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Pilar Goñi

Diu Serrat en la seva cançó ‘a poc a poc
se’m fa malbé el meu carrer’ i això és
el que no volem que passi en el Barri
Antic de Manresa. I per això, persones
com Pere Gassó, comissionat del Centre Històric de Manresa, lluita i treballa perquè això no passi i perquè els
carrers i carrerons facin goig i tinguin
vida. Per descomptat, la vida la donen
els comerços que és on es mou i on es
cou el tarannà d’una ciutat.
En el Barri Antic hi ha un munt d’establiments centenaris, des de sastreries,
passant per fleques i per botigues de
tot tipus que, potser sí que han canviat de propietari però han seguit tenint
l’essència que dona color i vida.
Des de l’octubre passat, Pere Gassó,ha
començat a treballar perquè hi hagi més
moviment en aquests carrers que tant
ens estimem. Perquè, si ho pensem bé,
què seria d’un poble o d’una ciutat
sense el moll de l’os que suposa el nucli antic dins muralles. Per tant, resulta una idea molt interessant explicar
el nostre patrimoni que fa de Manresa
una ciutat amb història.
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Un devastador foc cremava
el Bages ara fa 25 anys
arxiu

/ miquel anglarill

Per Eli Pagan

A

quest 4 de juliol de 2019 es compleix un trist aniversari: 25 anys
dels incendis de l’any 1994. Uns
focs que van arrasar 45.000 hectàrees de bosc de les comarques del Bages i el
Berguedà. A banda de les grans pèrdues materials, el foc va significar també la pèrdua de
vides humanes. Dues persones van morir pel
foc a Casserres, al Berguedà; i encara que no
a la Catalunya Central, però sí al costat, en un
incendi que va començar a Monistrol de Montserrat, van perdre-hi la vida tres excursionistes
de Terrassa (va passar a Collbató). Un incendi
devastador que semblava impossible d’apagar,
però al cap de cinc dies, i després de cremar
milers d’hectàrees, s’hi va poder fer front. No
només van ocórrer a la Catalunya Central. En
el conjunt dels Països Catalans, en un sol dia,
es van declarar més de cent incendis. Al llarg
d’aquella setmana es van cremar més de cent
mil hectàrees de bosc i matolls. Al Bages i Berguedà, després de cremar 45.000 hectàrees i
destruir el 50 % dels seu boscos, es van considerar controlats els focs el dia 8 de juliol.
Aquella setmana d’ara fa 25 anys Catalunya va
patir dues entrades d’aire càlid i sec procedent
del nord d’Àfrica. La primera, la més violenta, entre el 3 i el 7 de juliol. Aquells dies, les
condicions meteorològiques van facilitar que
el foc es propagués amb rapidesa. Al Bages,
l’incendi va començar a Sant Mateu de Bages.
La virulència del foc va cremar bosc però també masies, coberts i granges. Les flames es van
propagar com la pólvora passant ràpidament
per diversos municipis: Callús, Súria, Fonollosa... Però aquest no va ser l’únic incendi de la
comarca. També en cremava un altre a Monistrol de Montserrat. I al sud del Berguedà començava un altre foc, el de Gargallà, dins el
terme municipal de Montmajor. Aquests dos
grans incendis, el de Sant Mateu de Bages i el
de Gargallà, es van acabar ajuntant a Viver i
Serrateix, dos dies després. Aquella setmana
es van arribar a mobilitzar més de 3.000 bombers, 1.400 agents d’altres cossos de seguretat
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i 20.000 voluntaris per intentar apagar les flames. Es pot considerar, per tant, que els incendis forestals de Catalunya a l’estiu de 1994 van
ser els més greus de la història del país.
Ara, 25 anys després, algunes de les persones
que van participar en l’extinció d’aquest incendi
i que el van patir s’han trobat per recordar-ho.
També en els actes de la Universitat Catalana
d’Estiu que se celebren a Manresa, la primera setmana de juliol, s’hi inclourà una xerrada
sobre aquells grans incendis. Així mateix, durant la primera setmana i en el marc d’aquesta
Universitat, es podrà veure una exposició sobre
incendis forestals de la Fundació Pau Costa.

El record d’aquell 4 de juliol
“Aquell incendi ens va canviar la vida professional”, diu Xavier Jovés. Jovés era aleshores el
tècnic de protecció civil de Manresa, i recorda
“l’incendi es va declarar el 4 de juliol a les 12
del migdia i marxàvem del Parc de Bombers
de Manresa, on es va muntar la sala de coordinació, el dissabte següent”, i afegeix “vam
ser-hi durant tota la setmana i la gran majoria
sense anar a dormir a casa”. Jovés també recorda “una unió d’esforços mai vista”. El tècnic
també ha destacat el paper que va tenir aquells
dies Ràdio Manresa: “va ser un element clau
d’informació a la població, i també per crear un
gran nivell de sensibilització i col·laboració. Va
ser una experiència única que tots recordarem
tota la vida”.
El juliol del 1994 Josep Arola era el cap de l’escola de Bombers de Catalunya. Quan es va produir l’incendi, Arola, estava a centre a Mollet
del Vallès. “El cap de sala d’aleshores em va
trucar sabent la relació que jo tenia amb San
Mateu de Bages. Vaig anar primer fins a Bellaterra, i d’aquí cap a Sant Mateu de Bages”,
explica Arola, “li vaig dir amb el cap de brigada
de Barcelona que aquest foc me’l deixés a mi”.
Primer a Sant Mateu hi treballaven tan sols 8
camions de bombers i cap mitjà aeri. Arola assenyala que s’haguessin necessitat 40 unitats
terrestres i “com a mínim” mitja dotzena d’helicòpters. El que es va produir és el que tècnicament es diu “ambient de foc” amb una intensitat mai vista. “Això va durar una setmana”, diu
Arola. El divendres d’aquella fatídica setmana
el risc extrem va desaparèixer. Va arribar una
massa d’aire més humit. També es van sumar a
l’extinció més mitjans aeris i de fora. L’aleshores
cap de l’escola de bombers explica també que
el fet que el foc arribés a cotes altes, concreta-

ment a 500 metres d’alçada, va permetre treballar més i millor en la seva extinció.
Joan Muns és veí de Sant Mateu de Bages de
Can Prat Barrina a Castelltallat. En Joan va treballar activament apagant aquell foc en l’ADF
Amics del Bosc Bages-Anoia. Recorda que ja
es portaven dies amb un perill real, poc abans
ja hi havia hagut un foc a Calders que els havia posat en alerta. Muns recorda que després
d’assabentar-se del foc i arribar a Sant Mateu
de Bages ja van veure que era un foc “terrible i
molt violent”. “Havíem ja vist un foc semblant
l’any 1986 però aquell juliol el territori estava
molt sec”, diu Muns “però es tractava d’un incendi excepcional que ens va sorprendre i literalment ens va passar per sobre”.

El Reportatge

/// Ràdio Manresa
es va convertir
en portaveu de
Bombers i ADF,
de polítics, de
voluntaris.
Va estar 7 dies
informant les
24 hores del
desastre ///

El pitjor: la impotència
“La gent va patir molt i nosaltres també, sobretot, d’impotència”, diu Xavier Jovés. A l’any
1994, recorda el tècnic de Protecció Civil, no
existia la Regió d’Emergències Centre i no hi
havia els efectius d’ara. La simultaneïtat de
tants incendis feia que els efectius d’emergències s’haguessin de repartir per tot el territori
català. “Ens feia patir molt quan ens trucava
la gent, algun pagès o propietari forestal, i ens
deia que el foc arribava a casa seva o a la seva granja i nosaltres no teníem cap possibilitat
d’enviar ningú”, explica Jovés. El tècnic explica
que el quart dia de foc es va aconseguir un helicòpter, “vam pujar-hi el Josep Arola i jo”, diu
Jovés, “vam fer una volta des de l’aire i vam
veure que era impensable aturar-lo amb els
mitjans que teníem”. Per sort les temperatures,
les condicions meteorològiques i els recursos
d’efectius van millorar.
Per a Joan Muns el pitjor d’aquell foc també va ser la impotència: “ens creiem capaços
d’apagar-ho tot, ens pensàvem que érem molt
eficients, i ens vam veure totalment desarmats
davant d’un infern de flames”.

La part positiva: la unió d’esforços
i la col·laboració
Jovés explica que la comarca “només vivia per
l’incendi, per donar suport i per oferir-nos el
que anàvem demanant i necessitant: voluntaris, vehicles totterrenys, aigües, entrepans...”.
“La resposta que van donar la ciutadania del
Bages i del Berguedà va ser única, i en el meu
record, mai s’havia vist una implicació tan gran
de professionals, voluntaris i també de la pobla-
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ció en general”. Xavier Jovés explica que cada
nit hi havia gent que els portava al Centre de
Comandaments del Parc de Bombers de Manresa “gaspatxo per refrescar-nos”, o persones
que venien a fer-nos massatges “per treure’ns
l’esgotament”. La resposta dels supermercats,
diu Jovés, també “va ser brutal, cada dia venien
camions plens d’aigua i fruita”. Cal destacar
també el paper important que va tenir l’Ajuntament de Manresa donant suport logístic. El
tècnic assenyala: “va ser un exemple de col·laboració, participació i implicació de molta gent
que encara, hores d’ara, se’ls hi ha d’agrair”.
Josep Arola també coincideix a destacar la gran
solidaritat de la gent. Recorda que al Parc de
Bombers de Manresa hi havia gent fent entrepans “dia i nit”. Del Parc sortien cada dia
1.400 racions de menjar. La cotxera del Parc
estava plena de palets amb menjar i begudes,
provinents dels supermercats. Arola subratlla:
“aquell incendi el vam apagar tots els ciutadans”.

Un nou concepte d’incendi
Aquell gran incendi va fer canviar el concepte
i la manera de veure els focs. “Ens pensàvem
que ho teníem tot definit, tot clar, i no era
així”, diu Jovés, i explica “sabíem com apagar
molt bé un incendi de mil o dues mil hectàrees i ho fèiem bastant bé, però ens faltava
encara molt per fer front a un gran incendi
com el del 94”. Segons Jovés a nivell de bombers va ser un pas important per entendre
que no es podia gestionar un incendi des de
la llunyania. I és que recordem que en aquella època el Control Central de Bombers era
a Bellaterra. Aquests grans focs van propiciar
la creació de la Regió d’Emergències Centre.
També la pagesia, a partir de llavors, explica

Luigi
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La gran magnitud de l’incendi de 1994 a la comarca del Bages vist des de Berga

Jovés, va a començar a treballar molt més en
temes “d’autoprotecció”. Joan Muns explica
que el del 94 va ser un incendi “d’unes característiques que desconeixíem”. Després
d’aquell foc les Agrupacions de Defensa
Forestal van tenir clar que s’havia d’afrontar el foc d’una altra manera. “La Generalitat, però, no va reaccionar en positiu fins
els incendis del 98. Els va caldre una segona
garrotada per aprendre de l’experiència”, diu
Muns.

