventura, Mazoni refunda el
seu projecte per encarar nous reptes sense

oblidar les cançons que l’han fet conegut
com “Eufòria”, “No tinc temps”, “La promesa” o la recent “Ailodiu”.

8 de març - concert

Concert del Fill
del Mestre

22.30 h - Sala Arca, Almacelles
En el marc del 4rt cicle de cançons d’autor,
actuarà el Fill del Mestre a la Sala Arca d’Almacelles. Presentarà Martina, el seu disc
més rotund i biogràfic. Entrada gratuïta.

9 de març - concert

Concert del Conservatori
de Música de Vila-seca
20.30 h - Auditori Pau Casals, el
Vendrell

El Conservatori de Música de Vila-seca oferirà en aquest concert una primera part dedicada als solistes, grups de cambra i conjunt
de violoncels David Popper, i una segona part
amb l’Orquestra Händel, juntament amb el
guanyador del concurs intern ‘El solista i l’orquestra’, que aquest any es dedica al violí.
Interpretaran el ‘Concert per a violí en la
menor’ de Bach i obres dels autors Grieg i
Wagner.

9 DE MARÇ - concert

Police

22.30 h - Palau de la Música, Barcelona
No és necessari enviar un SOS perquè ara sí que The Police Contact arriba a
Barcelona provinent directament de festivals i concerts per tota Europa amb
l’energia i el carisme aclaparador de la que va ser una de les grans bandes de
rock de la història. La banda liderada per Sting i guanyadora de sis Grammy i
dos Brits va produir al llarg dels seus 10 anys d’intensa carrera un bon nombre
de temes que van encapçalar les llistes d’èxit i que encara ressonen a tot el
món. Ara, algunes de les millors cançons, converitdes en temes universals,
des de “Message in a Bottle”, “Every Breath You Take”, “Roxanne” o “Every
Little Thing is Magic”, tornaran a escoltar-se dalt de l’escenari en un espectacle irrepetible. Recrearan fidelment la fusió única de punk,
reggae, pop i new wave que va impulsar el llegendari grup a la fama mundial. The Police Contact aconsegueix captivar el públic i
arrancar l’esperit d’una banda única i inoblidable.
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23 DE MARÇ - concert

EROS RAMAZZOTI

19.00 h - Palau Sant Jordi, Barcelona
Bones notícies per als fans d’Eros Ramazzoti. Aviat començarà la gira
pel territori espanyol del cantant italià. Ja pots adquirir les tevés entrades a Ticketstarter, el web dels preus més assequibles. La cita és al
Palau Sant Jordi, a Barcelona.
Presenta el disc Hay vida. Ramazzoti, conegut en el pop, el pop llatí,
rock llatí i balades romàntiques tant al seu país com a Europa i Hispanoamèrica, és una reconeguda figura de l’escena musical.
El seu distintiu al llarg de la seva carrera és la seva veu nasal, única i
personal. Un bon momento per tornar-lo a escoltar en viu i en directe.

9 DE MARÇ - teatre familiar

9 de març - Teatre

PETJADES

Mi vecindario

De 18.30 h a 19.00 h - Espai Plana
de l’Om - Manresa
Petjades fa un divertit recorregut històric sobre aquesta relació tan especial entre dues
espècies tan diferents, l’home i el gos.
Públic familiar.

9 de març - exposició

Isona i Conca Dellà

10 h - Museu de la Conca Dellà

20.30 h - Fàbrica Vella, Sallent
La Clara, davant una cruïlla vital, haurà de
prendre la decisió sobre el rumb que ha de
donar a la seva vida.
Mi vecindario, és una divertida comèdia que
ens mostra totes les veïnes o veus interiors
que ens encoratgen i ens turmenten al llarg
de la nostra existència. Serem testimonis de
la revolució del veïnat interior de la Clara i
de totes les faacetes d’una autèntica batalla
campal esquitxada d’humor.

10 de març - concert

Grandes mujeres
de la histOria

18.00 h - L’Auditori, Barcelona

10 de març - concert

Presentació de Dintríssim,
de Xiula
De 12 a 13.10 h - L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona, Vic

Visita guiada Petjades de dinosaure de Basturs + Restauració coll d’Orcau, on els assistents podran descobrir el pas dels dinosaures, molt evident en diversos indrets de la
Conca Dellà.
Un és Basturs, on es poden trobar les petjades de grans dinosaures. La visita també
inclou la descoberta del coll d’un dinosaure
sauròpode d’Orcau. La peça, de més de 5
metres de llargada, és una de les més grans
excavades a Europa, i diversos indicis fan
pensar als paleontòlegs que podria pertànyer a una nova espècie de titanosaure.
Durada aproximada de 3 hores, s’han de caminar uns 20 minuts d’anada i de tornada.
Sortida a les 10 h del Museu de la Conca
Dellà a Isona. Inclou entrada al museu. Es
poden adquirir directament al Museu de la
Conca Dellà.

El grup Xiula presenta el seu nou disc en
un espectacle interactiu d’animació en què
combinen els seus clàssics “Verdura i peix”
o “Polls” amb les noves cançons que s’originen en un viatge a l’interior del cos humà.
Un recorregut per estils musicals variats
amb temes que treballen valors de manera
divertida i crítica.

10 de març

Marató de Barcelona’19
8.30 h - Barcelona

La carrera comença a l’avinguda de la Reina Maria Cristina. El límit de temps per a la
carrera és de 6 hores.

10 de març - Teatre familiar

La gallina dels ous d’or
12 h - Teatre Àngel Guimerà, el
Vendrell

L’Auditori de Barcelona et fa la proposta
de gaudir del concert Grandes mujeres de
la historia. Quatre dones, quatre heroines
que han destacat per les seves conviccions, la seva força i el seu coratge protagonitzern aquest concert. Tres són de
carn i ossos i la quarta és la dolça Mimí, el
personatge central de La Bohème, una de
les òperes més populars de Puccini. Les
dues primeres obres són homenatges a
dues personalitats indiscutibles de la lluita
pels drets de les minories: la nord-americana Rosa Parks, la primera dona d’origen
afroamericà que es va asseure a l’autobús en un seient “reservat per a blancs”
en els anys cinquanta, i la salvadorenca
Marianella García Viles, advocada i pensadora, assassinada per defensar els drets
humans en els anys vuitanta. La tercera
obra és energia pura: escrita per una de
les compositores més rellevants del segle
XX, la francesa Anada Gotkovsky, evoca
el poder del foc com a element purificador en una de les partitures més espectaculars que s’han escrit per a banda.

La companyia Zum-Zum Teatre presenta
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FIRES i festes
Del 15 al 17 de març

Fira del Cànem,
Spannabis
Cornellà de Llobregat
Spannabis, la gran fira del cànem, es
consolida com a l’única fira existent a
Barcelona sobre aquest sector i com a
la més gran de les que es fan a Europa.
Amb més de 8.000 m2 d’exposició a les
instal·lacions de la Fira de Cornellà del
Llobregat, Spannabis tornarà a convertir
aquesta localitat de Barcelona en la capital mundial del cànem. Entre els més
de 200 expositors vinguts de tot el món,
el públic podrà veure una àmplia mostra
dels productes derivats d’aquesta planta. Per ampliar informació es pot visitar:
www.spannabis.com

Del 16 al 17 de març

Fira de l’Embotit
Olot

l’espectacle La galina dels ous d’or, guardonat amb el Premi FETEN 2017 a la millor direcció i Premi de la Fira de Titelles de Lleida.

11 de març - concert

La Locomotora Negra
19 h - Palau de la Música de
Barcelona

no celebren el dia de la dona. En el marc del
80è aniversari de la Guerra Cvil.

15 de març - concert

Ólafur Arnalds

21 h - Palau de la Música Catalana
Ólafur Arnalds arriba al Festival Mil·lenni de
Barcelona. El seu so, nou i clàssic, emotiu
i delicat, l’ha consagrat amb un dels noms
imprescindibles de la música més nova.

16 DE MARÇ - teatre familiar

AI RATETA, RATETA

17.30 h - Teatre Conservatori
Hi havia una vegada una rateta molt presumida que estava cansada i avorrida de que
tothom, des de feia anys, expliqués el seu
conte de la mateixa manera.
La famosa formació catalana de jazz, la Locomotora Negra, amb més de 40 anys sobre
els escenaris, amb els estàndards imprescindibles a ritme de swing.

14 de març - concert

PILAR LÓPEZ-CARRASCO &
JEAN-PIERRE DUPUY

De 20.00 a 21.20 h - Kursaal - Sala
Petita, Manresa
La pianista manresana Pilar López-Carrasco i el pianista francès Jean-Pierre Dupuy
s’uneixen en un concert únic de piano a
quatre mans que ens farà reviure les millors
peces de l’impressionisme musical d’autors
com Debussy, Erik Satie, Ravel o Reynaldo
Hahn. Concert inclòs dins dels actes de la
Francophonie 2019.

16 DE MARÇ - teatre

EL LLIBERTÍ

21 h - Kursaal - Manresa
Escrita per Eric-Emmanuel Schmitt, un dels
autors francesos contemporanis més llegits i
més representats al món, El Llibertí ha estat
definida com una veritable joia, una comèdia intel·ligent, lleugera i profunda, sensual i
melancòlica, divertidíssima.

16 de març - Conferència

“Decisions ètiques davant
una malaltia”
De 17.00 a 18.30 - El Tupí de Vic
A càrrec de Xavier Gómez-Batiste (Metge.
Director de la Càtedra de Cures Pal·liatives
de la UVIC-UCC).

17 de març - MÚsica
Un any més, la Fira de l’Embotit aposta
per complementar el mercat amb
l’oferta gastronòmica, lúdica i comercial. https://www.descobreixolot.cat/
fira-embotit-olot/

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

La Tendresse d’Anna Roig
& Àlex Cassanyes Big Band
Project

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

Del 17 al 18 de març

Fem Bullir l’Olla.
Mercat de l’Olla i la
Caldera i Mercat
d’Artesans
Caldes de Montbui
El Mercat de l’Olla i la Caldera està dedicat a la cuina d’aigua termal. El centre
històric acollirà les parades i activitats
del Mercat de l’Olla i la Caldera de Caldes de Montbui, una cita amb la gastronomia i l’aigua termal.
8

15 de març - monòleg

Memòria de les oblidades,
amb Rosa Andreu
De 20.30 a 21.10 h - Casino de Vic

Rosa Andreu protagonitza un monòleg que
se situa sota la repressió del règim franquista, un cop acabada la Guerra Civil. Quatre dones seran jutjades i condemnades a
presó. Soles i sotmeses a dures condicions,
acabaran enterrades a la fossa comuna del
cementiri de Tarragona. L’Atlàntida i el Casi-

19 h - Auditori de l’Ateneu, Banyoles
Anna Roig torna als escenaris després de
dos anys i mig, amb La tendresse. Hommage aux belles chansons acompanyada
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09.03 / LLAR

AMB CELESTE

S, JOAN MAS,

música jazz + poesia + teatre

23.03 / MUTACio
amb cels campos,
havard enstad pep ribas

música clàssica + electrònica + dansa

Més informació i venda d’entrades a www.manresaturisme.cat
7€ · Venda anticipada al web
9€ · Venda el mateix dia a taquilla
Inclou tast de productes del pelegrí
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10 DE MARÇ - concert

CARMINA BURANA

De 18.00 a 19.30 h - Kursaal

d’Àlex Cassanyes Big Band Project. Es tracta d’un espectacle de gran format que ret
homenatge a la cançó francesa. El repertori
està compost per cançons de diferents autors francesos com Georges Brassens, Serge
Gainsbourg, Jacques Brel, Barbara, Claude
Nougaro o Michèle Bernard.