Aquest estiu
Després del 1994 la comarca ha continuat
tenint grans incendis. Quatre anys després va
arribar el del 1998. I Xavier Jovés explica que
el perill hi continua sent. La possibilitat d’un
altre gran incendi forestal hi és, i això “ens ha
de preocupar” diu aquest tècnic, però “és un
tema al qual ens hem d’acostumar. El clima
mediterrani té aquest problema”. Ara, explica Jovés, el que fa falta és avançar en temes
de gestió forestal, i de neteja de boscos, diu:
“hem de ser conscients que aquest tema no

se soluciona posant més camions sinó canviant la gestió forestal”. “Mentre no s’actuï
sobre el paisatge sempre hi ha risc” destaca
Josep Arola, “encara que tinguem efectius de
Bombers el perill de la simultaneïtat hi és, i
podem tenir un disgust tan gran com el que
vam tenir aleshores”. Segons Arola, el que està clar és que abans de 1950 aquests grans
focs no es donaven perquè el bosc tenia un
valor, els arbres es talaven i s’aprofitaven. “Ara
la fusta no té cap valor”. Josep Arola també
defensa una millor gestió forestal per a evitar
incendis. “La gent del territori abans i després
del 1994 sempre hem tingut molta por a l’estiu”, diu Joan Muns. I afegeix: “quan fa bo
tothom pensa en anar a la platja i anar a la
piscina, però, nosaltres tremolem perquè hi
pot haver una desgràcia en forma de foc. Però
esperem que la sort ens acompanyi”. Aquest
veí de Castetlltallat assenyala que sortosament en l’actualitat no hi ha la quantitat de
combustible al bosc que hi havia l’any 94 però
el perill hi és. “Per la gent del territori obrir la
finestra i veure-ho tot de color negre és una
depressió tremenda”. ●

Del 12 de juliol al 7 de setembre

L’ànima romàntica de MÓN SANT BENET
UNA EXPERIÈNCIA MUSICAL AL MONESTIR A LES NITS D’ESTIU
El monestir s’omplirà de llum i misteri, de projeccions de clars
de lluna i d’imatges artístiques i cites poètiques, en un muntatge suggestiu, que ens transportarà a l’ànima romàntica del
monestir, acompanyats d’un trio de corda.

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
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www.monstbenet.cat

No cal anar
lluny per trobar
els millors
A la Clínica Sant Josep fem un pas endavant per refermar el nostre
compromís per oferir-te una atenció de qualitat i totalment personalitzada.
I ho fem en un moment de transformació i en el marc d’un entorn hospitalari
amb una renovació d’espais i serveis.
T’oferim més de 40 especialitats mèdiques i un servei d’urgències 24 hores,
els 365 dies l’any, en medicina interna, traumatologia general i esportiva,
pediatria, ginecologia i obstetrícia.
Som un referent de l’activitat mutual i privada amb més de 100.000 consultes
i 35.000 urgències ateses cada any.
URGÈNCIES

ASSISTÈNCIA MUTUAL I PRIVADA

C/ Caputxins, 16. Manresa

˜

T. 93 874 40 50

˜

Consultoris: T. 93 874 42 98

˜

www.clinicasantjosep.cat
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Aquest mes no et pots perdre...
Del 2 al 14 de julioL de 2019
World Roller Games 2019
Palau Sant Jordi, Barcelona

Artístic del 2 al 9 de juliol
Roller Freestyle, Scooter & Skateborard del 5
al 7 de juliol
Inline Freestyle, de l’11 al 14 de juliol, al Sant
Jordi Club
Artístic de l’11 al 14 de juliol

Dijous 4 de juliol
XXV Festival Internacional de Música
Clàssica ‘Memorial Eduard Casajoana’
Beethoven: Tradició
i Modernitat
22.15 h - Jardins del Monestir de Sant
Benet de Bages
Triple concert i 5a Simfonia. Orquestra Simfònica Camera Musicae

Del 4 al 6 de juliol
Vida Festival
Masia d’en Cabanyes, Vilanova i la
Geltrú
El Vida segueix sumant artistes al cartell de la
seva sisena edició amb la incorporació de Beirut. La formació originària de Santa Fe i liderada per Zach Condon s’uneix als ja confirmats
Hot Chip, Superchunk, The Charlatans, Didirri i Stella Donnelly. El Vida 2019 se celebrarà
del 4 al 6 de juliol a la Masia d’en Cabanyes
(Vilanova i la Geltrú).
Beirut, el projecte musical liderat per Zach Condon, anuncia el retorn del seu màgic folk de
reminiscències balcàniques protagonitzat per
èpiques seccions de vents.

Divendres 5 de juliol
Ballet Mariinsky de Sant
Petesburg
22 h - Jardins de Peralada
8

In the night i d’altres. El ballet romàntic reinterpretat per tres dels grans coreògrafs del
segle XX.
Una nova oportunitat per gaudir de la millor
companyia de ballet de Sant Petersburg, i probablement per a molts, la millor de Rússia i
del món. Un programa mixt on la música de
Chopin i Liszt inspiren tres dels grans coreògrafs del segle passat.
Chopiniana, de Michel Fokie, és un clar homenatge a l’època romàntica amb el seu ballet
blanc, danses lleugeres de sílfides etèries i un
anhel constant per aconseguir la perfecció.
Per la seva banda, In the Night, un ballet curt
creat el 1970 pel nord-americà Jerome Robbins, concilia un escenari en penombra amb
quatre dels nocturns de Chopin a través de
tres parelles singulars..
La nit acabarà amb el passional ballet Marguerite and Armand que el britànic Frederick
Ashton va crear expressament per a Margot
Fonteyn i Rudolf Nureyev.

Dissabte 6 de juliol
53a edició Cantada d’havaneres
22.25 h - plaça del Port Bo de Calella
de Palafrugell
Grups: Arjau (Palafrugell), Neus Mar (Palafrugell), Port Bo (Palafrugell), Son de l’Havana
(Barcelona).

Diumenge 7 de juliol
FESTIVAL ITACA
21.30 h- Plaça del Port Bo de Calella
de Palafrugell
Concert de Diego Cigala. Gira 15 anys “Lágrimas Negras”

Diumenge 7 de juliol
Recorregut ornitològic
9.45 h - Embarcador fluvial, Ascó
Recorregut ornitològic a bord del llagut Lo
Roget, per descobrir l’essència de l’Ebre amb
tècnics del Grup de Natura Freixe.
Durant el recorregut, es disposarà de mate-

Diumenge 7 de juliol
Móra Morisca
Móra d’Ebre
Entre els segles VII i XI els musulmans van
ocupar la vall de l’Ebre, que va provocar
un augment molt important de l’activitat
agrícola en aquestes terres: horts, arbres
fruiters, vinya i oliveres.
Paral·lelament es va produir un desenvolupament de la indústria artesana i del comerç
que va convertir l’Ebre en una via de transport molt important.
Amb la conquesta d’aquests territoris pels cristians i, més concretament l’any 1153, Ramon Berenguer IV va establir una carta de seguretat amb els sarraïns per garantir la continuïtat de les explotacions agrícoles i evitar l’abandonament de la zona.
Durant segles la convivència entre les tres religions i les tres cultures fou excel·lent fins
l’expulsió dels jueus dictada pels Reis Catòlics l’any 1492 i la dels moriscos (descendents
de musulmans que havien adoptat la religió cristiana com a religió), efectuada l’any
1609 per Felip III. A la fi del segle XV a Móra d’Ebre estaven censades 34 famílies jueves,
51 sarraïnes i 130 cristianes. La Móra Morisca recrea l’època històrica en la qual Móra
d’Ebre disposava de sinagoga, mesquita i d’església i les tres cultures, jueva, musulmana i cristiana convivien pacíficament.
Al barri morisc, les olors i els perfums ens endinsaran en l’ambientació tradicional del
barri de la Citel·la, amb la cordialitat dels seus veïns. Al barri jueu, la plaça de l’Estrella i
els seus voltants retornaran a èpoques llunyanes, amb la visita obligada a la casa pairal
de Casa Record. Al barri cristià, pels seus carrers, gaudirem de la recreació i ambientació
de l’època preparada pels veïns del Raval de Jesús.
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rial d’observació (prismàtics i telescopis) i, en
acabar, es farà un tast de Lutra, la cervesa artesana de la Reserva Natural de Sebes.

Diumenge 7 de juliol
Fira del Ferro als Pirineus
Alins
La fira d’artesans forjadors i productors locals
de l’àmbit del Pallars Sobirà comptarà amb
exposicions de forja i tota mena d’activitats
relacionades amb l’àmbit de l’explotació i ús
artesanal del ferro.
Aquesta edició s’organitzarà en el marc de la
nova xarxa de pobles del ferro gràcies al nou
projecte POCTEFA “PyrFer”.

Diumenge 7 de juliol
Fira dels Fumats
Colldejou
La Fira dels Fumats, la Fira dels Carboners a
Colldejou torna coincidint amb l’arribada de
l’estiu.
Aquesta fira fa homenatge a l’antiga forma
de vida de la gent de Colldejou, basada en
l’explotació de la terra i el bosc.
Es construirà també un carboner amb les tècniques ancestrals i es servirà un menjar típic
dels carboners.
Vine i viu aquesta experiència única en persona.

Diumenge 7 de juliol
Festes de la Baronia de Pinós
Bagà
El municipi realitza una mirada enrere i ens
presenta una interessant recreació històrica
plena d’activitats i situacions espectaculars hi
trobareu, per exemple un espectacle combinat de teatre, cant, dansa i música, en el qual
es representa la llegenda popular del rescat.
Tampoc hi faltarà la mostra d’oficis amb una
gran representació d’ells, els espectacles, les
representacions de carrers, el sopar medieval,
la fira de productes naturals i de proximitat,
les activitats per a nens, etc.

Del 8 al 21 de juliol
Festival Deltebre Dansa
Carpa Deltebre Dansa, Deltebre
15a edició del Festival Deltebre Dansa, l’epicentre durant quinze dies de la dansa, les arts
escèniques i el circ contemporani, amb formació de qualitat i excel·lència per als professionals del sector, sota la direcció de Roberto
Olivan, fundador del Festival; al mateix temps
que s’ofereix una àmplia programació d’es-

pectacles d’avantguarda, de màxima qualitat
i de disciplines variades.

Dimecres 10 de juliol
Benedicció de vehicles a la Plaça Sant Jordi de Manresa
Diada de Sant Cristòfol

Agenda

Divendres 12 de juliol
Maluma
22 h - Jardins de Cap Roig

Organitza: Montepio de conductors

Dijous 11 de juliol
XXV Festival Internacional de Música
Clàssica ‘Memorial Eduard Casajoana’
Gala de Tenors
22.15 h - Jardins del monestir de Sant
Benet de Bages
Carlos Cosías, tenor. Marc Sala, tenor. Albert
Deprius, tenor. Ricardo Estrada, piano

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

Dijous 11 de juliol
La primera vez (work in progress)
21 h - Centre Cultural Can Gruart. Vilablareix
Emmarcat en la programació d’arts escèniques
Les nits de Can Gruart, teatre ‘La primera vez
(work in progress)’ a càrrec de la companyia
Clinicloniclown. Quan ha estat l’última vegada que has fet una cosa per primera vegada?
Sempre n’hi ha una… de què? Aquesta és la
qüestió! Tots tenim records que ens despentinen l’ànima. La Miss Swellen ens obrirà la
porta del seu saber i de la seva experiència per
donar respostes.

De l’11 al 13 de juliol
22è Paupaterres
Càmping municipal, Tàrrega
El 2019 arriba a la XXIIa edició amb una programació pensada per a tots els públics. Sopars
a la fresca amb la millor varietat gastronòmica,
els concerts dels grups més esperats de l’estiu
i les millors actuacions, tallers i espectacles per
als més petits de la casa al PaupaKids.
En aquesta ocasió actuaran al Paupaterres El
Diluvi, New York Ska-Jazz Emsemble, Lildami, Balkan Paradise Orchestra, La Sra. Tomasa, Tremenda Jauria...

La superestrella llatina s’estrena a Cap Roig
amb tots els seus èxits mundials
Amb tan sols vint anys d’edat, Juan Luis
Londoño, més conegut pel seu nom artístic, Maluma, s’ha convertit en un dels
artistes de major impacte en la música urbana i ídol juvenil de la música llatina a escala global. Guanyador del Grammy Llatí
2018 a l’àlbum pop vocal contemporani
per F.A.M.E., Maluma és un dels cantants
més populars a les xarxes socials.
Al 2017 va realitzar 105 concerts a Amèrica Llatina, Estats Units, Europa i Israel i va
vendre més d’un milió d’entrades en el seu
Maluma World Tour 2017, convertint-se
així en l’artista llatí que va vendre la major
quantitat d’entrades de concerts en aquest
any. Al 2018 va trencar rècords a l’esgotar
entrades en tots els seus concerts als Estats
Units i Europa amb la seva F.A.M.E. World
Tour i omplir espais com el Madison Square Garden (Nova York), l’American Airlines
Arena (Miami) i dues vegades The Forum
(Los Angeles), entre d’altres.

Dissabte 13 de juliol
Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú celebra la Festa Major el
5 d’agost, però els actes als barris i de forma
puntual arrenquen el 13 de juliol. Instituïda fa
més d’un segle en memòria d’un vot religiós a
la Mare de Déu de les Neus perquè salvés les
vinyes del terme municipal, la Festa Major és el
gran festival d’estiu de la ciutat. Són notables
els seguicis festius, hereus d’antigues processons votives, on participen figures i altres elements parateatrals de l’antiquíssima tradició
festiva catalana: gegants, dracs, “mulasses”,
diables, i una infinitat de danses i entremesos
tradicionals. Vilanova és una de les ciutats de
Catalunya que més ha conservat el protocol
festiu secular, i bé es mereix dedicar-li un dia.
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Dissabte 13 de juliol
Paul Anka
22 h - Jardins de Peralada

Diumenge 14 de juliol
Festa del segar i el batre
Avià

Artista excepcional autodidacte. La seva carrera va començar molt aviat i directament amb
un èxit, un nombre un, Diana, el 1957 i des
de llavors la seva vida ha estat sempre lligada a la música, la composició i els escenaris.
Paul Anka és un dels més grans ídols musicals
adolescents de finals dels 50 i primera meitat
dels 60. Fidel a la seva imatge, i a ell mateix,
Paul Anka torna després de trenta anys d’absència a aquest festival amb el seu últim espectacle: Anka Sings Sinatra: His Songs, My
Songs, My Way! Un homenatge a Frank Sinatra on també farà un repàs als seus grans èxits
com Put Your Head On My Sholder, Puppy Love o Proud Mary. Autor d’innombrables clàssics que altres van immortalitzar com el My
Way de Frank Sinatra, She’s a Lady de Tom
Jones o This Is It de Michel Jackson, per citar
només uns exemples, en aquesta ocasió, el
cantant d’origen canadenc es desdoblarà per
cantar alguns clàssics del seu repertori al costat de grans èxits de la Veu com Strangers “In
The Night”, “New York, New York”, “That
‘s Life” o “All of Me”. Acompanyat per una
potentíssima banda de músics, aquest veterà,
malgastador d’elegància, promet una nit inoblidable al més pur estil de Las Vegas.

Fes un viatge en el temps i descobreix els treballs típics del camp a la Festa del Segar i el
Batre d’Avià.
El segon diumenge de juliol, les mules i els carros tornen a sortir als camps d’Avià substituint
per un dia les eines i els tractors actuals. En
aquest poble del Berguedà es ret un particular homenatge als camperols i a les feines del
camp, encara molt arrelades al territori, amb
la Festa del Segar i el Batre. Si hi vas, gaudiràs també d’un bon desyuno pagès, una fira artesana i del popular pastís del segador.

Dissabte 13 de juliol
ATRESBANDES
QUARTET BROSSA
20 h - Sala 3 Tete Montoliu
Auditori de Barcelona
Incòmode reflex dels temps que ens toca
viure, ATRESBANDES, el Brossa Quartet de
Corda parteixen de Xostakóvitx per traçar
una reflexió sobre la censura en el món
musical i en l’art en general. L’espectacle
segueix les línies d’actuació habituals de
la companyia, singularitzada en la defensa d’un teatre de laboratori on el procés
de creació és fonamental.
El nom de l’espectacle fa referència al
fragment final d’una composició. La notació musical de la coda s’utilitza també
com a símbol per marcar una repetició.
Per això esdevé, en aquesta experiència
visual i sonora, una metàfora de la repetició dels comportaments.
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Dijous 18 de juliol
XXV Festival Internacional de Música
Clàssica ‘Memorial Eduard Casajoana’
Amb veu de dona
22.15 h - Jardins del Monestir de Sant
Benet de Bages
Dones compositores, dones amb personalitat.
Mireia Pintó, mezzosoprano. Clara Segura,
actriu. Vladislav Bronevetzky, piano

Dijous 18 de juliol
LA BANDA A LA PLAÇA DEL REI
21 h - Plaça del Rei, Barcelona
Tarda d’Òpera
GIUSEPPE VERDI: Nabuccco: Obertura / Aida:
Gran Final Acte II. AMILCARE PONCHIELLI: La
Gioconda: Dansa de les hores. DMITRI KABALEVSKY: Obertura Colas Breugnon. CAMILLE
SAINT-SAËNS: Samsó i Dalila: Dansa Bacanal.
ALEXANDER BORODIN: Príncep Igor: danses
polovtsianes.

19, 20 i 21 de juliol
Festes del barri de la Font dels
Capellans de Manresa
Pregó institucional, ball, havaneres, jocs infantils... Tres dies en què el barri serà protagonista amb totes les activitats pensades per
a petits i grans

Divendres 19 de juliol
Club de lectura feminista “Permagel”
18 h - Llibreria 22, Girona
En el marc del Club de Lectura Feminista, trobada per comentar el llibre Permagel d’Eva
Baltasar. En aquesta ocasió també comptarem amb la participació de l’autora.
Permagel és aquella part de la terra que no es

desglaça mai i és la membrana que revesteix
l’heroïna d’aquest llibre. Una manera de preservar la part tovíssima que hi ha dins d’una
persona en formació. El món exterior amenaça,
cal atrevir-se a sortir de la cel·la familiar. Després, reunir forces: no fer res més que follar
i llegir. Trobar un lloc on la mentida no sigui
necessària, on el glaç s’esquerdi. I començar.

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

Divendres 19 de juliol
La Fura dels Baus
22 h - Jardins de Peralada
L’histoire du soldat. Àlex Ollé presenta la versió furera de la faula L’Histoire du soldat d’Igor
Stravinsky. Una colpidora adaptació convertida en una denúncia i profunda reflexió sobre
els conflictes bèl·lics d’avui dia i una crida a
la pau i la llibertat. Estrenada a Lió la passada
primavera amb un gran èxit de públic i crítica
aclaparadora, aquest encàrrec realitzat per a
la commemoració del cent aniversari de l’estrena de l’obra a Lausana arriba per primera vegada a Espanya de la mà del Festival de
Peralada. La revisió de l’obra es planteja com
una peça de més envergadura que la d’una
obra de cambra. El maligne és presentat com
la veu de la inconsciència, com l’alter ego del
protagonista, on el bé i el mal no són agents
externs al soldat, sinó aspectes que conformen la seva personalitat i una clara mostra de
la complexitat humana. La producció s’edifica
sobre unes fortes arrels cinematogràfiques,
mantenint la partitura original de Stravinsky,
el text de Ramuz, al costat de passatges de
Jean Cocteau, Paul Valéry i la punyent carta
de suïcidi signada per Daniel Somers, un soldat que no va ser capaç de superar l’estrès.

Divendres 19 de juliol
Festa del Renaixement
Tortosa
Durant la Festa del Renaixement, empreses
turístiques, restaurants, artistes i entitats ofereixen tot un seguit d’activitats, relacionades
amb el Renaixement, que sota el nom Al Voltant de la Festa, amplien l’oferta del que es
pot fer a Tortosa durant aquest dies.
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Divendres 19 de juliol
Sting
22 h - Festival de Cap Roig

Dissabte 20 de juliol
Mercat Romà de Iesso
Guissona
XXIII Mercat Romà. La fi de la república: Juli Cèsar
Guissona es transforma en un mercat de finals
del segle I aC, rememorant el seu passat romà

Diumenge 21 de juliol
Els Elois de Berga
Berga

Amb disset premis Grammy i cent milions de
discos venuts, Sting, el músic de renom mundial, presenta My songs
Sting torna al Festival de Cap Roig amb My
Songs, un espectacle dinàmic i desenfrenat
centrat en les seves cançons més estimades i
que recorrerà la prolífica carrera del guanyador de disset premis Grammy. Els seus fans
podran escoltar èxits com “Englishman In New
York”, “Fields Of Gold”, “Shape Of My Heart”, “Every Breath You Take”, “Roxanne”,
“Message In A Bottle” i molts més, amb Sting
acompanyat d’un conjunt de rock elèctric.
El compositor, cantautor, actor, autor i activista Sting va formar The Police a 1977 amb
Stewart Copeland i Andy Summers. La banda
va llançar cinc àlbums d’estudi, va guanyar sis
premis Grammy i dos Brits.
Després de The Police, com un dels artistes
solistes més singulars del món, Sting ha rebut deu premis Grammy, dos Brits, un Globus
d’Or, un Emmy, quatre nominacions a l’Óscar,
entre d’altres guardons.m
Recolzant el seu àlbum guanyador d’un Grammy 44/876, Sting i el músic de reggae Shaggy
es van embarcar, a l’estiu del 2018, en una
gira per diversos llocs emblemàtics, entre ells
Cap Roig, on els dos artistes van interpretar
els seus èxits més cèlebres, així com les cançons del seu àlbum junts.

Dissabte 20 de juliol
Festa Pirata
Cubelles
Rememoren fets històrics poc coneguts de
la història de Cubelles, com va ser l’atac dels
pirates musulmans el 3 d’agost de 1585 que
va tenir com a conseqüència la mort de dos
cubellencs, pare i fill, a la casa de la Torre del
Prat de Cubelles ( actualment la casa del fortí).
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Les celebracions dels Elois són molt semblants
a les que es fan per Sant Antoni: cavalcades
amb la benedicció de cavalls, muls i ases, curses d’animals i altres actes populars. Destaquen la multitud de cavalcadures disposades
a rebre una benedicció popular que consisteix
en el llançament de galledes d’aigua des de
balcons i finestres dels carrers per on passen.

també de les teves pors, Únic ets tu, Únic no
és ni més ni menys que una part meravellosa
de la teva vida.
Si alguna vegada vas pensar que les meves
cançons parlaven de tu llavors no ho pensis
més, parlen de tu!

Dijous 25 de juliol
XXV Festival Internacional de Música
Clàssica ‘Memorial Eduard Casajoana’
Songs of Hope
22.15 h - Jardins del monestir de Sant
Benet de Bages
Un espectacle pels cinc sentits: del musical a
la cançó a cappella amb una posada en escena espectacular.
Veus: Cor infantil Amics de la Unió. Roc Sala,
piano. Josep Vila i Jover, director.

EN QUADRAT

Dilluns 22 de juliol
Antonio Orozco
21 h - Liceu de Barcelona

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

Dijous 25 de juliol
EL ANILLO SIN PALABRAS
21 h - Liceu de Barcelona

Antonio Orozco presenta el seu darrer treball,
‘Único’, en el Suite Festival.
La fam aguditza l’enginy, Únic és bona mostra d’això, nascut a la part fosca i difícil de la
vida, amb un gran esperit de supervivència i
l’indiscutible objectiu de entretenir els sentits.
La vida estreny però no ofega i si més no ho
esperava, l’atreviment i la necessitat construir
en la meva ment alguna cosa, en principi, inimaginable, la mostra de que la barreja abans
de ser barreja va haver de ser pur, la síntesi i
l’origen de la recerca incansable de nous camins i noves i diferents formes d’explicar la
vida. La vida en si mateixa no deixa indiferent a ningú.
Únic no és un concert, no és una obra de teatre, no és una pel·lícula, no és prosa ni tampoc
és poesia, no busquis res corrent i no facis res
més que deixar-te trobar, parlarem de tu, parlarem de la teva vida, de les teves emocions i

Una “òpera sense paraules” que sorprendrà
a alguns i que fascinarà molts més.
El reconegut director d’orquestra Lorin Maazel va ser també un eficaç compositor, autor
de l’òpera 1984 basada en la novel·la homònima de George Orwell. El 1987 va sintetitzar
L’anell del Nibelung al llarg de 90 minuts de
música orquestral, basada en alguns dels més
cèlebres passatges leitmotítics de la tetralogia
wagneriana, però també en els seus episodis
orquestrals, arreglats i acoblats al servei de
la Filharmònica de Berlín. Una “òpera sense
paraules” que sorprendrà a molts i que fascinarà a molts més, gràcies a l’embruix de la
sempiterna música wagneriana.