Fins Al 17 de març - teatre

La Dansa de la Venjança

23 de març - concert

Una obra de teatre de Jordi Casanovas i dirigida per Pere Riera amb les magistrals intepretacions de Laia Marull i Pablo Derqui.

21 h - Auditori de Cal Sitjes, Artés

Sala Villarroel, de Barcelona

Carmina Burana és una de les obres clàssiques del segle XX més cèlebres i controvertides, una cantata profana composta
per Carl Orff l’any 1936 basada en textos
poètics del segle XIII que lloen les passions
més terrenals de l’ésser humà. Orff en va
fer una cantata per a gran cor, veus blanques, solistes, dos pianos i percussió, una
obra controvertida i polèmica tant pel seu
llenguatge musical com per la inequívoca
vinculació amb l’Alemanya nazi, però que
s’ha acabat convertint en un exitós clàssic
de la música del segle XX per la força i pel
magnetisme que desprèn. La versió que
sentirem en aquest concert té una dramatúrgia i una posada en escena espectaculars, amb un fort component visual que alimenta la potència de la música i converteix
l’espectacle en una experiència intensa.

productes típics de la zona com les galetes
de Santa Coloma de Farners, les avellanes
de Brunyola o les melmelades de Can Moragues, entre d’altres. Si voleu venir amb infants poden fer l’activitat canviant el tast de
ratafia per una infusió d’herbes de ratafia o
qualsevol altra beguda (suc de fruita natural, llet de vaca, llet vegetal…).

22 de març - Xerrada

Feminisme. De la dona
sàpiens fins avui dia
19 h - Centre Cívic Les Basses,
Cambrils

Dins de la programació del tercer cicle de
xerrades de filosofia pràctica “Cambrils Pensa. Filosofia per entendre el món”, projecció
d’un documental, i xerrada “Feminisme. De
la dona sàpiens fins avui dia”, a càrrec de
Jordi Branchat, llicenciat en Filosofia per la
Uned. Entrada lliure i gratuïta.

Bug Quartet

Bug és un grup musical format el setembre
del 2016 per quatre nois de la Catalunya
Central. Són joves, espontanis i amb una
gran energia que canalitzen en un proposta
plena de groove. El repertori està format de
creacions pròpies que beuen d’estils i caràcters molt diferents: del jazz més tradicional
a la samba, passant per balades, el groove,
el jazz i fusions de tota mena.

Diumenge 24 de març - Circ

Flou Papagayo

23 de març - maridatge

Tast de ratafia amb
maridatge de productes
de la terra

11 h - Can Moragues, Riudarenes
Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat
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Tast de ratafia amb maridatge de productes de la terra a càrrec de la cooperativa La
Sobirana, que us acompanyaran a descobrir
els gustos tradicionals de la comarca de la
Selva a través de la ratafia i altres productes
de la zona. El tast inclourà quatre ratafies
diferents amb un maridatge cada una amb

18 h - Sala El Sindicat, Balsareny
Espectacle de circ Flou Papagayo, a càrrec
de la companyia Mumusic Circus.
Tres cossos, tres veus, s’uneixen en un circ
en què cada individu és imprescindible per
a l’existència de l’altre. Tres artistes amb
sengles instruments musicals, aparells de
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15 DE MARÇ - concert

DOUCE FRANCE

21 h - Kursaal - Sala Gran, Manresa
Amb motiu del 20è aniversari de la Francophonie a Manresa, s’estrena al Kursaal l’espectacle Douce France, produït i dirigit per Gil Marsalla, que ens situa als carrers de Ménilmontant, al París de la postguerra, al voltant dels anys 50-60. La representació ens endinsa en la vida de Jules, artista de cabaret de music-hall, i de Jef, cambrer d’un petit cafè,
que es retroben i, units per la mateixa passió, la chanson, actuen per tots els cabarets del
barri, fins que es converteixen en cantautors d’èxit. En aquest nou espectacle, Gil Marsalla
evoca tots els grans chansonniers: Maurice Chevalier, Charles Trenet, Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud i Serge Gainsbourg, que han estat poetes
i ambaixadors de la cançó francesa i que han deixat la seva empremta musical arreu del
món. Coorganitza: Associació de Professors de Francès de Catalunya, amb el suport de
l’Ajuntament de Manresa i l’ Ambaixada de França en el marc del 20è aniversari de la
Francophonie.Més informació: https://www.kursaal.cat/programacio/acte/douce-france

24 de març - Musical

Troia, una veritable
odissea!

19.30 h - Centre Cultural el Casino Manresa

10 de març

Conferència sobre aquesta monja benedictina a càrrec de Núria Jornet Benito, doctora
en història medieval i professora titular de
la UB.

Caminada des de Balsareny fins
a Manresa

31 de març

Tast de jocs

16.30 - 20.30 h - Centre Cultural
El Casino
Macroludoteca amb més de 500 jocs de taula i a més a més: explicació de jocs amb el
Club del Joc Presència de creadors de jocs.

Transèquia 2019

Transèq uia
On l’aigua esdevé camí

circ i un abisme. Un cercle escènic minimalista que deixa espai a la metàfora i a la
imaginació. Tres figures sensibles i emotives
posen en evidència que l’art s’amaga en els
instants quotidians. Artistes units pel deliri
comú que els fa bullir la sang i que volen
fer arribar fins on ets tu. Aquest espectacle
és fruit de la primera coproducció conjunta
entre la Mostra d’Igualada i FiraTàrrega.

A peu, corrent o
en bicicleta!
Tu tries

Fins al 31 de març - Exposició

Individu. Del signe a
l’absència

Muxart Espai d’Art, Martorell

19 h - Teatre Municipal Cal Bolet,
Vilafranca del Penedès
Un espectacle inspirat en La Ilíada i l’Odissea, en què els trenta intèrprets de Cor de
Teatre ens faran viatjar amb les seves veus
per alguns dels episodis més representatius
i emocionants d’aquests dos poemes èpics
fundacionals de la cultura europea. Viurem
en directe la famosa Guerra de Troia i les
aventures d’Ulisses de retorn a Ítaca.

28 de març - conferència

Plàcida Genescà i Caballé,
una arxivera amb arrels
manresanes

La planta baixa del Muxart Espai d’Art i
Creació Contemporanis acull l’exposició Individu. Del signe a l’absència.
Una mostra inèdita i conjunta de set artistes
que, des de diferents disciplines, han vehiculat la seva visió passada, present i futura del
retrat. Víctor Roig, Rafa Haro, Bernat Saus,
Gerard Bidegain, Marc Àvila, Benito Rincón i
Irene Cases són els autors de la mostra.

Exposició

GAUDÍ Exhibition Center

Museu Diocesà, c. Pla de la Seu, 7,
Barcelona
El Gaudí Exhibition Center ofereix la col·lecció Passejant amb Gaudí una extraordinària
exhibició dedicada a la vida i obra d’Antoni
Gaudí. Es podran trobar documents originals, peces desconegudes i increïbles maquetes creades per l’artista.

10
Consulta web: www.parcdelasequia.cat
MARÇ
Com a homenatge a les persones
que
entre 1339 i 1383 van construir 2019
la Sèwww.transequia.cat
quia que encara avui aporta un gran cabal d’aigua a la ciutat de Manresa, Jove
Cambra de Manresa va iniciar l’organització de la Transèquia l’any 1985, que
des d’aleshores es pot fer a peu o amb
bicicleta. Des de Balsareny, passant pels
termes municipals de Sallent, Santpedor
i Sant Fruitós de Bages, arriba al Parc de
l’Agulla de Manresa.
El terme Transèquia (contracció de la
preposició Trans i del substantiu Sèquia)
indica clarament la finalitat d’aquesta
activitat: fer un recorregut a través de la
Sèquia, un canal d’aigua que origina les
Festes de la Llum, que se celebren cada
any a Manresa el dia 21 de febrer.
Organitza

Patrocinador

Aliances

I els ajuntaments de:
Manresa - Balsareny
Sallent - Santpedor
Sant Fruitós de Bages
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Els clients dels projectes comercials
d’AMPANS aposten pel compromís social
sense renunciar a la qualitat i al bon tracte

Per Eli Pagán
Fotos: AMPANS
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l Bages ha estat capdavanter en la inserció sociolaboral de les persones
amb discapacitat intel·lectual,
però la greu situació financera
dels Centres Especials de Treball
d’iniciativa social (CET) a causa
de l’actual model de finançament
i la situació d’exclusió del mercat
laboral per a la majoria de
persones amb discapacitat que
treballen als CET posa en perill
l’avenç social assolit. Al Bages,
AMPANS fa més de cinquanta
anys que fa costat a les persones
amb discapacitat intel·lectual.
Una feina feta a consciència amb
vocació social i estretament lligada
al territori.

La història
AMPANS va néixer amb la finalitat de donar una vida digna a les
persones amb discapacitat intel·
lectual. Els fundadors d’AMPANS
van ser un grup de pares i mares
amb fills en aquesta situació que,
davant la manca total de suports
per atendre’ls, van posar en marxa l’entitat. El director d’AMPANS,
Toni Espinal, recorda que fa cinquanta anys “les persones amb
discapacitat eren completament
invisibles als ulls de la societat i
el primer que calia era començar
a impulsar serveis i suports per a
aquestes persones i les seves famílies, i engegar una important tasca
de visibilitat i de sensibilització”. En

aquell moment, diu, “començava
una lluita pels seus drets i la seva
inclusió a la societat”. AMPANS ha
treballat des dels inicis amb una
visió àmplia “per generar oportunitats per a les persones en tots els
àmbits de vida, i això inclou també
el món laboral”.
El primer servei laboral de l’entitat
va néixer amb la donació d’una
impremta. El seguirien una secció
de manipulació, neteja i jardineria.
Actualment AMPANS dona feina a més de 200 persones amb
discapacitat i amb necessitats de
suport a través de diversos projectes: un garden, un restaurant, una
formatgeria, un supermercat i un
quiosc, i les seccions d’indústria,
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neteja, jardineria, arts gràfiques,
bugaderia, medi ambient i consergeries. El director d’AMPANS
explica que els serveis laborals i els
projectes comercials que emprèn
AMPANS tenen una única finalitat: “la de crear llocs de treball i
oportunitats per a les persones
que acompanya”, per tant, afegeix, “l’objectiu no passa per crear negocis, sinó per crear ocupació i per generar les oportunitats
necessàries perquè les persones
puguin créixer professionalment,
adquirir aprenentatge, experiència, seguretat i autoestima”. Des
d’AMPANS també destaquen que
les empreses del territori “tampoc
poden absorbir tota la demanda
de llocs de treball de les persones
amb discapacitat i amb necessitats de suport”.

Projectes comercials
Són projectes, els d’AMPANS,
on les feines manuals encara són
molt importants, per exemple, un
servei com la jardineria i un establiment com el garden. Un altre
exemple és el restaurant Canonge, que just l’any passat va celebrar deu anys. Actualment l’equip
de cuina i sala està format per tretze persones, deu de les quals amb
discapacitat i amb necessitats de
suport. La restauració és un altre
sector que genera llocs de treball.
La formatgeria d’Urpina, des d’on
AMPANS elabora els formatges
Muntanyola, i el supermercat del
carrer Barcelona, a Manresa, són
els projectes comercials més joves
de l’entitat. El supermercat, amb
una plantilla formada íntegrament
per persones amb discapacitat,
dona feina a dotze persones i és
el primer amb aquestes característiques a tot Catalunya. La formatgeria és un projecte que AMPANS
estudiava des de feia anys, arran
del ventall de possibilitats que
s’obria amb la donació de la Finca
Urpina, a Sant Salvador de Guardiola. La finca ja havia albergat una

vaqueria i la formatgeria es va posar en marxa el 2015. Actualment
hi treballen tretze persones, de
les quals set amb discapacitat intel·lectual; elaboren formatges artesanalment amb quatre tipus de
llet, i els seus formatges han estat
premiats en diversos certàmens
com el Lactium de Vic, el Gourmet
de Madrid i l’internacional World
Cheese Awards, la qual cosa demostra que un projecte d’economia social no és contradictori
amb els nivells més alts de qualitat i excel·lència que exigeixen
els mercats. Tant el supermercat
com la formatgeria requereixen
feines molt manuals i, en el cas
del supermercat, AMPANS també va valorar que, com el garden
o el Canonge, té un important
component de visibilitat social pel
tracte directe que els treballadors
mantenen amb els clients. També
els clients valoren molt positivament l’ambient de treball, molt
familiar, que transmeten aquests
establiments i comerços.