Diumenge 28 de juliol
Pastora Soler
22 h - Jardins de Cap Roig
Una de les artistes espanyoles més estimades
presenta La Calma.
Després de dos anys de retir personal, en els
que va complir el seu somni de ser mare, Pastora Soler va gravar La Calma l’octubre del
2018. Un excel·lent treball produït per Pablo
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Del 26 al 28 de juliol
Els Viatges del Museu ‘Pau Casals a Prada de Conflent. Exili i música al peu del Canigó’
Diversos indrets de Barcelona
El Museu Pau Casals ens proposa dos viatges, al
Vendrell i a Prada de Conflent, per aprofundir
en la figura i el llegat cultural i humanístic del
penedesenc més universal. El segon itinerari
es titula ‘Pau Casals a Prada de Conflent. Exili
i música al peu del Canigó’.
Pau Casals va marxar a l’exili amb el ferm propòsit de no retornar fins que es restablís la llibertat i la democràcia a Espanya.
Va arribar a Prada de Conflent l’any 1939. Després d’ocupar durant un temps una habitació
del Grand Hotel es va instal·lar al costat de la
família de l’escriptor Joan Alavedra a Vila Colette. Quan van entrar de les tropes alemanyes
a París, Casals es va traslladar a Estats Units.
Era l’any 1940. Però nou anys després va tornar a Prada, on va crear el festival de música
Cebrián en el qual la cantant va mimar cada
cançó, cada nota, cada detall perquè el públic que l’estava esperant rebés el millor d’ella.
Amb ell ha aconseguit ser número u en vendes i disc d’or.

Diumenge 28 de juliol
Les Santes. Festa Major
de Mataró
Mataró
La Festa Major de Mataró s’anomena “Les
Santes” en honor a les patrones de la ciutat,
Santa Juliana i Santa Semproniana. Mataró
té una única festa major, i se celebra des de
la primera meitat del segle XIX a l’entorn del
dia 27 de juliol. Què fa que Les Santes sigui
una de les millors festes majors de Catalunya?

que porta el seu nom i que des de 1950, amb
motiu del bicentenari de la mort de Johann Sebastian Bach, se celebra en aquesta població.
La terra de l’exili de Pau Casals, Prada, amb
el seu centre laberíntic i les seves façanes històriques, venera el músic dedicant-li carrers i
monuments. La seva petjada segueix viva com
segueix viu el festival de música de cambra que
va fundar-hi fa gairebé setanta anys.
Divendres 26 de juliol
15 h | Sortida en autobús des de Barcelona. a
Prada de Conflent, com també en el Festival
Pablo Casals, creat per el Mestre a l’any 1950.
17.30 h | Arribada a l’Hotel de Perpinyà i, a les
18:45h, sopar al mateix hotel.
20 h | Trasllat en autobús al Monestir de Sant
Miquel de Cuixà per assistir al Concert inaugural del 67è Festival de Prada de Conflent.
21h | Concert Inaugural del Festival Pablo Casals, en unes localitats preferents situades a
les primeres files. Programa musical: ‘Quan el
somni es converteix en realitat’
Un cop el concert hagi finalitzat, els participants en aquest viatge seran traslladats de
nou a l’hotel.
Dissabte 27 de juliol
9:30h | Sortida de l’Hotel i, a les 10:30h, inici de la visita a Prada de Conflent i recorregut
per el seu centre històric, on coneixerem els
espais on va viure Pau Casals, el Grand Hotel,
la Vil·la Colette i el Cant dels Ocells. Visitarem
l’església de Sant Pere, d’origen romànic, on
Pau Casals va reaparèixer als escenaris durant
el primer Festival de Prada a l’any 1950, i visitarem l’Espace Casals ubicat a la Médiathèque.
12h | Trasllat en autobús a Molitg-Les-Bains i diUna multitud de factors: la història, la recuperació ciutadana, la litúrgia i la innovació. La
gran participació ciutadana als actes, la voluntat dels col·laboradors, la gent implicada en
l’organització. La il·lusió i la devoció dels ciutadans que traspua per tots els racons: a les
escoles i esplais, a les entitats, a les llars, als
mitjans de comunicació, als grups d’amics. La
festa es viu i es respira al carrer.

Dimecres 31 de juliol
Luis Fonsi
22 h - Jardins de Cap Roig
L’artista llatí rècord mundial de vendes presenta el seu nou disc “Vida”.
Guardonat intèrpret, compositor, instrumentista i productor porto-riqueny que, després

Agenda

nar a Le Grand Hotel Thermes Molitg-Les-Bains,
on Pau Casals es va allotjar a partir del 1957.
15h | Trasllat i visita al monestir benedictí de
Sant Miquel de Cuixà. Fundat l’any 878 i situat al peu del Canigó, aquesta Abadia compta amb un magnífic campanar romànic amb
finestres geminades i altres tresors arquitectònics com l’església preromànica, el claustre,
la cripta del període romànic, entre d’altres.
Actualment, el Monestir està ocupat per una
comunitat benedictina que depèn de l’Abadia
de Montserrat.
18h | Un cop hagi finalitzat la visita a Prada de
Conflent, els participants seran traslladats de
nou a Perpinyà, on podran gaudir de temps
lliure i conèixer l’extraordinari llegat cultural
de la capital històrica del Rosselló.
Diumenge 28 de juliol
9h | Trasllat en autobús des de l’Hotel de
Perpinyà fins a la Maternitat d’Elna. A les
9:30h, visita a la Maternitat d’Elna. El 2013,
després d’una reforma que el va convertir
en un espai museístic, el castell d’en Bardou,
més conegut com la Maternitat d’Elna, va
obrir les seves portes per homenatjar la tasca
que la infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz
va dur a terme en temps de la guerra civil.
Des del 1939, Eidenbenz va ajudar les dones
embarassades que es van exiliar als camps
de refugiats del sud de França i les va acollir en aquest palauet abandonat per facilitar que poguessin donar a llum en condicions decents.
11h | Sortida en autobús des de la Maternitat
d’Elna fins a Cotlliure.
12:30h | Dinar al Restaurant Neptú de Cotlliure.
de vint anys de triomfant trajectòria artística,
és considerat la veu del pop i un dels màxims
exponents de la música llatina. Des de la seva
primera producció discogràfica, Començaré
(1998), fins a la seva més recent, 8 (2014), Fonsi
ha trencat rècords de vendes i s’ha posicionat
en els primers llocs de popularitat gràcies a la
seva impressionant qualitat interpretativa més
una extensa llista d’èxits que han aconseguit
traspassar fronteres i han conquistat milions
de persones arreu del món.

Dimecres 31 de juliol
CafèCurt
21.30 h - Cafè del Teatre, Lleida
Cada últim dimecres de cada mes, s’ofereix
una nova sessió de curtmetratges.
13 
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Per Eli Pagán
Fotos: Aj. Manresa

Comerços emblemàtics,
singulars i amb molta història

Per Eli Pagan
Fotos Aj. Manresa
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Q

ui no coneix la singular Barberia de la plaça Major de Manresa,
o la mediàtica Llibreria
Roca del carrer de Sant Miquel, o
la Farmàcia Ferrer de la plaça Clavé, o la sastreria Señor del carrer
del Born de Manresa. Són alguns
dels molts comerços emblemàtics
que hi ha al centre històric de la
capital del Bages. El que ja no és
tan conegut, potser, és que la
Barberia de la plaça Major és del
1899 i que va ser reformada l’any
1910; o que la llibreria Roca és del
1824 i que la majoria d’aquests
establiments a la ciutat es van
crear a partir d’impremtes, com
és el cas. O que la Farmàcia Ferrer
és del 1886 i destaca, especial-

ment, pel seu interior. Si parlem
del Señor hem de dir que ens
referim a l’antiga Sastreria Tuneu
que és de principis del segle XX,
i en destaquen, per exemple, els
vitralls d’estètica modernista que
van ser dissenyats per Francesc
Cuixart.
Ara tots aquests comerços històrics són els protagonistes d’un
opuscle que signa l’historiador
manresà, Francesc Comas, una
iniciativa del Comissionat pel
Centre Històric, i la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Manresa. Un projecte que posa en
relleu comerços amb valor patrimonial destacat, com la Farmàcia
Esteve, l’herboristeria del carrer
de Sant Miquel o la barberia de

la Plaça Major. Però també el
patrimoni intangible d’alguns comerços que, pel seu valor emblemàtic, tenen un lloc a l’imaginari
col·lectiu del comerç manresà.
Podria ser el cas de Cal Joan de la
Son, el forn del carrer d’Urgell, la
joguineria Valls o la reparació de
calçats Giralt al carrer del Born,
un establiment en una antiga
porteria que, per als més petits i
joves, és ja una relíquia de temps
passats. A l’Oficina de Turisme i
als comerços emblemàtics es pot
trobar aquesta nova publicació,
així com un quadríptic amb informació resumida. Se n’han editat
3.000, d’aquests opuscles. Un
llibret que, a més, serveix per fer
la visita a aquests establiments
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d’una forma totalment lliure i
tranquil.la. En aquests documents hi ha una infografia en la
qual s’informa dels establiments i
de la seva ubicació.
La publicació d’aquest opuscle
forma part d’un projecte més
ampli per posar en valor el patrimoni comercial de la ciutat de
Manresa i, en especial, dels seus
eixos comercials històrics. És per
això que també en els darrers
mesos s’han dut a terme a la
ciutat de Manresa quatre visites
fent un recorregut per aquests
establiments. Segons el Comissionat del Centre Històric, Pere
Gassó, la missió d’aquestes iniciatives és “la de donar valor i fomentar l’orgull i l’autoestima del
comerç local”. A aquest itinerari
se sumen d’altres que ha definit
Manresa Turisme amb l’objectiu
de facilitar el coneixement d’elements patrimonials de valor, com
el modernisme, o de recuperar
personatge que han fet història
a la ciutat, com Sant Ignasi de
Loiola. En els darrers mesos és
fàcil trobar al centre de la ciutat
grups de persones que participen
de visites guiades i que tenen interès en conèixer Manresa, tant si
són forasters com si viuen a Manresa o a la seva àrea d’influència.

Manresa pionera en
protegir aquests edificis
La capital del Bages va ser pionera en protegir alguns d’aquests
edificis comercials. Així, tretze
d’aquests espais es van incloure
dins un Pla de Protecció Patrimonial. Pere Gassó destaca la singularitat d’aquesta decisió explicant
que, per exemple, Barcelona es
va emmirallar en el procés que
“havia seguit la nostra ciutat per
vetllar per aquests comerços”. Un
fet que també destaca l’historiador Francesc Comas “a la ciutat
es va veure que hi havia tot un
seguit de botigues que tenien un
valor patrimonial important ja fos
per qüestions artístiques o bé per

qüestions estètiques”. D’aquests
establiments, segons Pere Gassó, n’hi ha que destaquen per la
curiositat de l’activitat, altres per
pertànyer sempre a la mateixa
família, altres per la seva estructura arquitectònica o també pel
valor dels seu taulells, vidres o
rètols. “Per sort, tenim una mica
de tot”, diu. Pel Comissionat “el
comerç és un dels signes d’identitat de Manresa i, si ens referim
als emblemàtics, el valor encara
és més alt perquè ens transmet
història, patrimoni, proximitat”.
En la seva gran majoria aquests
establiments estan concentrats al
centre de la ciutat de Manresa.
Allà on n’hi ha més és en el circuit
que formen el carrer de Sobrerroca, la plaça Major, el carrer de
Sant Miquel, la Plana de l’Om, el
carrer del Born, la plaça Clavé, i
els carrers d’Urgell, de Vilanova
i alguns adjacents a aquests carrers esmentats.

Les visites fetes
Les visites que s’han fet a aquests
comerços emblemàtics han estat
un èxit i han tingut molt i molt
públic. Per a Pere Gassó aquests
itineraris i visites “són el reflex
d’una voluntat de donar més valor al comerç de Manresa i, en
concret, del seu Centre Històric”,
i afegeix “les nostres botigues, el
nostre comerç, té un valor patrimonial innegable i reconegut,
però n’hi ha d’altres que sovint és
intangible, com el fet que quatre,
cinc, sis o set generacions hagin
estat capaces de mantenir-se darrere el taulell i al davant del negoci”. Pel que fa a la valoració del
que s’ha fet fins ara en aquestes
visites “és molt bona” perquè, segons Gassó, comporta “una feina
de recerca històrica, la implicació
dels mateixos comerciants, de
la regidoria de Cultura, de la de
Turisme, del Centre d’Estudis del
Bages i d’altres persones i col·lectius que creuen en aquesta iniciativa del Comissionat del Cen-
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LLUIS VIRÓS RECORDA LA HISTÒRIA
COMERCIAL DE MANRESA
Darrerament s’ha dut a terme dues iniciatives per rescatar la història viva i el
patrimoni del comerç manresà: el bloc “Apugem la persiana. Comerços històrics de Manresa”, mantingut per Lluïsa Font, Zara Morales, Blanca Virós i
Jordi Bonvehí, i la publicació del llibre sobre “botigues emblemàtiques” de
Francesc Comas. Al final del segle passat es va crear un eslògan que encara continua vigent: “Manresa, capital comercial” i és que, des del segle
XIX, l’economia de la ciutat manté un equilibri entre la indústria i el comerç.
Aquest ha tingut una importància cabdal per diversos motius, sobretot per
la privilegiada situació geogràfica de Manresa, en una zona de pas entre
bona part del territori i Barcelona, i per la tradició artesana i comercial que
li ha permès el regadiu generat per l’aigua de la Sèquia, que ha fet que una
part de la població es pogués desvincular de l’agricultura. El comerç, doncs,
ha estat el complement de la indústria i això es nota en la història d’algunes
institucions com la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, que aviat farà 125 anys, en la que la defensa dels interessos dels comerciants ha estat
tan important com la dels fabricants.
A aquesta notorietat del comerç s’hi ha arribat després d’una evolució històrica complexa. Abans del segle XIX, quan la industrialització i la modernització arriben al país, moltes famílies pageses eren pràcticament autosuficients
i les botigues eren un complement dels tallers d’artesans on s’elaboraven els
productes manufacturats. Per comprar productes de primera necessitat hi
havia els mercats setmanals i per a les mercaderies més duradores, com els
animals de treball, entre altres, hi havia les fires anuals. Al segle XIX es crea
el comerç modern i el centre de la ciutat es comença a omplir de botigues
permanents, com la coneguda llibreria Roca o les primeres farmàcies, de la
que ens queda la de la família Esteve. Al llarg del segle es produeix el desenvolupament d’aquest conjunt primitiu de botigues tot aprofitant l’atracció
de forasters que suposen la millora en les comunicacions, com l’arribada del
ferrocarril el 1859. Manresa es converteix en el centre comercial d’una zona que va més enllà de la comarca, fins al Pirineu. És en aquest context que
un dels botiguers i fabricants més importants de la ciutat, en Joan Jorba,
hi implanta el 1904 un dels primers grans magatzems d’Espanya i Europa,
can Jorba. Tot just al final del segle XIX, a Barcelona només s’hi havia obert
els Almacenes El Siglo, anteriors als de Madrid, i als Le Bon Marché de París,
que obriren el 1900 i es consideren els fundadors dels grans magatzems de
les capitals europees. Altres particularitats de can Jorba i del seu fundador
són la seva expansió, amb botigues obertes a Barcelona i a Brussel·les, i la
modernitat i dinamisme de les seves pràctiques publicitàries, que semblava
que arribessin de les escoles de negocis més avançades dels Estats Units.
En aquest període d’entre el final del s XIX fins i la Guerra Civil es produeix
una gran expansió de la implantació de comerç de proximitat, del què en
són testimoni la major part de les farmàcies situades en el centre històric.
Durant el Franquisme, el comerç manresà es va mantenir tot adaptant-se
al cicle econòmic i a les necessitats de la població. Entre 1939 i 1950, en el
període autàrquic, la importància del comerç disminueix lleugerament en
un context de baixos salaris, racionament i misèria de bona part de la població, tot i la bona evolució de la indústria.
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“Un establiment que sempre han
regentat les dones de la mateixa
família i venent herbes remeieres,
que guarden en 120 antics calaixos. Un establiment regentat per
quatre generacions”. L’historiador
destaca també, per exemple, la
botiga de comestibles de Cal Comallonga, del carrer d’Urgell. “És
la típica botiga de barri de tota la
vida, i encara amb prestatges dels
anys 20”, o la Llibreria Roca del
carrer de Sant Miquel, “la més
antiga de Catalunya, i on cinc generacions diferents de la mateixa
família se s’han fet càrrec”.

Continuar o desaparèixer
tre Històric i que projecta d’una
forma clara la nostra ciutat”. Fins
ara, en aquesta primera fase,
s’han fet un total de cinc visites
guiades per l’historiador Francesc
Comas, “una persona cabdal en
el procés de convertir en realitat
el que, en un principi, era una
idea”, per Gassó.
Francesc Comas també en fa una
valoració molt positiva, destaca
que “són comerços que formen
part de la història de la ciutat
però també de la pròpia història
de cada persona”. I tot amb l’objectiu de fomentar, diu Comas
“l’autoestima tant dels botiguers
com dels mateixos manresans
i per donar valor a aquest comerç que moltes vegades estem
deixant perdre en funció d’altres
pautes de compra”.
El perfil d’aquestes visites ha estat molt variat, com variada és la
societat manresana. En total deuen haver seguit aquest itinerari
comercial unes 250 persones. La
part negativa: no s’ha pogut satisfer tota la demanda que hi havia. En aquest sentit, la intenció
és que Manresa Turisme inclogui
aquesta ruta en l’oferta d’itineraris guiats que es fan a la ciutat de
cara a persones i col·lectius que
puguin estar-hi interessats. A
banda, ara aquest itinerari es pot
seguir de forma particular, sense
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guiatge, amb l’opuscle i el fullet
que s’ha editat.

Tretze edificis protegits i
dins de muralles
De la trentena d’establiments que
s’han seleccionat i que formen
part de l’opuscle, n’hi ha tretze
que ja estan protegits, des del
vessant patrimonial, pel mateix
Ajuntament de Manresa. Hi ha
diferents farmàcies, la més històrica de les quals és l’Esteve, amb
set generacions consecutives a la
Plana de l’Om. Hi ha altres botigues que s’han inclòs en aquest
projecte perquè, a banda de superar 70 anys d’activitat, sovint
hi ha fets molts singulars, ja sigui
per les característiques del local,
del producte que ofereixen, etc.
Francesc Comas explica que com
que era un encàrrec del Comissionat del Centre Històric s’han
triat establiments que estiguin
“dins muralles”. Majoritàriament
aquests establiments, explica
l’historiador, se situaven en carrers que comunicaven amb les
entrades de la ciutat, com és el
cas, del Sobrreroca (una de les
més importants) o bé que connectaven una plaça amb una altra, i on hi hagués mercat. Així
per exemple el carrer de Sant
Miquel connecta amb la plaça

Major i amb Plana de l’Om, les
dues amb el mercat, o el carrer
de Vilanova que connectava amb
la plaça de Gispert, on es feia el
mercat de llenya. Aquestes carrers formen els eixos de la ciutat,
i a la part baixa dels edificis quan
van començar a desaparèixer els
tallers al segle XIX, s’hi van començar a establir aquests establiments comercials.

Els més destacats
En l’opuscle apareixen 38 establiments emblemàtics de Manresa.
Tots, destaca Francesc Comas, tenen més de 70 anys d’antiguitat,
han mantingut la mateixa activitat, i generalment, ha estat la mateixa família qui ha mantingut el
negoci. Comas subratlla “estem
parlant de quatre i cinc generacions que han anat mantenint la
mateixa activitat comercial”.
De tots ells, l’historiador manresà
en destaca les farmàcies que hi
ha ubicades en el centre històric
de Manresa: l’Esteve, la Ferrer, la
Trapé, la Comas, la Sala i la Rius.
Totes elles, diu Comas, tenen
“elements patrimonials o modernistes o noucentistes”. Però,
per exemple, Francesc Comas,
remarca també l’Herboristeria
del carrer Sant de Miquel, que
destaca per qüestions curioses.

Alguns d’aquests establiments
corren el risc de desaparèixer
però, per sort, aquests són minoria. Segons explica Pere Gassó, en
alguns casos al capdavant d’ells hi
ha persones grans i no queda clar
quin serà el seu futur. “Potser no
serà la mateixa nissaga, però l’establiment mantindrà l’activitat. Ja
es veurà, però, majoritàriament
tenen un projecte comercial sòlid,
que ha aguantat moltes dècades
i, fins i tot, segles”, diu el Comissionat del Centre Històric.
I és que malauradament al llarg
dels anys molts d’aquests establiments emblemàtics de la
ciutat han desaparegut. Segons
Pere Gassó, però, “sovint es
mantenen en el record de moltes persones perquè també han
estat referents en el seu sector”.
Francesc Comas afegeix, però,
que “en aquests últims anys, especialment des de finals dels 90
fins a l’actualitat, és quan s’han
perdut més d’aquests comerços tradicionals. I això significa
una pèrdua de valor patrimonial
molt important”. En aquest sentit Gassó, i també Comas, destaquen la bona feina que fa el
col·lectiu “Apugem la persiana”
que, en la seva pàgina web, recupera la trajectòria de comerços
que han tancat i que han format
part de la vida manresana. ●
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Francesc
Iglesias
Secretari de Treball,
Afers Socials
i Famílies

“Treballar amb
pressupostos
prorrogats és un
problema”
Per Pilar Goñi
Foto: GENCAT
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L

a falta de residències públiques
per a persones de la tercera edat és
un tema que preocupa i, per tant,
el tenen damunt la taula?
Efectivament. Els darrers dos anys hem fet,
per això, un esforç per crear més de 3.500
noves places de residents. També estem, per
primera vegada després de la crisi, projectant
noves residències de la mà dels ajuntaments.
La cooperació administrativa amb Ajuntaments i Govern de la Generalitat és important
per arribar al consens per tal de crear aquests
nous projectes en indrets on més pressió hi
ha. Efectivament, hi ha pressió en les llistes
d’accés per entrar a la residència. Tanmateix,
estem convençuts que no resoldrem tots els
problemes d’autonomia de la nostra gent
gran únicament i exclusivament amb residències. Aquí és on crec que hem de fer un canvi
que, de fet, ja hem començat perquè, més en-