Una mica d’història dels projectes
comercials d’AMPANS
 Garden: ubicat a la carretera de Manresa-Santpedor, es va
inaugurar el 1995. Actualment dona feina a deu persones, cinc
de les quals amb discapacitat intel·lectual. El Garden AMPANS
és un centre de jardineria amb planta d’exterior i d’interior,
decoració i disseny, creació i manteniment de jardins.
 Canonge: situat al passatge Canonge Montanyà, es va
inaugurar el 2008. Actualment dona feina a tretze persones,
deu de les quals treballen amb suport. Al llarg dels deu anys
ha contractat vint-i-una persones amb discapacitat i malaltia
mental. El Canonge fa una cuina tradicional basada en
productes de proximitat i un espai acollidor.
 Formatgeria: en marxa des del 2014, dona feina a
tretze persones, de les quals set amb discapacitat intel·lectual.
Elabora catorze varietats de formatge artesà amb quatre tipus
de llet (cabra, búfala, vaca i ovella) des de la finca Urpina, a
Sant Salvador de Guardiola. Amb granja pròpia de cabres, el
formatge de cabra és la seva especialitat i ha rebut diversos
premis nacionals i internacionals.
 Supermercat: és el projecte comercial més jove
d’AMPANS i va ser inaugurat el novembre del 2017. Ubicat
al carrer Barcelona, núm. 72 de Manresa, dona feina a dotze
persones amb discapacitat. La botiga té uns 280 metres
quadrats de superfície comercial i ofereix un assortiment de
més de 4.000 productes de marques diferents. També s’hi
poden trobar els formatges i els vins d’AMPANS.

Els clients
La responsable de comunicació
d’AMPANS, Joana Tubau, explica
que “els clients del Canonge, del
garden, dels nostres vins i formatges, del supermercat o del quiosc
de l’hospital, busquen el mateix
que els clients de qualsevol altre
restaurant o botiga: relació qualitat-preu i un bon tracte. I la gran
majoria coneixen la tasca social
de l’entitat, que valoren positivament”. I afegeix: “Si a més de trobar el bon producte o servei que
busquen, fan un consum o compra que té aquest retorn social, la
satisfacció del client s’incrementa
perquè d’aquesta manera participa en un projecte socialment
responsable que beneficia les
persones”. Des d’AMPANS estan
convençuts que, si gestionessin
els seus projectes comercials sense
tenir en compte els criteris d’exigència que demanen els clients,

El tema del mes

 Quiosc: des del 1995 AMPANS gestiona el quiosc de
l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i, juntament amb
el Garden, és dels establiments més antics que gestiona
AMPANS. Dona feina a cinc persones amb discapacitat de la
comarca.
Master_Frequencies_210x125.pdf
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//// L’ampli
ventall de
possibilitats
d’AMPANS
permet que
les persones
puguin
canviar
de llocs
de feina ////

no podrien ser competitius i fracassarien.

Els treballadors
Les persones que treballen en els
projectes comercials d’AMPANS,
en la seva majoria, han seguit
una trajectòria acompanyats per
professionals de l’entitat, que els
han orientat, els han ajudat a formar-se i han fet pràctiques, abans
d’iniciar-se al lloc de treball. Un
cop a la feina, s’integren dins d’un
equip de treball i tenen definides
unes tasques i unes responsabilitats. Reben suport i acompanyament al lloc de treball per part dels
professionals d’AMPANS sempre
que el necessitin. A més, l’ampli
ventall de possibilitats d’AMPANS
també permet que les persones
puguin canviar de lloc de feina o
fins i tot de sector, en funció de
les seves pròpies necessitats o dels
seus interessos. Un dels factors
que els diferencia de les empreses
lucratives és que és el lloc de treball el que s’adapta a la persona,
i no a l’inrevés. En alguns casos,
després de passar per un període
de feina al Centre Especial de Treball d’AMPANS, algunes persones
aconsegueixen fer el salt a l’empresa ordinària.

El territori
El director d’AMPANS creu que
possiblement la societat coneix
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AMPANS com un gran projecte
que ajuda les persones amb
discapacitat intel·lectual. “Gran”
perquè veu AMPANS a tot arreu,
però segurament desconeix més
el “com ho fa”.
WSi parlem de feina, diu, “la
societat hauria de saber que el
Centre Especial de Treball (CET), és
a dir, aquests projectes comercials
d’AMPANS, no són només un lloc
de treball per a cada persona.
Són molt més”. I afegeix: “Són
un conjunt de mesures de suport
i de xarxa per a les persones que
hi treballen”. Aquestes persones,
a més de tenir la feina a AMPANS,
reben també el suport dels seus
professionals en altres àmbits
de la vida. Les persones que
treballen al CET d’AMPANS són
persones majoritàriament amb
discapacitat intel·lectual, algunes
de les quals amb dificultats
especials, però també amb
malaltia mental, discapacitat
física o sensorial i persones en
situació de vulnerabilitat. “El
perfil de persones tan diferents
a les quals donem atenció, el
nombre creixent de persones que
acompanyem i les necessitats
diverses, i alhora canviants, de les
persones que atenem, ens obliga
a ser una entitat que s’ha de
moure amb agilitat per aprofitar
les oportunitats, avançar-se als
canvis i emprendre per donar
solucions a les persones”, diu
Espinal. I subratlla: “Això fa que
siguem una entitat que sempre
té projectes sobre la taula per fer
realitat. Això fa que la societat ens
percebi amb un peu a tot arreu
i ens vegi com una entitat prou
espavilada per tirar endavant tota
sola”. Des d’Ampans es destaca
que el seu projecte s’ha fet
realitat perquè ha comptat amb
una important implicació de la
societat i del territori, i que “han
compartit la nostra visió allunyada
de la caritat i enfocada, en canvi, a
drets i oportunitats”.

Albert Altarriba
Amabilitat i ofici al Canonge
Albert, com vas arribar a
treballar al Canonge?
Vaig anar a l’escola Bages i després al Pius Font i Quer, i vaig
acabar l’ESO a l’escola Jeroni
de Moragas d’AMPANS. Després de formar-me, vaig fer
pràctiques durant sis mesos de
cambrer i vaig veure que era un
ofici que m’agradava. Quan em
van dir que em contractaven
vaig sentir molta il·lusió!
Què és el que més t’agrada
de la teva feina?
Poder treballar en un restaurant! Ja tenia moltes ganes de
treballar de cara al públic, a
més el meu pare i el meu tiet
també treballen a la restauració. Em sento molt realitzat en
aquesta feina i estic molt content.
Com és la gent del teu
equip?
Només puc dir que són companys fantàstics i treballar
amb ells és el millor que m’ha
passat. Tinc el suport d’un psicòleg, el gerent de la cuina,
col·legues i de vegades un facilitador, però l’ajuda més important prové del psicòleg perquè
si tinc problemes, puc parlar
amb ell i la solució és ràpida;
amb el gerent, si tinc dubtes,
me’ls aclareix.
En el futur, com et veus?
El meu futur laboral me l’imagino treballant i, si puc, tenir
noves oportunitats i formar-me
més. Personalment, em veig vivint de forma independent.
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Un atur molt elevat

Meritxell Garcia
Professionalitat i entrega
Com vas arribar a treballar al
súper Caprabo d’AMPANS?
Jo feia deu anys que treballava al
restaurant Canonge, que també
és d’AMPANS. Després de deu
anys tenia ganes de canviar i
provar altres coses, així que em
van oferir la possibilitat de treballar al supermercat que estaven
a punt d’obrir al carrer Barcelona
de Manresa.
Com va ser el canvi?
Em va fer moltíssima il·lusió el
canvi i ens van preparar. Vaig
fer una formació al supermercat
Caprabo del passeig Pere III, on
vaig aprendre moltíssim. Teníem
una formadora d’AMPANS i després tot l’equip d’aquest supermercat. Va ser una experiència
brutal. Hi havia molt bon rotllo, així que em vaig sentir molt
capaç de treballar al súper.
Quines són les teves tasques
al supermercat?
Faig de reposadora, col·loco els
productes que arriben als lineals,
faig etiquetes, ajudo a preparar
les comandes dels clients a domicili i dono suport allà on calgui.
T’agrada treballar al súper?
M’encanta, estic molt contenta!
tant ara com quan era al Canonge. Vaig a treballar amb moltes
ganes i ho faig tan bé com sé.
Què t’ha aportat tenir una
feina?
Penso que tenir una discapacitat
no vol dir que no siguis capaç de
treballar. AMPANS m’ha donat
l’oportunitat de tenir una feina i
de viure de manera independent.
Al principi va ser tot un repte.

El nivell d’atur de les persones
amb discapacitat és molt elevat,
i més encara quan es tracta de
discapacitat intel·lectual. Segons
dades recollides en l’informe
ODISMET 2017 de Fundació
ONCE, la taxa d’ocupació estatal
de les persones amb discapacitat
era només d’un 15,5 % i 80.000
persones amb discapacitat intel·lectual estaven a l’atur, de
les quals més de la meitat de
llarga durada. L’Institut Nacional
d’Estadística apuntava una altra
dada preocupant: un 89,6 %
d’aquestes persones no cursava
cap estudi, una situació que
dificulta encara més la seva
ocupabilitat i propicia llocs de
treball pitjor pagats i menys
qualificats. I la gran majoria
d’empreses no compleix la Llei de
la discapacitat, tot i que, de mica
en mica, diu Toni Espinal, “les
grans empreses hi van entrant per
temes de responsabilitat social”.
El primer contacte d’aquestes
empreses amb AMPANS sol
ser per complir la normativa,
la Llei de la discapacitat. I és
que les empreses troben en
AMPANS una resposta eficient,
competitiva i que els resol
satisfactòriament les necessitats
de contractació. Encara, però,
assenyala Espinal, “cal avançar
molt en polítiques d’inserció
laboral”.

necessitat d’un compromís de les
administracions per fer front a la
greu situació del sector. Després
d’anys de retallades, els CET estan
en risc de desaparèixer i, per
consegüent, 9.000 llocs de treball
a tot Catalunya. Espinal reclama
gestos de les administracions per
continuar fent la tasca que s’ha
fet fins ara, “donar atenció de
qualitat i universal a les persones
amb discapacitat intel·lectual,
en el nostre cas del Bages”. Des
d’AMPANS es reclama posar a
l’agenda política les persones
amb
discapacitat,
“perquè
durant deu anys no s’han pogut
generar les places necessàries
per atendre una llista d’espera
que ja és urgent. Són molts anys
oblidats, per això hem iniciat
una campanya de mobilització
del sector, davant d’una situació
d’injustícia social amb les
persones amb discapacitat”. ●

Jornada
de portes
obertes

Visita umanresa,
descobreix-la!