llà de les residències, podem fer valer el dret
a envellir dignament dins l’entorn domiciliari
per tal que les persones grans, fent ús del seu
dret a decidir, puguin envellir a casa i no pateixin aquests trencaments vitals que significa
institucionalitzar una persona. Tot això passa
per invertir decididament en serveis d’atenció
domiciliària i en atenció diürna; per tant, fer
que les persones, sense forçar que s’hagin de
moure del seu barri, poble o ciutat, puguin
fer aquest envelliment “km 0” amb serveis
adequats.
Potser també perquè la Llei de la dependència no ha cobert tot el que s’esperava
d’una manera immediata. Les persones
grans es troben en la situació que no tenen diners ni recursos suficients per anar
a una residència —sí a un servei de dia en
molts casos—, però aquesta Llei no aca-
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//// A Catalunya es recapten 75 milions d’euros i els diners que
arriben per a projectes socials només són 31,1 milions////
ba de ser efectiva. Com es pot arreglar i
millorar?
Hi ha una realitat, que és que l’Estat té congelat el finançament de la dependència de
les Comunitats Autònomes des del 2011. Per
tant, després d’haver vist les retallades el 2012
i 2013, encara no s’han revertit. Tanmateix, el
que hem d’aconseguir és fer promoció de recursos, dispositius i solucions més sostenibles
i que es basin en aquestes preferències que
expressava abans. De tota manera, Catalunya
el que ha de fer és una nova llei d’autonomia
personal, i no esperar tant a Madrid; perquè
ens fem una idea, només arriba un 12 % dels
recursos de tot el cost que té el sistema de dependència de Catalunya. Diríem, veient que no
ens soluciona tampoc de manera determinant
els recursos necessaris, ja que la Generalitat
aporta el 88 % dels recursos públics, que el
que ens convé és fer una llei molt més adequada a la realitat de Catalunya, menys burocratitzada i que pugui imposar uns sistemes
d’atenció més eficients.
Vostè parlava de l’atenció personalitzada a les cases... però hi ha prou personal
i prou recursos, en definitiva, per pagar-los?
Els recursos és obvi que els hem de fer sortir i
hem de preveure creixements, així que treballar
amb pressupostos prorrogats és un problema.
Pel que fa a les necessitats de personal, efectivament, el sector residencial i els sectors
d’atenció a les persones ens transmeten la
profunda preocupació que falten persones en
infermeria, auxiliars d’infermeria, etc.
Per altra banda, hem indagat en la creació d’un
pla de suport des del Servei d’Ocupació de Catalunya, perquè ens trobem que hi ha 35.000
persones —majoritàriament dones— demandants d’ocupació en aquests sectors. Per tant,
el que hem engegat és un seguit de programes
personalitzats per oferir formació especialitzada, i posar-los-hi a l’abast l’obtenció de certificats de professionalitat.
En el terreny de les persones amb discapacitat intel·lectual, ells també pateixen

els estralls de la crisi. Sembla que la problemàtica va cada vegada a més. Podria
passar que més de 1.500 persones es quedessin sense poder rebre ajuts econòmics.
Bé, el que va haver-hi a finals del 2018 va ser
una decisió del Govern espanyol d’augmentar
el salari mínim interprofessional, la qual cosa
és una bona notícia. El que passa és que no
van preveure que un dels impactes que tindria
és que afectaria centres especials de treball en
què hi ha treballadors amb discapacitat amb
contractes laborals en el llindar del SMI.
Hi ha hagut uns quants centres que, evidentment, han viscut aquesta notícia amb preocupació. I altres, també és cert, ho han viscut de
manera positiva, com una bona notícia, amb
l’esperança que els salaris puguin créixer i,
d’aquesta manera, les persones amb discapacitat puguin viure amb dignitat.
El que ha fet el Govern de la Generalitat ha
estat, anticipant-se a les possibles solucions
que venen de Madrid, avançar el creixement
d’aquest salari mínim (d’un 22 %) i fer créixer
també els fons propis que la Generalitat aporta en el sector, que ha estat d’uns 100 milions
d’euros. Des del Govern de Catalunya diríem
que busquem que el finançament arribi fins als
120 milions d’euros. Actualment, ens trobem
lluny d’aquesta situació. Tanmateix, el que intentem és treballar perquè, més enllà dels centres especials de treball, pel que fa als recursos
d’atenció diürna, centres ocupacionals, recursos de la llar i residència, avançar en les converses amb la patronal del sector per dibuixar un
possible acord, en un termini de quatre anys,
per recuperar la congelació de les tarifes que
ha patit el sector. Diria que estem convençuts
que podrem posar damunt la taula un acord
que ens aporti la tranquil·litat necessària a tots
plegats i que puguem remunerar els professionals del sector amb més dignitat.
Hi ha la problemàtica jurídica en matèria
d’atenció a les persones discapacitades.
La competència de qui és?
Aquí s’ajunten, segurament, diverses qüestions. Per una banda, les competències en
l’àmbit de serveis socials són transferides a la

Generalitat, ja en temps de creació de l’Estatut altament reconegudes. El que sí que ens
sol passar és que algunes prestacions depenen
de la Seguretat Social. A vegades, les persones
amb discapacitat solen tenir complements de
pensions per tercera persona, de mobilitat reduïda i això en ocasions pot comportar prestacions anàlogues a la Llei de la dependència. Per
això, pot ser que algunes d’aquestes persones
es trobin que veuen reduïdes les seves prestacions, fet que provoca un cert malestar.
Al final, a totes aquelles famílies que rebien la
prestació per fill/a amb discapacitat, els hem
regularitzat la situació per no perjudicar-los,
de tal manera que en ser una prestació rebuda
pels progenitors, i no per la persona atesa, suposarà una millora de la percepció.
En definitiva, anem fent passos per aclarir la situació, des de la premissa de donar el màxim
benefici i donar els drets a la persona que atenem.
La recaptació de les entitats socials de Catalunya representa el 25 % de tot l’Estat.
No hi ha tornada per part de l’Estat central?
Aquesta és una situació important i desesperant. El primer problema fa referència a la no
transparència de dades. Aquestes pertanyen
a un dels secrets més ben guardats de l’Estat
espanyol. En qualsevol cas, només es posen de
manifest mitjançant la via parlamentària a través de respostes per escrit al Congrés de Madrid. Per posar un exemple, la darrera resposta
només ens ha donat dades fins a l’any 2016.
Aquestes dades ens diuen que a Catalunya es
recapten 75 milions d’euros. I els diners que venen per a projectes socials només són 31,1 milions. La desproporció és abismal: més del doble
i, per tant, no arriba per finançar els projectes
socials a Catalunya.
I enmig d’aquest reclam i defensa només ens
trobem Catalunya, les Illes Balears i, en el cas
del País Basc, ja no són ni tan sols en aquestes
reunions. De fet, últimament, la Comunitat de
Madrid ha començat a alçar la veu en aquesta
línia. En qualsevol cas, la resta quedem en franca minoria. ●
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Toc de Teatre amb
la ‘Casa de nines,
20 anys després’
Els dies 23 i 24 de novembre es
podrà veure ‘La tendresa’ d’Alfredo Sanzol, interpretada per Laura
Aubert, Elisabet Casanovas, Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico
i Ferran Vilajosana. Una comèdia
delirant de Dagoll Dagom i T de
Teatre. L’última obra del Toc de
Teatre serà ‘Casa de nines, 20
anys després’ de Lucas Hnath, un
espectacle dirigit per Sílvia Munt
i interpretat per Emma Vilarasau i
Ramon Madaula. Com és habitual, de totes quatre obres, se n’ha
programat una doble funció a la
Sala Gran: dissabte a les 21h i diumenge a les 18h. ●

xarli

La Sala Gran del Teatre Kursaal
acollirà aquesta temporada un
nou abonament del Toc de Teatre amb 4 propostes escèniques
que portaran al Kursaal grans
noms de l’escena catalana. Obrirà
el Toc el 28 i 29 de setembre ‘La
reina de la bellesa de Leenane’
de Martin McDonagh, i protagonitzada per Mara Marco, Ernest
Villegas, Enric Auquer i Marissa
Josa. La segona obra del Toc és
‘Jerusalem’ de Jez Butterworth,
i dirigida també per Julio Manrique, que es podrà veure el 26 i 27
d’octubre. Una producció, encapçalada per Pere Arquillué.

Xarli Diego omple
Parcir en la presentació
de les seves memòries

La llibreria Parcir de Manresa es va omplir en la presentació del llibre de Xarli Diego

La sala d’actes de la Llibreria
Parcir de Manresa es va omplir el divendres 7 de juny d’un
nombrós públic que no es va
voler perdre la presentació del
llibre Gràcies per la música, de
Xarli Diego.
El comunicador va tornar a la
ciutat 40 anys després de deixar a Ràdio Manresa un gran
llegat del festival més gran que
s’ha vist, el Bages Music Festival, al Pavelló del Congost on
va tancar el seu cicle de 2 anys
com a locutor i presentador del
programa radiofònic ‘Bages
music’.
Després, Diego va anar a Ràdio
Barcelona on va consolidar la
seva carrera professional amb
el programa ‘Caspe Street’. Totes aquestes vivències formen
el seu primer llibre, que va ser
presentat per la seva companya
Pilar Goñi, actual directora del
Grup Taelus de Comunicació.
Anècdotes, i records de persones i companys ja desapareguts, com ara Luis Arribas
Castro a Ràdio Barcelona o Encarna Cuña a Ràdio Manresa.
El llibre explica la història musi 20

cal dels anys setanta i vuitanta
arreu del món. El Bages Music
Festival va ser un esdeveniment
únic a Manresa i irrepetible ja
que, 40 anys després, no s’ha
aconseguit tornar a reunir tants
gran artistes junts en un únic
festival. Betty Missiego, Pablo
Abraira, Sleepy LaBeef, Falcons,
Miguel Gallardo. Tots van serhi presents. Algú es preguntava
si seria possible un nou festival
com aquest.
Antic companys de Diego, persones vinculades amb la música,
i amb la desapareguda discoteca Atangia van retrobar-se en
aquesta presentació que està
fent la volta a Catalunya. ●
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Més de 30.000 persones han visitat
FiraGran 2019, el 21è Saló de la Gent Gran

Durant totes les jornades no hi va faltar públic de totes les edats a Les Drassanes de Barcelona per viure FiraGran

Més de 30.000 persones han visitat del 12 al 15 de juny FiraGran
2019, el 21è Saló de la Gent Gran
de Catalunya, que s’ha celebrat a
les Reials Drassanes de Barcelona.
Durant quatre dies, el recinte s’ha
convertit en un punt de referència per a les persones grans, que
han pogut gaudir de més de 450
activitats per promoure una vida
activa i participativa, i també de
fòrums de reflexió.
La fira ha acollit una caminada
multitudinària, activitats de taitxí,
classes de ioga i country, o assistir
a recitals de poesia, obres de teatre i fer manualitats. També s’ha
organitzat una trobada sardanis-

ta i un festival de corals de gent
gran, amb un total de 34 formacions de Catalunya. Les entitats,
institucions i empreses també
han mostrat serveis, iniciatives i
solucions tecnològiques per millorar el benestar i la qualitat de
vida d’aquest col·lectiu.
El director de FiraGran, Juli Simón,
ha fet avui un balanç molt positiu
de la fira. “Després de 21 anys,
FiraGran segueix sent un referent
per a totes les persones grans de
Catalunya, que s’hi adrecen no
només per trobar un espai on poder reflexionar i trobar resposta
a les seves necessitats, sinó per
conèixer totes les activitats, pro-

Menjar.
Beure.
Riure!

@miamigastrobar

Redescobreix
un espai únic al
centre de Manresa.
Afterwork
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grames i serveis que tenen al seu
abast”.
Enguany, el saló ha estrenat un
cicle de diàlegs intergeneracionals sobre sexualitat, esports,
final de vida, acció social, salut
i mitjans de comunicació, que
ha comptat amb la participació
de persones com el periodista
Salvador Alsius, el metge Marc
Antoni Broggi, la monja teresiana Viqui Molins o l’activista a
favor de la causa LGTBI, Jordi
Petit; i també s’han ofert col·loquis sobre el maltractament a
persones grans, la mort digna
o la promoció de l’envelliment
actiu.