Dissabte,
6 d’abril
de 2019
De 10 a 14 h
Visites
individuals
i familiars

Reserveu hora de visita
al 93 877 41 79 o bé a
umanresa@umanresa.cat

Graus universitaris
Infermeria
> Fisioteràpia
> Podologia
> Logopèdia (semipresencial)
> Podologia - Fisioteràpia
(doble grau)
> Educació Infantil
> Administració i Direcció
d’Empreses (ADE)
> Medicina
>

L’augment del salari
mínim
Per a AMPANS l’augment del
salari mínim és una molt bona
notícia per als treballadors i
treballadores del CET i és una
mesura molt positiva per l’avenç
social que significa, però s’ha
convertit en una amenaça per a
la supervivència dels CET, ja que
s’ha aprovat sense la dotació
pressupostària necessària perquè l’Administració estatal hi
faci front. Toni Espinal defensa la

El tema del mes

Postgraus, màsters i cursos
d’especialització
Servei d’idiomes
Programa d’extensió
universitària per a majors
de 55 anys (FUB+GRAN)
Campus Professional
CFGS de Pròtesis dentals
> CFGS d’Educació Infantil
(ciència i experimentació)
> CFGS d’Administració i finances
(orientada a la gestió d’entitats
i clubs esportius)
>

Titulacions de:
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Josep
SánchezLlibre
President de Foment
del Treball Nacional

“Vaig anar a
Madrid per una
legislatura i vaig
estar-m’hi 23 anys”
Redacció Ramon Felip
Foto ACN

J

osep Sánchez-Llibre és des del passat
mes de novembre el nou president de
Foment del Treball Nacional. És llicenciat en Ciències Empresarials i màster en
Direcció d’Empreses per ESADE, empresari i
vicepresident de Conserves DANI. També és
responsable de CEOE en les relacions amb
les Corts Espanyoles; Medalla d’Honor Foment del Treball a la trajectòria empresarial
(2009), i Medalla Bernardo O’Higgins, atorgada pel president del Govern de Xile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en reconeixement per les
inversions espanyoles en aquest país.
Vostè té un llarga trajectòria en política?
Vaig començar l’any 1986 al Parlament de
Catalunya, després vaig estar al Senat del
1988 al 1992 i del 1993 a l’any 2015 al Congrés de Diputats. Vaig anar a Madrid per una
legislatura i, al final, vaig estar-m’hi 23 anys.
Mitja vida, però molt satisfet.
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Primer de tot parlem de perspectives
econòmiques?
Les perspectives de l’economia catalana per a
l’any 2019 són bastant satisfactòries. La previsió és que continuï el creixement del 2018,
en menor mesura, però sense aturar-se. Hi
haurà una petita desacceleració, però no serà un impediment per frenar tant la inversió
interna com la inversió estrangera que pugui
venir de cara al futur. I no serà un impediment perquè les exportacions siguin un eix
vertebrador del desenvolupament de la nostra economia. Jo penso que des d’aquesta
perspectiva l’evolució de l’economia catalana
aquest any 2019 continuarà donant ocupació i generant nous llocs de treball.
Aquesta desacceleració pot resultar un
impediment per a les transaccions comercials i financeres?
No serà un impediment per frenar la inver-
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Entrevista

//// Per tal de crear nous llocs de treball és vital fomentar
la digitalització i la robotització i per cada inversió en
aquests àmbits se’n crearan quatre de nous ////
sió tant interna com l’estrangera que pugui
venir de cara al futur. Tampoc ho serà en les
exportacions catalanes, atès que l’evolució
de l’economia catalana continuarà generant
ocupació.

guntar-nos que passarà a llarg termini?
Arribarà un moment en què tots els cotxes
no podran entrar a Barcelona. Per tant, tot
el que sigui transport públic —taxis i VTC—
seran indispensables l’any 2030.

Creu, per tant, que la taxa d’atur continuarà disminuint?
Estic convençut que a finals d’aquest any
2019 la taxa d’atur a Catalunya estarà 3 o 4
punts per sota de la taxa d’atur de l’economia espanyola. Per tant, les perspectives són
moderadament optimistes. Ara bé, per tal de
crear nous llocs de treball és vital fomentar la
digitalització i la robotització, ja que, tal com
asseguren els experts, per cada inversió en
aquests àmbits de treball se’n crearan quatre
de nous per cada lloc que desapareixerà.

Des de l’acord del Corredor Mediterrani hi ha una bona relació entre les diferents parts. Creu que les inversions
aniran a més?
La veritat és que ara hi ha un posicionament
molt clar de totes les patronals de l’eix mediterrani, des de Catalunya fins a Cadis. Hores
d’ara hi ha pressupostades i compromisos
adquirits dins del Ministeri de Foment i entre
Catalunya, València, Múrcia i Andalusia que
faran que l’obra estigui licitada l’any 2023, i
que l’any 2015 ja sigui una realitat. El Corredor Mediterrani és fonamental per a l’enllaç
amb Europa i amb el món, perquè després
també hi ha altres ports del nord d’Europa
on les mercaderies poden anar a tot arreu.

Com afectarà els sectors tradicionals
aquest nou model de generar indústria?
Els sectors tradicionals de la indústria catalana
i espanyola experimentaran una transformació
molt profunda d’acord amb totes aquestes noves tecnologies. Des de Foment, hem plantejat
un pla estratègic per estudiar com serà l’economia catalana l’any 2030. Amb tot, busquem
saber quins sectors experimentaran una profunda transformació, perquè d’acord amb la
digitalització i la robotització creixeran noves
ocupacions, però també es distribuiran altres
ocupacions tradicionals com va passar amb el
moment de la construcció a inicis de mil·lenni.
Quin paper hi tindran els sindicats?
Hi hem d’estar d’acord entre tots. Foment,
govern i sindicats. Hem de treballar plegats i
sempre amb una bona sintonia amb les organitzacions patronals. Nosaltres estem oberts a
parlar amb qualsevol plataforma sindical que
s’hi vulgui adherir.
El problema que s’ha viscut fa uns mesos amb la crisi de taxis i VTC ens fa pre-

El trànsit és un problema latent encara
avui en dia, tot i els avenços en infraestructures i seguretat viària. Quina gestió
del trànsit es demana des de Foment?
La veritat, però, és que la inversió pública dels últims anys, tant de l’Estat com del
Govern de la Generalitat de Catalunya, ha
estat molt deficitària, bàsicament per la crisi
econòmica i per la manca de recursos de les
administracions centrals. Val a dir que durant
molts anys la inversió de l’Estat a Catalunya
no ha estat proporcional a l’aportació del
producte interior brut a l’Estat espanyol.
Creu, doncs, que no s’han fet prou inversions?
Les inversions que s’havien promès no s’han
materialitzat. És veritat, però, que amb els
pressupostos generals que ha presentat
el partit socialista, hi ha una inversió per a
Catalunya de 2.500.000 €, que representa

gairebé el 17 % del PIB català, per tant hem
millorat considerablement.
Hi ha unió en la representativitat de les
patronals?
Jo fa tres mesos que he arribat a la presidència de Foment i m’agradaria poder arribar a
un acord amb Pimec, una patronal eficient
que s’ha preocupat molt pel territori i per donar un servei a les empreses. Però Foment i
Pimec tenen un conflicte de representativitat.
La Generalitat de Catalunya va fer un decret
amb el qual nosaltres no estàvem d’acord, el
vam impugnar i aquest tema va arribar als
jutjats. El resultat final: un seguit de sentències contràries als interessos de Foment. Costarà posar-se d’acord entre patronals per tal
de pactar acords per aconseguir la total representativitat. Fa temps que des de Foment
es vol arribar a un acord amb Pimec.
Foment s’ha reunit amb Pimec?
Sí, amb el president de Pimec, Josep González, ens hem reunit moltes vegades. El problema el tenim en la divisió de poder; Pimec
vol igualtat de forces al 50 % i nosaltres des
de Foment entenem que la representativitat
hauria de ser entre un 65 % per a Foment i
un 35 % per a Pimec. I és en aquests paràmetres que no ens hem posat d’acord. Però
intentarem posar-nos-hi. Cadascú defensa
els seus interessos, però jo no llanço la tovallola i, malgrat que les posicions puguin
semblar distants, jo crec que Foment i Pimec
tenim l’obligació de posar-nos d’acord. Hem
de ser capaços de crear una unitat d’acció
empresarial per poder afrontar els reptes que
ens venen de cara al futur.
Com se solucionarà la disputa si no hi ha
acord entre les dues parts?
La Generalitat tindrà l’última paraula i serà qui dictaminarà la representativitat final.
Crec que serà així. ●
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Sussi Garcia - ND

Joan Morros s’emociona fent
el pregó de la Festa de la Llum

Joan Morros va ser l’encarregat de pronunciar el pregó de la Festa de la Llum 2019

CULTURA - Redacció
El Saló de Sessions de l’Ajuntament
de Manresa es va omplir de gom a
gom, aquest 15 de febrer, per assistir a un emocionat i sentit pregó
institucional de la Festa de la Llum
2019, que va anar a càrrec del dinamitzador cultural, coordinador de
l’Associació El Galliner i Premi Bages de Cultura 2013, Joan Morros.
El president de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa,
Antoni Erro, entitat administradora de l’edició d’enguany, va remarcar que les entitats veïnals mantenen avui la seva funció: “Voluntat
transformadora, esperit crític (que
no vol dir criticar-ho tot) i treball en
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xarxa. Col·laborem entre nosaltres,
amb l’Administració i entitats, per
assolir objectius compartits”. Erro
va presentar Joan Morros, pregoner d’enguany, a qui va definir com
“un manresà inquiet i compromès
amb el seu barri i la ciutat”.
A continuació, Joan Morros va iniciar el pregó institucional de la Festa
de la Llum 2019 visiblement emocionat i va donar les gràcies a l’Ajuntament de Manresa, a la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa
i a totes les persones que dediquen
una part de la seva vida, de manera altruista, “a millorar la societat”;
com les diverses entitats i associacions culturals, esportives, cíviques,

socials i juvenils de Manresa.
Morros va repassar la història de la
construcció de la Sèquia i la primera
celebració de la Festa de la Misteriosa Llum, “fa prop de 800 anys”.
Morros va aprofitar l’avinentesa per
fer una proposta: que es plantegi
la possibilitat de “no avalar com a
festiu escolar el dia abans o el dia
després del 21 de febrer. Si volem
que la gent es quedi a Manresa el
dia de la Llum per participar en els
actes que s’organitzen, no hauríem
de promoure, com a mínim des del
Consell Municipal, la fugida massiva dels manresans”.
En acabat, l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent, li va fer obsequi
d’una reproducció de l’escultura
La Ben Plantada, de Josep Clarà,
el monument dedicat als iniciadors
de la Sèquia.
Tot seguit, l’alcalde, Valentí Junyent,
va iniciat el seu parlament de cloenda definint Joan Morros com
“un home de cultura, un entusiasta compromès amb la seva ciutat,
un apassionat per obrir debats i per
plantejar-se grans reptes de ciutat i,
a més a més, un gran comunicador
i fer equip amb l’objectiu d’aconseguir els seus propòsits i perseguir
el bé comú”. ●

500 racions de
cargols, novetat
de la Festa de la
Llum d’enguany
FESTA - Redacció
500 racions de cargols. Això és el
que es va repartir el 16 de febrer
en una de les novetats de les Festes de la Llum d’aquest any. I és
que l’entitat organitzadora, la Federació d’Associacions de Veïns
de Manresa, va decidir instaurar
aquesta cargolada popular en el
programa d’actes d’aquest 2019.
Segos els organitzadors, la cargolada és molt representativa, ja que el
cargol és un animal molt resistent,
com ho van ser els manresans de
l’any 1345.El bon temps va afavorir
la gran afluència de gent a la plaça
Sant Domènec de Manresa, que,
per 5 euros, podia gaudir d’una
tapa de cargols, pa i una beguda.
Fins i tot hi havia molta gent que
demanava els cargols per emportar.
L’escola de dansa de l’Esbart Manresà va amenitzar la jornada amb
tot un seguit de danses animades
que captaven l’atenció de tots els
que passejaven per la zona. La intenció dels organitzadors és que la
cargolada popular quedi instaurada com un acte més de les Festes
de la Llum. La idea és poder-la fer
cada any en un barri diferent. ●
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Mercadona avança a l’abril del 2019 la
substitució de les bosses de plàstic
per d’altres de paper i material reciclat

M

ercadona
culminarà l’abril del 2019 la
substitució definitiva a
totes les botigues de les bosses
de plàstic actuals per d’altres de
paper, ràfia i bosses reutilitzables
i reciclables que, a més, estan
fabricades amb 3.000 tones de
plàstic procedent dels embalatges recuperats a les botigues.
Una alternativa, aquesta última,
que implica que clients, empleats
i proveïdors hagin col·laborat per
posar en marxa aquesta iniciativa
d’economia circular en què preval
l’aprofitament dels recursos, la
reducció, la reutilització i el reciclatge per allargar la vida dels
materials i evitar que acabin a
l’abocador.
L’objectiu és implantar aquesta
mesura, que es va iniciar el 2018
a 66 botigues ubicades a València, Barcelona, Biscaia, Cantàbria,
les Illes Balears, Ceuta i Melilla i a
la resta de la cadena de manera
progressiva. L’ampliació començarà durant aquest mes de febrer a Catalunya, Madrid i Navarra, i s’anirà implantant fins
a arribar a les més de 1.600
botigues a mitjan proper mes
d’abril.
Amb aquesta mesura, “el cap”,
com la companyia denomina internament els seus clients, podrà
triar per fer la compra diària entre
el cistell de ràfia tradicional de 50
cèntims, una bossa de paper de
10 cèntims i una bossa reutilitzable i reciclable amb un contingut
de plàstic reciclat d’entre el 50 %

i el 70 %, també de 10 cèntims.
A més, la companyia ha instal·lat
un nou moble per a les bosses de
plàstic que utilitzen els “caps” a
les seccions de frescos, que està
dotat d’un nou sistema dispensador que redueix el malbaratament de les bosses. El mecanisme
de reposició és més fàcil i intuïtiu
que el precedent, de manera que
facilita la tasca al treballador de
la secció. Així mateix, està previst
que aquestes bosses se substitueixin per d’altres de material compostable abans del 2021. Mentrestant, amb el compromís de
reduir el consum de plàstic, s’ha
suprimit la zona de pretall per
disminuir la quantitat de plàstic
que quedava al suport i que era
rebutjada.
D’aquesta manera, Mercadona
reforça la seva aposta per la sostenibilitat, compromís que la va
portar el 2011 a ser la primera empresa del sector
a introduir iniciatives per
reduir la utilització de les
bosses de plàstics d’un
sol ús, i un any abans,
el 2010, a esdevenir pionera en el reciclatge
de plàstic amb projectes
com l’abordat juntament
amb el proveïdor totaler
SPBerner per incorporar
una nova línia de parament (galledes, gibrells,
pals d’escombra i pals de
fregar), fabricada amb el
plàstic recuperat dels hivernacles.

Una política d’acció
social sostenible
integrada en l’estratègia
de RSE de Mercadona
Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és
tornar part de tot el que en rep.
Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de responsabilitat
social de la companyia, que atén
el component social i ètic a través de diferents línies d’actuació
sostenibles que reforcen l’aposta
pel creixement compartit. En el
marc d’aquesta política, Mercadona treballa en el Projecte de
Distribució Urbana Sostenible i en
la millora de la qualitat de l’aire a
les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per
tecnologies més netes i eficients,
així com en la construcció de cobertes enjardi-

nades i jardins verticals a les botigues. Una altra línia estratègica
del Pla de responsabilitat social és
la sostenibilitat mediambiental.
Per a això, Mercadona disposa
d’un sistema de gestió mediambiental propi, que està enfocat
a l’optimització logística, l’eficiència energètica i la reducció de
residus. Part d’aquest sistema està basat en els principis de l’economia circular i busca la conversió
de residus en nous recursos juntament amb els proveïdors.
A més, col·labora amb més de
170 menjadors socials i 60 bancs
d’aliments i altres entitats socials
de tot Espanya a les quals dona
aliments diàriament, i participa
en campanyes de recollida d’aliments. Igualment, treballa amb
més de 28 fundacions i centres
ocupacionals en la decoració de
les botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000
persones amb discapacitat intel·
lectual.
D’ençà del 2009, Mercadona és
membre del Fòrum Europeu de la
Distribució per a la Sostenibilitat
(REAP), un organisme copresidit
per la Comissió Europea en què
tots els participants són auditats
periòdicament i externament en
matèria de sostenibilitat. A més,
està adherida des de l’any 2011
al Pacte Mundial de les Nacions
Unides per la defensa dels valors
fonamentals en matèria de drets
humans, normes laborals, medi
ambient i lluita contra la corrupció.
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La Cambra de Comerç de Manresa
lliura els guardons empresarials
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cambramanresa.cat

societat - Redacció
La Cambra de Comerç de Manresa ha lliurat el 15 de febrer els
guardons que reconeixen les millors pràctiques empresarials portades a terme per les empreses de
la demarcació.
En aquesta edició del 2019, els Premis Cambra han estat per a Airplan
en la categoria d’Internacionalització, Selba en la d’Indústria, MengemBages en la de Comerç, Serveis
i Turisme, ICL Iberia en la d’Urbanisme i Territori i la UPC Manresa,
que ha rebut el Premi Especial.L’acte, presidit per la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón,
s’ha iniciat amb un col·loqui en el
qual han participat representants
de totes les empreses premiades i
que ha permès conèixer millor la seva trajectòria i descobrir el seu punt

Guardonats en l’edició d’enguany dels premis empresarials de la Cambra de Comerç

de vista sobre la situació econòmica del país. Totes han coincidit en
una visió positiva del present i del
futur. La guerra comercial impulsada pels Estats Units, la dificultat
per adaptar-se a l’accelerat ritme de
canvis tecnològics, la vocació per
promoure un canvi de consciència
en el consumidor, l’aposta per la
sostenibilitat i la importància de la
formació i la transferència tecno-

lògica des de les universitats cap
a les empreses han estat els temes
centrals. En els parlaments institucionals, el president de la Cambra,
Pere Casals, ha defensat el paper de
la Cambra com a institució necessària per al territori. Casals ha demanat a la consellera que el govern
català es converteixi en un aliat a
l’hora de resoldre greuges històrics
de la comarca com el dèficit d’infra-

estructures. L’alcalde de Manresa
també ha posat en valor el paper
de la Cambra, una institució que,
ha dit, “fa ciutat, fa comarca i fa
país”. La consellera Chacón, per la
seva part, ha manifestat el compromís del govern per tirar endavant
la nova Llei de Cambres “amb consens i comptant amb el territori”. La
consellera ha defensat el rol de les
Cambres com a punt de connexió
entre les empreses i l’Administració,
i ha ofert la complicitat de la seva
Conselleria per resoldre problemes
i afrontar nous reptes empresarials.
Els Premis Cambra tenen per objectiu posar en valor la tasca de les
empreses del territori en àmbits
com l’obertura de nous mercats,
el desenvolupament tecnològic, el
respecte pel medi ambient, la innovació, la responsabilitat social corporativa, etc. ●

xerrada
“Autoestima, salut emocional
i qualitat de vida”
Reﬂexionar sobre la importància d’estimar-nos a nosaltres mateixos i prendre
consciència sobre els pensaments automàtics que tenim i que fan minvar
l’autoestima. També volem transmetre un aspecte clau: prendre consciència que
som éssers únics en aquest món i ens hem d’estimar com a tals.

12 de març de 2019
a les 17:00 hores
Espai de Suport Mémora
Manresa - Bages
C/ Carrió 10
Manresa

Marta Matarín

Associació Brahma Kumaris
Entrada gratuïta

Preguem realitzar reserva
trucant al telèfon 93 875 39 13
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FESTivitat - Redacció
El 5 de febrer va arribar l’any nou
xinès, anomenat l’any del porc. La
segona edició ha estat, de nou, un
èxit de participació, amb la presència de diversos grups que han
fet actuacions artístiques relacionades amb la cultura xinesa i amb
un públic d’origen xinès però també local i també de les autoritats de
casa nostra que no s’ho van voler
pas perdre.
Danses, cants i poesia van transportar el Teatre Conservatori fins a la
Xina, un espectacle que ha posat
de manifest la importància i el dinamisme de la comunitat xinesa a
Manresa i comarca. ●
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Manifestació històrica en
contra dels judicis polítics
protesta - Redacció
Manresa va tornar a viure una manifestació històrica aquest 21 de febrer coincidint amb la Vaga General
convocada per la Intersindical-CSC
en contra el judici als líders polítics
i socials independentistes que es
porta a terme al Tribunal Suprem.
Unes 12.000 persones, segons
l’ANC, van recórrer el trajecte entre la Benplantada i els jutjats entre
càntics i consignes independentistes. Amb aquestes dades, la manifestació s’acosta a les xifres de
les dues històriques manifestacions que es van viure a la capital
del Bages després del registre a la
Conselleria d’Economia, l’endemà
del 20 de setembre, i la de l’Aturada de País, el 3 d’octubre, les dues

eduard font

L’any del porc
xinès arriba
i se celebra
a Manresa

Moment intens a la carretera de Vic amb els manifestants ocupant tota la via

que més gent ha concentrat en la
història de la ciutat. La manifestació
va transcórrer entre consignes independentistes i contra el judici polític,
i amb càntics acompanyats d’instruments. Allà els esperava el cordó
policial d’ARRO i BRIMO dels Mossos d’Esquadra que, inicialment, els

va barrar el pas, i va deixar taponat
tot l’accés, enrere, fins a la Plana
de l’Om. Es va obrir la capçalera
perquè, Ester Plans, d’USTEC-STEs
anés llegint el manifest de la convocatòria. La gent va continuar als
carrers del voltant els jutjats durant
molta estona.●
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Torna a Manresa
el cicle de Pessics
de Saviesa
En aquesta nova edició -que tindrà lloc durant els mesos de març
i abril- l’eix central de totes les xerrades girarà al voltant del concepte
d’Europa. En aquest sentit, doncs,
es plantejaran qüestions i es posaran sobre la taula aspectes com la
política en el marc de la Unió Europea; la seva dimensió antropològica i cultural; el llegat europeu,
o la relació d’Europa i Catalunya.
Aquesta reflexió plural i diversa adquireix sentit en una any en què hi
haurà eleccions europees.
Aquest és un cicle que gaudeix de
molt seguiment per part de tota la
societat en general. ●

Parc de la Sèquia

cultura - Redacció
Manresa torna a engegar, aquest
7 de març, una nova edició del cicle de Pessics de Saviesa, organitzat pel Centre Cultural el Casino i
el Grup de professors de Filosofia
de la Catalunya Central.
El projecte, que va començar l’any
2013, ha portat a la capital del Bages personalitats destacades en diverses matèries que han reflexionat
sobre temes com la pluralitat; el medi ambient; l’educació; l’espiritualitat; l’amor i el compromís; la salut
física i mental; la figura de Ramon
Llull; el concepte de viatge (en tots
els sentits), o la llibertat d’expressió.