Paral·lelament, s’han celebrat
dues jornades professionals,
una de les quals adreçada a
analitzar, per part de diversos
experts, l’edatisme (és a dir, la
discriminació per motiu d’edat).
També s’ha presentat un estudi
sobre la soledat de les persones
grans.
Durant la celebració d’aquest
esdeveniment, s’han lliurat els
XIX Premis Fundació FiraGran,
que guardonen personalitats
i entitats per la seva aportació
a favor de la gent gran. L’actor
Ventura Pons, l’enginyer i polític Joan Majó i la religiosa Llum
Delàs han estat guardonats
amb aquesta distinció. També han estat premiats Federico
Mayor Zaragoza, qui va ser director de la UNESCO entre 1987
i 1999, Age Platform Europe,
programa de la Unió Europea
que lluita contra la discriminació de la gent gran i l’Associació
pel Dret a Morir Dignament de
Catalunya.
FiraGran 2019, patrocinada per
Mémora i Electium, compta
amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Barcelona i la Diputació de
Barcelona. ●

Dijous i divendres

Tel. 938 76 92 16

Cafeteria oberta 365 dies l’any tot el dia
Menú cap de setmana / Carta de temporada / Menú diari
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Connecti.cat Estiu viatjarà per Catalunya
buscant les notícies d’oci més interessants
Les connexions territorials continuaran aquest mesos de calor.
El programa ‘Connecti.cat Estiu’
es podrà veure a les televisions
locals cada dia de dilluns a dijous de 19h a 20h i els divendres
de 18h a 20h. Pere Puig, de Vallès Oriental Televisió donarà el
relleu a la periodista de La Xarxa
de Comunicació Local, Jèssica
del Moral. El programa inclourà
entrevistes en directe i les televisions de proximitat tindran un
paper destacat en la narració de
les històries a través de les seves
connexions arreu del territori,
que seran entre 3 i 4 per capítol. El plató de dilluns a dijous
seran els Jardins de la Materni-

tat, a Barcelona; i, els divendres,
l’equip es traslladarà a diversos
punt d’interès de Catalunya.
Aquest divendres, emetran el
magazín des de Vic on viuran,
en directe, la Festa Major de la
ciutat. Divendres, Deltebre, Tivissa, Blanes, L’Estartit, El Bruc,
Ribes de Freser i Falset seran
els escenaris dels successius.
Canal Taronja de televisió emetrà aquest programa estiuenc i,
precisament, el 16 d’agost, Sergi Lladó serà a El Bruc per parlar
d’històries i llegendes al voltant
del Timbaler i de Montserrat.
L’últim programa es farà des de
Fira Tàrrega.
Els millors moments del progra-

El poble de El Bruc serà el protagonista del programa del proper 16 d’agost

ma es podran veure cada dissabte, mentre que diumenge es
tornarà a emetre el programa

vist divendres. Tots dos dies es
conservarà l’horari, de 18h a
20h. ●
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SER Catalunya se
situa com a líder en
el darrer EGM
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ro’ té 824.000 seguidors.
‘Carrusel Deportivo’ arriba els
dissabtes quasi als 2 milions i els
diumenge té 1.910.000 oients.
A Ràdio Manresa, els informatius locals i comarcals, el programa ‘Hora L’ amb Sergi Lladó
i Eli Pagan, les transmissions de
bàsquet amb Carles Jódar, les
tertúlies de Pilar Goñi i el programa de tradició i cultura popular ‘Aires de Catalunya’ amb
Anna Ballesteros i Núria Soler se
situen en el primer lloc del rànquing d’audiència de la Catalunya central.
Pel que fa a la ràdio musical,
Els 40 és líder absolut amb
2.869.000 oients; i Els 40 Catalunya central, amb la Brigitte,
també és número 1. La Cadena
Dial és la segona emissora musical, amb 1.988.000 oients.
I Los40Classic puja fins els
515.000.
Gràcies a tots els nostres oients
per fer-nos confiança un cop
més en totes les cadenes parlades i musicals. Seguirem treballant per millorar i seguir sent
líders. ●

bacoyboca.com

La Cadena Ser a Catalunya és
líder a casa nostra segons el
darrer Estudi General de Mitjans
(EGM) amb 1.035.000 oients
i supera així les emissores del
Grup Godó que es queden amb
1 milió d’oients i també Catalunya Ràdio, que en té 700.000.
Pel que fa als 40 Principals arriba
a Catalunya a 342.000 oients.
Dial en té 208.000 mil i els 40
clàssics, en el seu segon EGM,
arriben als 135.000 oïdors.
Segons la segona onada de
l’EGM, la ràdio parlada més escoltada a Espanya l’encapçala
la Cadena Ser amb 4.119.000
oients.’Hoy por hoy’, el programa matinal de Pepa Bueno,
arriba als 2.872.000. ‘La ventana’, de Carles Francino, és líder
a la tarda fins quasi els 900.000
oients. ‘Hora 25’, d’Àngels Barceló, també és líder dels informatius de la nit amb 941.000
oients diaris i ‘El Faro’ domina
les matinades amb 238.000
oients. El cap de setmana, ‘A vivir...’ té 1.989.000 oients el dissabte i 1.813.000 el diumenge.
El programa esportiu ‘El Largue-

Mireia Riba, alumna
de la Joviat, Maestro
del Espresso Junior

La nova guanyadora del 2019 a Espanya
i Portugal

Amb l’objectiu de difondre la
cultura del cafè espresso a les
escoles d’hostaleria d’Espanya
i Portugal, Illycaffe i Spaziale
SA, van formar en la 16a edició més de 700 alumnes de 70
escoles d’Espanya i Portugal.
Els 20 alumnes classificats van
haver de demostrar a la final
totes les seves habilitats per
aconseguir un espresso perfec-

te: el punt de mòlta del cafè,
la dosi necessària per extreure,
en un temps determinat, el volum de cafè en tassa corresponent a l’espresso perfecte. Un
cop preparats els dos espresso,
els alumnes havien de muntar
correctament la llet per aconseguir la textura adequada per
elaborar dos cappuccinos. Tot
això en un temps de 10 minuts.
Prèviament al concurs, la Mireia va realitzar un examen teòric sobre el món del cafè i una
semifinal pràctica a Barcelona
a la seu d’Spaziale i la va superar sobradament. Ha estat
triada entre els 20 millors estudiants d’hostaleria i restauració
d’aquest any de tota la Península.
El premi ha estat possible gràcies, a més de l’esforç i la implicació, al treball en equip entre
l’alumna, la seva professora M.
Josep Serrano, els professors
de sala i l’alumna Laia Lázaro,
que l’any passat va quedar segona en aquest concurs i ha
ajudat en les tasques de preparació d’enguany. ●
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Mercadona contracta 9.000 persones
per a la campanya d’aquest estiu
mercadona

L’empresa amplia la plantilla entre els mesos de maig i setembre per donar resposta a
l’arribada de turistes a tot l’Estat i mantenir l’excel·lència en el servei

Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda en línia,
contracta 9.000 persones durant
la campanya d’estiu del 2019,
que s’inicia aquest mes de maig
i dura fins a finals de setembre.
L’objectiu és reforçar la plantilla
durant aquest període, que coincideix amb l’arribada de turistes i
amb les vacances de la resta del
personal, per garantir l’excel·lència del servei a les més de 1.600
botigues que la companyia té repartides per tot Espanya. Del total de contractacions, 1.750 són
a Catalunya.
Aquestes noves places estan
repartides en diferents punts,
com ara en zones de costa com
Andalusia, Múrcia, la Comunitat
Valenciana, Catalunya, les Illes
Balears i les Canàries, i en zones
d’interior com Castella i Lleó, el

País Basc i Madrid, entre d’altres. Pel que fa a Catalunya, els
municipis de la Costa Daurada,
la Costa Brava així com La Vall
d’Aran són les zones on més es
reforcen les contractacions. Els
nous treballadors i treballadores
s’incorporen a les diferents seccions que Mercadona té a les botigues com ara xarcuteria, peixateria, forn, fruita i verdura, i línia
de caixes, entre d’altres.
El director de Contractació de
Recursos Humans, José Elías Portalés, ha destacat que “aquests
nous treballadors i treballadores
reben un salari brut de 1.328 euros/mes i no es requereix experiència prèvia, ja que tots reben
formació específica adaptada
als seus llocs. D’aquesta manera,
ens assegurem que satisfem els
nostres clients de la mateixa ma-

nera que ho fem durant la resta
de l’any”.
Mercadona té 259 botigues i
una plantilla de 13.125 persones
a Catalunya. Aposta per l’equitat amb una política de recursos
humans basada en el principi de
“mateixa responsabilitat, mateix
sou”, que recompensa per igual
l’esforç de tots els treballadors i
treballadores que conformen la
plantilla.

Reconeixement a la
política de Recursos
Humans de Mercadona
La política de Recursos Humans
ha estat destacada un any més
en l’Estudi Merco Talento 2018,
en què ha repetit el primer lloc
del rànquing del seu sector i ha

ocupat la sisena posició en el
rànquing general. A més, Harvard Business Review destaca la
gestió interna del talent i l’Organització Internacional del Treball
(OIT), que depèn de les Nacions
Unides, valora l’esforç en formació, conciliació i repartiment de
beneficis que fa la companyia.
Així mateix, a finals del 2018
Mercadona va signar el nou Conveni Col·lectiu i el Pla d’Igualtat
2019-2023 amb els sindicats
majoritaris. El nou Pla, més social i igualitari, consolida el compromís de la companyia amb
l’ocupació estable i de qualitat,
avança en les seves condicions
laborals, alhora que consolida
l’aposta per millorar el poder
adquisitiu de la plantilla i reforça
les iniciatives de conciliació de la
vida laboral i personal. ●
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Rafel Nadal
Aquest any farà 65 anys i diu que el que li demana a la vida és viure en plenitud amb les persones que
estima. Li encanta fer d’avi i gaudir de la seva família. En Rafel Nadal escriu a La Vanguardia i col·labora
habitualment a RAC1 i TV3. Va ser director d’El Periódico de Catalunya del 2006 al 2010, període durant
el qual el diari va rebre nombrosos premis, entre ells el Nacional de Comunicació.
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afel Nadal és un home
vehement, de mirada
afable, sense pèls a la
llengua i conciliador:
sempre busca entendre les raons de l’altre. Reivindica la nostàlgia i es rebel·la com un home
tendre, amb molta sensibilitat. A
cada lloc on va, en cada viatge
que fa, hi troba una història. I si
no hi és, se la imagina. “No és
que estigui buscant històries però
les veig: m’agrada imaginar-me
la vida de les persones que observo i posar-me en la seva pell”,
explica en Nadal.
Fill d’una família nombrosa de la
burgesia catalana, diu que tots
tenim alguna cosa per explicar i
que qualsevol situació és bona
per explicar els odis, els amors,
les revenges i, en definitiva, el bo
i el dolent de la condició humana.
Ni més ni menys que 12 germans. Com són les relacions
en una casa amb tanta gent?
A casa hi havia el tòpic que els sis
primers érem nois, la setena, darrere meu, va ser una nena... Va ser
una mica estrambòtic ser tants
germans, perquè més que una
família som un clan, una penya.
Tens uns llaços molt forts però,
en canvi, tens molt poca intimitat. A mi m’hagués fet vergonya,
per exemple, compartir un problema sentimental amb els meus
germans. Això sí, cada dissabte
ens hem trobat tota la vida, si
no tots pràcticament la majoria,
i hem aprofitat per posar-nos al
dia, anar a caçar espàrrecs o a
buscar bolets.
Tant tu com alguns dels teus
germans sou molt coneguts i
no heu seguit el camí marcat
pels vostres pares en les seves creences. Com s’aconsegueix això?
Soc d’una generació que la família no estava massa de moda
i menys en els primers anys de
la transició que semblava que
era una institució reaccionària i
que feia que la gent no agafés

Perfil

//// El 2011 va decantar-se per l’escriptura

i des d’aleshores ha guanyat els premis
Josep Pla, amb ‘Quan érem feliços’ i l’últim
Ramon Llull, amb ‘El fill de l’italià’. Una de les
seves novel·les, ‘La maledicció dels Palmisano’,
ha estat traduïda a 22 llengües ////
un compromís més solidari. Per
sort, s’ha descobert que això era
una “camama”, que la família és
fonamental i que sigui quina sigui la que t’ha tocat comporta
uns llaços fonamentals. Això s’ha
demostrat especialment en els
temps de crisi, que les famílies
han estat fonamentals perquè
molta gent se n’hagi sortit.
Has dit que t’interessen les
passions humanes i les tensions que provoquen. Quines
passions et mouen?
L’amor per descomptat. Si em
preguntes més pels petits hobbies, el que m’agrada fer ara és
escriure, que és al que dedico
la major part del meu temps.
M’encanta dedicar-me als nets,
ara que tinc temps i m’ho puc
permetre. També dedico moltes
estones a l’hort perquè et dona
molta satisfacció: plantes quatre
mongetes i d’aquí tres mesos ja
n’estic collint i menjant. És molt
satisfactori.
En Rafael Nadal va ser director
d’El Periódico de Catalunya.
Com recordes aquella època?
Com s’arriba a ser director d’El
Periódico?
Havia fet gairebé tots els papers
de l’auca: periodista, editor, cap
de publicitat, cap d’edició... N omés em faltava fer el salt a la direcció i vaig tenir el privilegi de
ser-ho d’El Periódico de Catalunya. Després d’això, ja vols altres
reptes i em vaig decantar per l’escriptura, que et permet aprofundir més en els temes.