Una passejada per la
natura del Bages amb
la Transèquia 2019

Una caminada de 26 quiòmetres pensada perquè en gaudeixi tota la família

caminada popular - Redacció
El diumenge 10 de març se celebra
un dels esdeveniments esportius i
participatius més importants del calendari festiu que es fan a la ciutat i
que suposarà la cloenda dels actes
de la Festa de la Llum 2019. Estem
parlant de la Transèquia.
Els amants de la natura, l’esport i
l’oci a l’aire lliure tindran en aquesta edició una nova oportunitat de
ser partícips d’una gran festa esportiva que per sisè any consecutiu organitza la Fundació Aigües de
Manresa – Junta de la Sèquia- i que
enguany manté la seva força amb

les quatre modalitats de recorregut
–a peu, en bicicleta, corrent i handbike- i tornant a apostar pel seu
caràcter solidari. En aquesta edició
1 euro de la inscripció anirà dedicat
al projecte “Alimenta’t amb gust”
de Creu Roja Manresa. Laia Muns,
coordinadora de la Transèquia, ha
fet una crida a tothom que vulgui
col·laborar ja que necessitem “entre 350 i 400 voluntaris per dur a
terme la prova i gaudir de la festa
des de l’altra banda”, i ha recordat
que l’any passat “hi va haver una
participació de 5.177 persones que
esperem augmentar”. ●

Obre el crematori de
Mèmora a Manresa
SOCIETAT - Redacció
El nou tanatori crematori de Mèmora a Manresa obrirà les portes el 26
de març i el 27 hi haurà jornada de
portes obertes de les 9 h del matí
a les 18 h de la tarda.
Les instal·lacions disposen de vestíbul, recepció, oratori, tres sales
de vetlla, més una sala doble, cafeteria restaurant, forn crematori i
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un espai per dipositar les cendres
dels finats. Les instal·lacions estan
situades al carrer Lemmerz 1-4 i ha
estat una llarga reivindicació manresana i de la comarca.
Després d’uns anys treballant per
a que sigui possible, Mèmora per
fi ho tindrà preparat per servir a
tots els ciutadans de les comarques
centrals. ●

ARA JA POTS
DEMANAR HORA ONLINE
PER VISITAR-TE A LA
CLÍNICA SANT JOSEP!
I CONSULTAR LLIUREMENT EL TEU HISTORIAL MÈDIC

Descarrega’t l’APP
Espai Pacient
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Carlos Fuentes
Frare franciscà, capellà i comunicador. La vida de Carlos Fuentes ha estat
marcada per sant Francesc d’Assís i la seva passió per la televisió.
Alguns el coneixen també com el “capellà dels famosos”.
Redacció Montse Costa

La meva feina, en tots els àmbits,
és donar veu a tothom i que ningú
se senti exclòs
 26
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D

es de ben jove va
decidir dedicar la
seva vida als altres.
Alumne d’una escola de frares, va voler fer-se
germà franciscà. L’amor a la
natura i fer de la senzillesa la
protagonista de la seva vida
l’han marcat sempre. Fa pocs
anys va decidir fer un pas més
com a religiós i es va ordenar
capellà. Les seves misses, que
intenta apropar també als més
joves, estan plenes de gom a
gom.
De ben jove ja va sentir la
vocació de dedicar-se als altres, però de seguida ho va
compaginar amb el món de
la televisió. Quin és el secret?
Tot el que faig ho faig des de
l’honestedat, la veritat, l’espontaneïtat i donant veu a tothom.
I això ho aplico tant als alumnes
dels franciscans, d’on soc el director, fins a les misses que faig
a diferents parròquies, i també
en els programes de televisió
que presento. Mai interpreto un
paper: sempre soc jo mateix i
la gent nota aquesta sinceritat.
També intento donar veu a tothom, ser empàtic amb tots els
punts de vista, encara que de
vegades no els comparteixi.
No l’han censurat mai a cap
mitjà de comunicació?
Mai m’han censurat ni m’han
dit cap a on havia d’orientar
els meus programes, però és
cert que jo mateix m’autoregulo: sempre m’he adaptat al lloc
on he treballat. Això no vol dir
que hagi canviat l’orientació del
programa, però sí que he escollit
els temes i els convidats pensant
en el públic que ens veia. No tindria cap sentit fer un programa
que a mi m’agradés, però que
no tingués atractiu per a l’audiència d’aquell canal de televisió.

Sí que és veritat que, en alguna
ocasió, hem tingut convidats
que han faltat el respecte a d’altres o han expressat punts de
vista xenòfobs o radicals. El que
hem fet en aquests casos ha estat excloure’ls del programa. El
que hem prioritzat sempre és el
respecte.
I del Bisbat o del seu orde li
han cridat l’atenció per alguna cosa que hagi passat en
els seus programes?
Només una vegada. Fent broma
Jesús Vázquez em va fer un petó
a la boca en un debat de “Gran
Hermano” i el meu provincial
em va trucar i em va dir que si
tornava a passar una cosa així
no tornaria a la televisió. Vaig
parlar amb el Jesús, que és amic
meu, i li vaig dir que jo em prenia molt seriosament ser frare i
que hi havia límits que, ni que
fos de broma, no podia traspassar. Mai més ha passat res.

/// Carlos Fuentes, sempre missioner. Portant
la paraula de
sant Francesc
d’Assís arreu i
donant veu a tothom en els tres
àmbits on viu:
església, escola
i televisió ///
Mai s’ha posicionat políticament?
Com tothom, jo tinc les meves
opinions polítiques i personals,
però penso que seria fatal que
les fes públiques. I no ho dic
pensant en la meva imatge per-

sonal, sinó perquè tracto amb
gent de diferents ideologies.
Per exemple, quan estic fent
missa veig gent amb idees molt
diverses i cal que tothom senti
que el capellà els representa per
igual i els pot aconsellar. Com a
presentador passa el mateix. No
puc condicionar els convidats
amb les meves idees. La meva
feina, en tots els àmbits, és donar veu a tothom i que ningú se
senti exclòs en escoltar-me.
Com va començar en el món
de la televisió?
Quan estava al convent, l’any
1983, vaig veure el programa
“Buenas noches” que presentava Mercedes Milá. Vaig anar a
TVE i vaig esperar que sortís. Al
final em va convidar al seu programa, on també hi havia Miguel Bosé i Sílvia Munt. Aquella
nit vaig veure que la meva opció
de vida com a franciscà era compatible amb la televisió. És més,
que podia fer molt de bé a través de la tele.

Perfil

 Es defineix a si
mateix com a...

Missatger de la pau i aquesta
filosofia de vida ha impregnat també la seva carrera
com a presentador de televisió. Va començar a la televisió
local de Sabadell i des d’aleshores ha passat per molts
mitjans: des de Tele 5, passant
per 13 TV, Canal Català, la
Televisió de Múrcia i actualment presenta el programa
“Ara i aquí” al circuit català
de Televisió Espanyola. Les
seves audiències estan molt
per sobre de la mitjana de la
cadena.

Vostè va tenir parella i la va
deixar per posar-se l’hàbit de
frare franciscà.
Era molt jovenet i recordo que la
noia em va dir: “Mai serviràs bé
Déu perquè hauries de ser una
persona bona i a mi m’estàs fent
mal en aquest moment”. Ara,
però, som amics i fins i tot va
venir a la meva ordenació com
a sacerdot. Jo visc molt a gust al
meu convent i no em costa mantenir els tres vots que tenim: la
pobresa, el celibat i l’obediència.
La vida en comunitat és agraïda
i m’omple molt.
Sortir a la televisió fa que
vingui més gent a les seves
misses?
No, és veritat que acostumo a
tenir l’església plena, però és
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perquè jo faig les misses amb el
cor, no perquè em toqui fer-les.
Les visc, les sento i intento fer
sermons que connectin amb la
gent. Crec que és per això que
ve molta gent jove. Les misses
des d’un pedestal, sense connectar amb la realitat, no tenen
sentit avui dia.
A Carlos Fuentes l’han definit com el capellà dels famosos. Miguel Bosé, Alejandro
Sanz, Mercedes Milá o Jesús
Vázquez, entre d’altres, confien en vostè.
Al llarg de la meva trajectòria he
fet grans amics en aquest món,
però mai els he traït. Confien en
mi per ajudar-los en la seva pau
espiritual i sempre els he estat
fidel. No entendria fer-ho d’una
altra manera. Per exemple, vaig
casar Alejandro Sanz a la meva
parròquia i no se’n va assabentar ningú.
En alguna ocasió s’ha especulat que podria fer un programa amb Sor Lucía Caram.
És una cosa que hem parlat i que
no descarto. Ens agradaria poder mostrar la gent que pateix
i donar-li el seu espai de solidaritat. Fer un recorregut per les
esglésies del país. ●
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El diari de l’aigua

La natació infantil
Els beneficis de la natació per als infants

AGENDA
La Transèquia
El diumenge dia 10, arriba la 35a
edició de la Transèquia. Hi ha quatre
modalitats per fer-la: a peu, corrent,
en bicicleta o en handbike. I tres
nivells de diﬁcultat: Balsareny, Sallent i
Santpedor. Podeu consultar tota la
informació a www.transequia.cat
Diumenge 10 de març

La fàbrica dels
sentits
Voleu senLr històries d’abans? Totes
les històries tenen imatges, sons, olors
que les acompanyen. Un viatge a
través dels senLts a l’època de les
fàbriques amb un peLt tast de
senyors! Cal reservar i comprar
entrades
des
de
www.parcdelasequia.cat
Dissabte 23 de març a les 11 h

La pràcLca d’acLvitat Zsica sempre s’ha
considerat vital pel creixement d’un nen.
La natació els aporta un gran nombre de
beneﬁcis que els serviran per al bon
desenvolupament motriu, cogniLu i
social. Aquesta pràcLca esporLva és una
de les acLvitats Zsiques més completes ja
que mentre es neda s’implica una gran
part de la musculatura, millora la
coordinació i els sistemes respiratori i
cardiovascular augmentant d’aquesta
manera la resistència Zsica.

de vida saludable i a millorar les habilitats
motrius bàsiques i especíﬁques per
moure’s en el medi aquàLc:

Si aprofundim una mica més, alguns
beneﬁcis que la natació aporta als infants
son:

- Millora les qualitats Zsiques bàsiques:
força, resistència, velocitat i ﬂexibilitat.

SUPERVIVÈNCIA: Hem de ser conscients
que els nens han d’aprendre a nedar per
una qüesLó de supervivència i seguretat
ja que es redueix considerablement el
risc de paLr un accident.
AUTONOMIA: Els monitors de natació
ensenyen als seus alumnes a ﬂotar, a fer
salts, girs, desplaçaments, a respirar, a
realitzar diferents jocs aquàLcs, a tocar el
fons de la piscina, a nedar uLlitzant
material variat, etc. En resum, els
ensenyen a ser autònoms dins l’aigua i
això contribueix en el desenvolupament i
l’autoconﬁança de l’infant.
ACTIVITAT FÍSICA: PracLcar natació des
de ben peLts ens ajuda a adquirir un esLl

Jugant i aprenent
amb l’aigua
Jornada de celebració del Dia Mundial
de l’Aigua a través d’una mirada
conscient i lúdia. Amb contacontes,
jocs relacionats amb l’aigua i una
exposició sobre el valor de l’aigua pels
ecosistemes ﬂuvials, la nostra societat
i el canvi climàLc.
Diumenge 24 de març de 10 a 13 h

PARC DE LA SÈQUIA · L’aigua és el camí

- Millora la coordinació, l’agilitat,
l’equilibri i la concepció de l’espai.
- Augmenta la capacitat aeròbica.
- Afavoreix la correcció postural.
- Disminueix l’obesitat infanLl i el
sobrepès.

- La natació és un esport de baix impacte,
les arLculacions dels nens no pateixen i
disminueix així el nombre de lesions.
TÈCNICA: Quan els infants superen la fase
d e fa m i l i a r i t za c i ó a m b l ’a i g u a i
adquireixen un cert nivell natatori es
comença a pracLcar la natació com una
disciplina esporLva. S’ensenya als nens a
nedar correctament els diferents esLls i
modalitats de compeLció. S’introdueixen
altres esports aquàLcs com poden ser el
waterpolo i la natació sincronitzada i es
treballen tècniques de salvament i
socorrisme.
PSICOLOGIA: S’han realitzat alguns
estudis que expliquen que els nens que
pracLquen natació regularment tenen

l’autoesLma més alta i tenen una acLtud
mental més posiLva ja que és un esport
on els nens es superen constantment i
van assolint diferents objecLus.
DIVERSIÓ: L’aigua també els aporta
diversió ja que a la piscina o a la platja els
nens poden jugar i fer un munt acLvitats
que no realitzen normalment. A més a
més és una bona manera de socialitzar-se
amb altres infants.
És molt important que les famílies
prenguem consciència i ens adonem que
els nostres infants haurien de tenir
contacte amb l’aigua el més aviat
possible i s’hauria de mantenir aquesta
relació com més temps millor. Com més
grans ens fem més perill veiem i més ens
costa aprendre a nedar.
Nosaltres recomanem que els nens
comencin la familiarització amb l’aigua a
parLr dels 4 mesos i que segueixin
aquesta relació durant tota la vida. La
iniciació a la natació moltes vegades és
una qüesLó de paciència, i a través d’una
bona comunicació pares-instructors-ﬁlls
aconseguirem que els nostres nens
manLnguin la moLvació que els fa seguir
en aquesta pràcLca esporLva durant
molt temps.

Marta León, coordinadora d’ac0vitats aquà0ques de les Piscines Municipals de Manresa

PISCINES MUNICIPALS DE MANRESA
El Complex EsporLu de les Piscines Municipals de Manresa
ofereix un gran ventall d’acLvitats aquàLques per a qualsevol
objecLu i edat: des de cursets per a nadons ﬁns a cursets de
natació per a gent gran.
La instal·lació esporLva municipal té la major làmina d’aigua de la
Catalunya central i un gran equip de professionals que aconsellen
i dirigeixen en l’acLvitat esporLva. Més informació a
www.piscinesmanresa.cat

www.parcdelasequia.cat

SHopping · FREQüència · març 2019

Rellotge Michael Kors
Access MKT5053
per 379 euros

El rellotge intel·ligent Michael Kors
Access Runway combina una silueta icònica amb tecnologia d’última generació. A més, ofereix mètodes de pagament, registre de la
freqüència cardíaca, funcionalitat
submergible i molt més per al teu
dia a dia.
Clover by Saladich
C/Àngel Guimerà, 25 - Manresa
Tel.: 938 738 646
C/ Nou, 31 - Manresa
Tel.: 938 727 571
www.cloverbarcelona.com

Aquí el protagonista ets tu!

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

Ulleres MANGO,
79 euros amb vidres inclosos

OPTICALIA

Carretera de Vic, 5 - Manresa
Tel.: 938 725 471

Regala sensacions
a partir de 30 euros

TEMPSD’SPA

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

La porta d’entrada
és la nostra boca
Diferents estudis demostren l’estreta
relació entre la salut bucal i el cos

Dra. Migdaly Marin Jimenez
Número col·legiada: 5570

 RECORDA

1/

	La boca diu molt de les persones, i ofereix informació molt
important de la seva salut en
general.

2/

Hi ha diferents malalties com
la diabetis, parts prematurs,
patologies respiratòries i cardiovasculars, que tenen una
estreta relació amb la salut de
les genives.

3/
 COS SA, BOCA SANA

 LA PORTA D’ENTRADA

En els últims anys s’han realitzat nombrosos estudis per intentar demostrar la gran
relació que existeix entre la salut bucal
i la resta del cos. La descompesació del
sucre en diabètics, la possibilitat de patir
de malalties cardiovasculars, l’augment de
patir un part prematur, tenen una estreta
relació amb tenir les genives malaltes.

Una boca sana conté milions de bacteris,
que es troben a la saliva i en les restes
d’aliments, que creixen sobre les dents, la
llengua i la geniva. Aquests bacteris amb el
temps creixen i produeixen placa bacteriana.
En un inici, aquest fenomen no és un perill per a l’organisme, però si que produeix l’activació de les cèl·lules, la qual cosa
causa la inflamació, per tal de fer front a
l’agressió externa. Aquestes cèl·lules tenen
com a finalitat protegir l’organisme i podent ser nocives i causar inflamació de les
genives, és a dir, la gingivitis.

 MALALTIES
CARDIOVASCULARS
Tenint en compte l’experiència i els estudis
d’odontòlegs i cardiòlegs, les malalties de
les genives (malalties periodontals) tenen
un factor de patir episodis coronaris com
infart de miocardi.

	En els últims anys s’han realitzat nombrosos estudis per
intentar demostrar la gran
relació que hi ha entre la salut
bucal i la resta del cos.

Dra. Migdaly Marin Jimenez
Especialista en implants bucals,
pròtesis i estètica dental
Ctra. del Pont de Vilomara, 43
08243 Manresa
Tel.: 938 77 26 95
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Per Setmana Santa viatja i fes cultura
durant la resta de dies amb Masanés
l’estanc, el cafè... El Museu consta de sis establiments, que permeten fer una salt en el
temps. Al migdia, ens aproparem fins a la Pobla de Segur, on dinarem. A la tarda, tindrem
temps lliure per fer una passejada pel centre
del poble i tornar a una hora prudencial.
PREU 56 € - Inclou viatge, visita guiada
Botigues Museu Salàs i dinar.

 DISSABTE 30 DE MARÇ
L’OFERTA DEL MES
Una vegada més, el viatge oferta que no vol
ser altra cosa que una deferència mensual
per als nostres amics i clients, que correspon
així, en part, a la constància i a la confiança. I
procurarem que s’ho passin “bomba”.
PREU 40 € - Inclou viatge, esmorzar, visites
i dinar.

Una de les esglésies preromàniques més reconegudes, l’Abadia de Sant Miquel de Cuixà, que pots visitar amb Masanés

 DIUMENGE 10 DE MARÇ
BARCELONA - GRAN TEATRE DEL LICEU
Un dels teatres d’òpera més importants del
món, situat a les Rambles, el qual ha estat
escenari des del 1847 de les millors produccions internacionals. Farem una visita guiada
per la Sala de Concerts, el Saló dels Miralls,
lloc de trobada durant molts anys de la burgesia catalana, i el vestíbul, d’estil renaixentista. Si hi ha temps, tot passejant per la rambla de les Flors, ens aproparem fins a la plaça
Reial, a només unes passes del Liceu, que va
ser durant anys centre neuràlgic de la poderosa patronal barcelonina.
PREU 60 € - Inclou viatge, visita al Gran
Teatre del Liceu i dinar.

 DIUMENGE 17 DE MARÇ
RUTA DELS AMERICANOS DE SITGES I
PALAU MARICEL
La ruta dels “americanos” (o els indians) de
Sitges és un passeig pels carrers més cèntrics
de la vila. Es podrà observar l’arquitectura
dels “americanos” sitgetans. A continuació, farem una visita guiada pel Palau Maricel, que és una de les joies noucentistes
de Sitges. L’itinerari repassa tots els racons
d’aquest edifici emblemàtic i des d’on s’aprecien unes vistes privilegiades del Mediterrani.
Farem un bon àpat a la mateixa vila de Sitges, per retornar a la tarda als nostres punts
de sortida.
PREU 67€ - Inclou viatge, visita guiada
“Ruta Americanos” i Palau Maricel i dinar.

Born, 6 - Manresa
Tel.: 938 724 888
www.viatgesmasanes.com
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 DISSABTE 23 DE MARÇ
BOTIGUES-MUSEU DE SALÀS I LA POBLA DE SEGUR NOVETAT
Les Botigues Museu de Salàs conviden el
visitant a descobrir les botigues més tradicionals: ultramarins, la barberia, la farmàcia,

 SETMANA SANTA
DEL 19 AL 22 D’ABRIL (4 DIES)
NAVARRA AUTÈNTICA: PAMPLONA ZONA MITJANA DE NAVARRA - VALLE
DE BAZTAN - RIBERA DE NAVARRA - TUDELA - ALFAJARIN
Un viatge màgic en què podràs descobrir la
història d’una ciutat com Pamplona, plena de
festa i bona gastronomia, o el Valle de Baztan, on Dolores Redondo va escriure la trilogia El guardián invisible. Un món que pots
reviure en aquest viatge tan especial.
Preu per persona en habitació
doble 735 €
 RUTA PEL SUD DE FRANÇA
DEL 19 AL 22 D’ABRIL (4 DIES)
COLLIURE - PERPINYA - NARBONNA ABADIA DE LA FONTFREDA - MATERNITAT D’ELNA- ABADIA DE SANT MIQUEL
DE CUIXA - PUIGCERDA
Gaudeix de la població marinera on Antonio
Machado va viure els darrers dies de la seva
vida, Cotlliure, o coneix la importància que
va tenir després de la Guerra Civil espanyola
la Maternitat d’Elna. Paisatges espectaculars
reviscuts en aquest viatge.
Preu per persona en habitació
doble 690 €
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Els cims més mítics
Un recorregut per les muntanyes emblemàtiques de les comarques de Barcelona

A

rribar a dalt de tot d’una muntanya,
fer un cim, sempre comporta una
sensació de culminació, de creuar
la meta, d’objectiu acomplert. Si a
més a més aquest cim és el més alt d’un territori, dels més estimats o dels que el seu nom
s’associa a llegendes o a moments històrics,
aleshores aquestes sensacions encara s’incrementen. En les següents línies recollim els que
considerem els cims més mítics de les comarques de Barcelona, tots recomanables
de conèixer-los i provar d’arribar al capdamunt!

Pedraforca
Si de muntanyes emblemàtiques parlem, sens
dubte, la llistat l’ha d’obrir el Pedraforca, el
cim més alt de la demarcació de Barcelona, amb 2.506,4 m. Allò que el fa atractiu,
però, no és tant l’altura, que també, sinó sobretot la peculiar forma, amb els dos pollegons
i l’enforcadura, i el fet de no formar part de
cap serralada, ja que s’alça majestuós en mig
del paisatge. Hi ha diversos camins per pujar-hi,
però cal tenir en compte que es necessita una
certa preparació física.

Els 4 del Montseny
Uns diuen que el cim més mític del Montseny
és el Matagalls, d’altres diuen que ni parlar-ne, que és el Turó de l’Home (1.706 m),
que per això és el més alt; hi ha qui sent especial debilitat per les Agudes; i encara qui preAnunci
faldó Connectemque,
cultura
fereix el Turó
de Tagamanent,
tot 190x60
i ser

força més baix que els anteriors (1.056 m), ja
tenia un castell que el coronava l’any 945, i on
avui hi ha l’església de Santa Maria, d’origen
romànic. Serem salomònics i direm que cadascun té els seus atractius i és tota una experiència endinsar-s’hi i arribar al cim, com han fet
tants milers de caminadors en aquesta pàtria
de l’excursionisme que és el Parc Natural del
Montseny, declarat per la UNESCO Reserva
de la Biosfera.

Sant Jeroni
Montserrat és mítica tota ella, però el seu cim
culminant és Sant Jeroni, amb 1.236 m, i punt
de confluència de tres comarques: l’Anoia, el
Bages i el Baix Llobregat. Fa uns quants anys
era més fàcil arribar dalt gràcies al vertiginós
funicular aeri que s’enfilava per la paret del
serrat del Moro; avui toca fer una excursió des
de l’esplanada del monestir, amb centenars de
mm,
Freqüència.pdf
1
11/2/19
graons
que ens esperen
i algun fort8:49
pendent.

C

La Mola
És la muntanya més alta del Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, amb
1.102 m, i també el lloc on es troba el monestir romànic de Sant Llorenç. Els seus cingles
li confereixen una fesomia singular, i pel camí
es troben formacions espectaculars, com ara el
monòlit del Cavall Bernat. Pujar-hi no comporta grans dificultats, i més tenint en compte que amb vehicle motoritzat s’arriba als 800
m. La Mola comparteix protagonisme al Parc
Natural amb el Montcau, no gaire més baix
(1.056 m).
Al Berguedà, més enllà del Pedraforca,
hi ha molts altres cims que superen els
2.000 m: el Puigllançada, el Cap de la
Gallina Pelada, el Cap d’Urdet, les Penyes Altes de Moixeró...

molt més del que t’imagines

M

Y

CM

Descobreix-ho a:
www.diba.cat /connectem

CY
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K

Connectem la ciutadania
amb la cultura
La Diputació de Barcelona facilita l’accés a la cultura de tots
els ciutadans invertint en projectes per a totes les edats.

Fotografia: David Fajula

MY
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Ramon Roqueta i Eurecat
presenten una ampolla
de vi intel·ligent

E

Redacció i fotos: EURECAT

l centre tecnològic Eurecat,
amb seu a Manresa, presentarà
enguany al Mobile World Congress
una nova tecnologia basada en
l’electrònica impresa que obre la porta a la
fabricació d’objectes intel·ligents connectats
a Internet que no s’havien plantejat fins ara,
com és el cas d’una ampolla de vi del celler
Ramon Roqueta que mostrarà a la fira, en
què és possible verificar-ne el seu contingut
sense obrir-la, gràcies als sensors que porta
incorporats a l’etiqueta.
Això és possible perquè l’ampolla porta
una etiqueta intel·ligent amb electrònica
impresa, sense bateries, que conté sensors
de temperatura i de qualitat que permeten
el monitoratge del producte amb l’ampolla tancada, mitjançant tecnologia Near
Field Communication, que fa possible una
alimentació i comunicació sense fils a una
aplicació mòbil.

El celler Ramon Roqueta
ha incorporat aquesta
tecnologia en algunes de
les seves ampolles de vi.

L’electrònica impresa desenvolupada per
Eurecat obre la porta a
fabricar productes connectats que no s’havien
plantejat fins ara.

Les etiquetes, que han estat fabricades amb
serigrafia a escala industrial per Germark,
s’han aplicat, per primer cop, en algunes
ampolles del celler Ramon Roqueta, que les
implantarà per proves dins de la cadena de
distribució fins al consumidor. Les dades rebudes seran emmagatzemades en el núvol,
de manera que estaran preparades per donar informació sobre el producte des de que
surt del celler.
El projecte s’ha enfocat cap a la producció industrial, identificant i solucionant els
reptes per a la fabricació massiva d’aquest
tipus d’etiquetes, que es considera que tenen un gran potencial en sectors com el
packaging, la logística i l’alimentari, entre
altres àmbits. “La utilització d’electrònica
impresa i hibridada per a la connexió de
objectes dins de la Internet de les Coses
incrementa la traçabilitat i la comprensió
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de l’ús dels productes, de manera que es
pot optimitzar i millorar tot el seu cicle de
vida”, explica el director general de Negoci
d’Eurecat, Miquel Rey.
En les seves paraules, la nova tecnologia
“ofereix la possibilitat de dotar de connexió
productes o objectes en els quals mai s’ha
plantejat incorporar electrònica, mitjançant
una tecnologia compatible amb els actuals
sistemes de producció de la indústria gràfica i l’electrònica”, de manera que s’obre
“un model de negoci totalment sostenible
i viable”.
Segons el director de la Unitat Tecnològica d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat, Paul Lacharmoise, “aquesta tecnologia dona un gran valor afegit,
perquè posa a l’abast de productors i de
consumidors l’accés a productes monitoritzats, que permeten maximitzar-ne l’aprofitament, amb un retorn sostenible molt
superior al cost incremental de la incorporació dels sensors en el producte”.

Ambientalment, a més, aquesta innovació “presenta un nivell de sostenibilitat elevada, sense la necessitat de
bateries, amb l’ús de materials reciclables i, fins i tot, biodegradables”,
a més de reduir els materials plàstics i
metàl·lics en la fabricació de productes sensoritzats, la qual cosa “suposa una reducció de la petjada
ambiental”, assenyala la investigadora que ha coordinat el projecte, Claudia Delgado.
La producció a gran escala d’etiquetes intel·ligents va començar
l’any 2016, dins del projecte Interacciona, del programa públic Retos de Colaboración del
Ministeri de Ciència, Innovació
i Universitats. Han contribuït al
seu desenvolupament les unitats
tecnològiques d’Eurecat d’Impressió Funcional i Dispositius
Encastats i de Smart Management Systems.

CIència i Tecnologia

La innovació ha estat
possible gràcies a les
primeres etiquetes
amb sensors realitzades amb electrònica
impresa, que han estat
dissenyades i creades
pel centre tecnològic
Eurecat.
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Mitsubishi Outlander PHEV Kaiteki AWD

L’essència de ser pioner
Text i fotos: Joan Vidal



Cilindrada motor gasolina: 2.360 cc / Potència combinada: 230 CV / Tracció: total
/ Acceleració 0 a 100 km/h: 10,5 segons / Consum en cicle combinat: 1,8 l/100 km
/ Pes: 1.889 kg / Preu : 38.120 euros.

Just, quan fa uns dies aquest model acaba
d’aconseguir un altre èxit comercial al nostre
mercat i l’europeu, en ser l’híbrid endollable
més venut en tots els segments per quart
any consecutiu, hem tingut l’oportunitat de
provar la darrera generació d’aquest SUV
tan eficient de la marca dels tres diamants
de 4,7 m de llargada total, que també va ser
el primer híbrid endollable amb tracció a les
quatre rodes del món. El nou Outlander PHEV
gaudeix de l’etiqueta ambiental blava de la
DGT “0 emissions” reservada als vehicles
solament elèctrics i als híbrids endollables
(PHEV) amb una autonomia elèctrica de més
de 40 km, amb els avantatges que això suposa
en descomptes en peatges, cap restricció
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per a la circulació de les grans ciutats i la
gratuïtat de les primeres 2 hores en les zones
d’aparcament, per exemple, a Barcelona.
L’Outlander PHEV de Mitsubishi disposa de
dos motors elèctrics, un en cada eix, que li
proporcionen la tracció permanent mitjançant
el sistema S-AWC (Super All Wheel Control)
experimentat en competició. Un dels grans
avantatges d’aquest SUV és que pot circular
en mode elèctric EV a una velocitat màxima
de 135 km/h. D’altra banda, el nou motor de
gasolina que complementa el millor de dos
mons, és el 2.4 litres que ha substituït l’anterior
de 2.0 litres, de manera que ha incrementat la
potència combinada de 203 a 230 CV. De fet,
prement la tecla “Sport” situada en la consola

central, augmenten les prestacions d’una
manera espectacular, tenint en compte que
sempre disposem de la comoditat del canvi
automàtic.
El model 2019 es diferencia per una nova
graella frontal, també noves òptiques biLED, frens de disc de major tamany, volant
multi-funció i nou quadre d’instrumentació,
on podem tenir encara més informació que
abans, així com el nou comandament del
sistema de tracció total AWD amb mode
“Snow”. Preus, a partir de 33.295 euros de la
versió Motion que ara passa a ser la d’accés,
deixant el màxim luxe per la Kaiteki amb
uns excel·lents acabats en pell pels seients
Comfort-Tech, el volant i motllures laterals de
les portes.
El trobo un gran aliat per al dia a dia en poder
recórrer 54 km en mode elèctric sense que el
motor tèrmic es posi en marxa. Normalment
es tarden 5,5 hores per carregar totalment les
bateries d’ió liti en un endoll convencional i si
ho fem amb els de càrrega ràpida “wallbox”,
en 25 minuts aconseguim completar el 80 %
de la seva capacitat.
Se’l nota més potent en qualsevol situació i
n’enamoren el silenci i la suavitat de marxa. Un
SUV de caràcter familiar molt confortable, de
generosa habitabilitat interior i un bon maleter
de 498 litres de capacitat que ens aporta una
gran varietat d’opcions de conducció tant per
carretera com per camins de muntanya.
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Aquest mes al Pont de Vilomara i Rocafort...
1 DE MAIG DE 2019

XXII

PREMI
de Poesia
SRA. JOSEFINA OLIVERAS
(VÍDUA DE GUAÑABENS)

Divendres

1 Març

Arribada de la Reina Carnestoltes i rua fins al Casal
Espectacle d’animació infantil: “Visca la Festa”
Amb la companyia “Ai Carai!”
Hi haurà xocolatada i coca
Hora: 16.30h
Sortida: Escola Pompeu Fabra, c/Jesús

Dissabte

2 Març

Gran rua de disfresses amb la Maracuyá Batucada

Termini de recepció d’obres per optar al
premi: del 15 de febrer a l’1 d’abril de 2019.

Sortida: Escola Pompeu Fabra, c/Jesus
Arribada: Plaça de l’Ajuntament
Hora: 17.30h

El premi s’adjudicarà l’1 de maig de 2019, a les
12 del migdia, al Casal de Rocafort.

Enterrament de la Sardina

Dimecres

6 Març

Sortida: Plaça Ajuntament
Hora: 19.00h
Arribada: Al Casal

ORGANITZA:

Ajuntament
El Pont de Vilomara i Rocafort

COL·LABORA: Comissió de Festes-Casal de la
Infància “ El Molí” i la banda de l’escola “The Band
Abanda”
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/// FARMÀCIA de guÀrdia ///
MARÇ
Nit de 7 dijous PLANAS Guimerà, 23 938721505
Nit de 8 divendres BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
Nit de 9 dissabte PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
Nit de 10 diumenge ROS Passeig Pere III, 73 938730157
Nit de 11 dilluns SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
Nit de 12 dimarts SALA Sant Miquel, 10 938721767
Nit de 13 dimecres SERAROLS, Mª DOLORS Gr. La Balconada, local 15 938743957
Nit de 14 dijous SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 938776618
Nit de 15 divendres SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
Nit de 16 dissabte 17 Diumenge TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
Nit de 17 diumenge 18 Dilluns TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555
Nit de 18 dilluns 19 Dimarts VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
Nit de 19 dimarts ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada) 938784040
Nit de 20 Dimecres ALIER Infants, 2 938721984
Nit de 21 Dijous ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines) 938721389
Nit de 22 Divendres GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
Nit de 23 Dissabte BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba) 938730133
Nit de 24 Diumenge COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
Nit de 25 Dilluns RIU Born, 30 938721359
Nit de 26 Dimarts COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
Nit de 27 Dimecres 28 Dijous CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
Nit de 28 Dijous ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
Nit de 29 Divendres FARRÉ Barcelona, 1 938731848
Nit de 30 Dissabte GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987
Nit de 31 Diumenge MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494

ABRIL
Nit de 1 Dilluns MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
Nit de 2 Dimarts MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
Nit de 3 Dimecres NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
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URGÈNCIES
Tot tipus d’urgències - 112
Bombers i Ambulàncies - 112
Urg. Primària Bages - 93 875 79 67
Mossos Bages - 93 875 98 00
Policia L. Manresa - 93 875 29 99
HOSPITALS
Sant Joan de Déu - 93 874 21 12
Centre Hospitalri - 93 873 25 50
Clínica Sant Josep - 93 874 40 50
SERVEIS
Informació Municipal - 010

Renfe - 902 24 02 02
FGC - 93 205 15 15
Julià - 93 431 11 00
Alsina Graells - 902 42 22 42
Castellà - 93 874 68 00
Eix Bus - 93 874 66 66
Costa Calsina - 93 873 84 54
Igualadina - 902 44 77 26
Masats - 93 804 12 13
Radio Taxi - 93 874 40 00
Taxis Manresa - 93 877 08 77
Ajunt. Manresa - 93 878 23 00
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AVANZA.
SAGE TE
ACOMPAÑA.

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

SOLICITA INFORMACIÓN
93.877.03.03
www.controlgroup.es
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Nou tanatori-crematori de Mèmora

Jornada
de portes obertes
27 de març de 9 a 18 h

Carrer Lemmerz, 1-4 · Manresa