Què en penses de la crisi de la
premsa escrita? Té futur?
Tinc molta confiança en el futur.
He passat moments molt més pessimista però al final el temps et
demostra que no has de fer cas
dels gurús que pronostiquen catàstrofes cada cinc minuts. La ràdio, la donava tothom per morta, i
està en el seu moment més àlgid.
La televisió era la que matava a la
ràdio i ara està en crisi: ens hem
acostumat a consumir a la carta,
amb més formats, de forma més
fragmentària. Jo sempre dic que
com més canals hi hagi, com més
aportacions... més necessitarem
professionals que avalin allò que
estem veient, fugint de les fake
news. Cal el prestigi de la premsa escrita i dels bons periodistes.
Actualment, en Rafael compagina la seva feina com a escriptor amb col·laboracions
habituals a La Vanguardia i a
RAC1 i TV3.
Sí, i soc dels que penso que has
de fer un esforç per posar-te a
la pell de l’altre sempre, que últimament ho hem fet molt poc.
Jo tinc les meves conviccions, les
defenso de manera valenta, però
no hem de ser gregaris, no podem pensar que els que estan a
l’altra banda són dolents. En moments com els actuals cal defensar les nostres idees sense por i
amb valentia, però mai atacant les
persones. En un moment en què
els mitjans són tan sectaris, cada
vegada llegeixo més les opinions
dels que discrepen de mi. Llegir
als que pensen com jo ja m’ho sé.
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/// Escriu a

La Vanguardia
i col·labora
habitualment a
RAC1 i TV3.
Va ser director
d’El Periódico
de Catalunya del
2006 al 2010 ///

En moments de tanta tensió com
ara és important entendre les raons dels altres.
Amb el tema Catalunya-Espanya
que mantinc les meves conviccions sobiranistes, crec que aquest
país té dret a decidir, crec que som
un poble i que com a tal hem de
ser subjecte polític, però és evident que els que pensem així som
una meitat, potser una mica més.
I ho dic sense ser un independentista radical, soc sobiranista i el
que més m’importa és la llibertat.
Sempre dic que si Catalunya fos
lliure per aixecar-se d’una taula a
Madrid on negociéssim d’igual a
igual les coses serien diferents.
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Però és veritat que hem oblidat
que un 40% d’aquest país s’ha
sentit ferit i atacat: ha vist en risc
la seva pertinença a Espanya. I el
sentiment cadascú el sent com
el sent.
Tens la sort que et pots guanyar la vida escrivint. Això hi
ha molts pocs autors catalans
que ho poden dir.
El Premi Ramon Llull m’ha aportat
molts lectors, més enllà dels que
ja em coneixien. Les traduccions
també hi han ajudat molt. Jo escriuria per a mi mateix i seria igual
de feliç, però realment estic molt
agraït a tota la gent que em segueix

i em llegeix. Penseu que escriure
un llibre són 3 anys: investigació,
escriptura i neteja, perquè tots tenim molta tendència a “barrocar”
i cal reposar la feina.
Estàs a punt de fer 65 anys. Què
li demanes a la vida en aquests
moments.
En aquesta edat l’única cosa que
demanes és temps. Molts anys per
veure créixer la filla i els nets. I també per acabar molts llibres i històries que tinc mig embastats i cal
muntar el trencaclosques per publicar-les. Per mi demano temps i
salut, poder viatjar i viure la vida
amb plenitud. ●

Acomiadem-la
com es mereix.
A Mémora ens encarreguem de tot
per convertir els comiats en homenatges
a la vida.

Mira l’espot
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Producte estrella: el tomàquet
Coincidint amb la segona edició de la Festa del Tomàquet a Manresa, els dies 19 i 26 de juliol volem parlar
d’aquest producte de l’horta que té tantes varietats que ens perdem enumerant-les

E

squena verd del Bages, de Montserrat o rosa, quatre cantos o
quatre morros, del Pare Benet, cor de bou o mamella de monja, pebroter, verd de marge, bombeta. Aquestes són algunes
de les moltes varietats de tomàquets que es podran degustar,
cuinar o comprar durant la Festa del Tomàquet del Bages i que tindrà
la seva continuïtat durant el mes d’agost a moltes cartes de restaurants
de la comarca.
L’any 2005 es van cultivar 125 milions de tones de tomàquets, amb la
Xina al capdavant, amb prop del 25% de la producció mundial, seguida dels Estats Units i Turquia. El tomàquet es cultiva a 140 països de
tot el món. Un 70% dels tomàquets s’utilitza per a fer pastes i salses
i només un 30% es compra fresc. Espanya és un gran exportador de
tomàquet fresc
Podríem dir que aquest producte tan típic de la cuina catalana té una
doble personalitat nutritiva: una de positiva pel seu contingut en vitamines, minerals i antioxidants, i una de negativa per la solanina que hi
trobem, una substància que pot causar diversos problemes de salut en
persones sensibles.
La majoria del pes del tomàquet és aigua, per això té un valor energètic
baix. Té més sucres que la resta de verdures, cosa que li confereix un
sabor lleugerament dolç i fa que sigui considerada una fruita-hortalis-

FUB +GRAN

sa. El seu valor nutritiu li donen les vitamines antioxidants que conté
(C, E, A i algunes del grup B), minerals i un antioxidant específic pel seu
color vermell: el licopè.
El tomàquet és una font interessant de fibra, minerals –com el potassi i
el fòsfor– i vitamines –entre les quals destaquen la C, E, la provitamina
A i vitamines del grup B (especialment la B1 i la B3).
El seu contingut elevat de vitamines C i E i la presència de carotens
converteixen el tomàquet en una font important d’antioxidants, que
actuen com a substàncies protectores de les funcions de l’organisme
davant els processos d’oxidació que donen lloc a l’envelliment cel·lular.
La vitamina C, a més, intervé en la formació del col·lagen, glòbuls vermells, ossos, dents i afavoreix l’absorció del ferro de la dieta.

Amanida de tomàquet
amb mozzarella
 Ingredients
6 Tomàquets madurs - 250g de mozzarella fresca - 10g de fulles
d’alfàbrega fresca i tallada fina - 20cc d’oli extra verge - 3 cullerades
de vinagre negre - 1 cullerada de vinagre balsàmic - Sal i pebre - 12
Tiretes finíssimes de pebrot vermell (o fulles d’alfàbrega)

Cursos de
formació
universitària
per a majors
de 55 anys
8a edició
Curs 2019-2020
Inscripcions obertes
Preus especials per als
socis de la Coordinadora
de Jubilats i Pensionistes
de Manresa i per als
alumnes d’edicions
anteriors del programa.
Més informació:
infofc@umanresa.cat
T. 93 875 73 48
www.umanresa.cat/fubgran

Centre Internacional
Formació Contínua
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 Preparació
Tallem el tomàquet en fines làmines i també la mozzarella a fines
rodanxes.
Posem el tomàquet en un plat, el salem una mica segons el nostre
gust i a sobre posem la mozzarella. Afegim ’alfàbrega al centre del
plat.
En un bol petit barregem l’oli, els dos vinagres, una mica més de sal
i el pebre mòlt.
Decorem amb les tiretes de pebrot vermell o les fulles de pesto i
amb una cullera anem tirant la barreja que serveix per amanir.

Del 22 de juliol al 31 d’agost de 2019

Festa del
del Bages

Del 22 al 26 de juliol

Setmana del tomàquet

Jornades, conferències, activitats gastronòmiques, visites a explotacions...

Dissabte, 27 de juliol al matí

Mercat del tomàquet a la plaça de Puigmercadal
Hi trobaràs productors del Bages, degustacions de tapes, maridatges i tallers

I més activitats al llarg de l’agost
Més informació a www.festadeltomaquet.cat
Organitzen:

Amb el suport de:

shopping
SHopping · FREQüència · JULIOL 2019

Què més es pot demanar?
Dimecres dia del pintxo 1 €
Menú diari 10 €
Gaudeix de la terrassa!

estiu

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

una mirada d’escàndol
des de 50 €

Mírame

Demana la teva cita
per whatsapp al 692 106 341
Carrer Nou, 15 - Manresa
Tf. 93 138 49 91

Gaudeix d’un moment relaxant
i feliç amb els aromes
mediterranis de les noves
espelmes Acqua di Parma
Preu: 54 €

ESTÈTICA EVA GONZALEZ
Carrer del Born, 13 - Manresa
Tel.: 938 72 97 68
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Els avantatges del
làser Gènesis

E

l tractament amb làser Gènesis™ ha suposat un avenç tecnològic important per
als procediments de fotorejoveniment des
de l’adveniment de la tècnica IPL (Llum
polsada intensa). Laser Gènesi™ integra l’escalfament preferencial de la microvasculatura amb
l’escalfament suau de la dermis per millorar la textura del cutis, disminuir la mida dels porus de la
cara, alleujar el enrogiment
dispers i reduir les arrugues.
En el tractament
Laser Gènesi™
s’utilitza un feix
d’alta potència
a 1064 nm per
rejovenir delicadament la pell.
Exclusiu de Cutera, l’empresa
líder mundial
en el sector
dels làsers per
Dermatologia
estètica, IBDerm
Manresa posa
a
disposició
dels seus pacients
aquest
tractament d’última generació
i que combina
un
sistema
d’alta potència
amb polsos de
l’ordre de microsegons i freqüències de



repetició elevades. Aquestes característiques són
necessàries per aconseguir la relació perfecta entre
la durada del pols i el temps de relaxació tèrmica,
indispensables per administrar tractaments eficaços de rejoveniment cutani amb làser.
En un estudi científic cec publicat recentment
es va demostrar que els tractaments Laser
Gènesi™ estimulen la formació de nou col·lagen. Es va realitzar una anàlisi per microscòpia electrònica per determinar el diàmetre de
les fibres col·làgenes de la dermis després del
tractament.
L’anàlisi va demostrar una disminució estadísticament significativa del diàmetre d’aquestes fibres,
cosa que va conduir a la generació de nou
col·lagen amb el consegüent augment
de la fermesa de
la pell i la millora
de la textura del
cutis.
És, a més, un tractament molt ràpid
de fer, i gens dolorós, amb un mínim
període de recuperació (es pot realitzar vida
completament
normal
immediatament després
de realitzar) i no és incompatible amb l’exposició solar, així que
és ideal per a tot l’any
ja que produeix un
efecte flaix immediat
perfecte per lluir en
vacances.

Salut i Benestar

Ctra. de Vic, 25-31, entl. 1a
Manresa
T. 93 872 69 73
www.ibdplastica.com

El nostre reconegut equip
de professionals i les seves
especialitats mèdiques:
Dra. Imma Bujons.
Medicina estètica
Rejoveniment facial integral sense cirurgia
Dr. Juan Miguel Rubio
Cirurgia plàstica
Augment de mama, lipoescultura
Dra. Maya Gracia Graells
Medicina vascular
Varius sense cirugia
Dr. Eduardo Fisher
Medicina del dolor
Dolors crònics, bromiàlgia
Dr. Carlos Ballesta López
Cirurgia obesitat
Tractament de l’obesitat
i la diabetis
Sra. Gisela Jorba
Maquilladora
Micropigmentació
reparadora i estètica.

Laser Genèsis
novetat mundial
d’última generació
única al Bages.
Vine a provar-la!
@ibderm

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

Redacció i foto: EURECAT

La Comissió
Territorial vetllarà
pel manteniment
i pel creixement de
les principals línies
tecnològiques
a Manresa

V

uit empreses del Bages, Ausa Center, Avinent Science & Technology,
Correduria d’Assegurances Santasusana, Funderia Condals, ICL-Iberpotash,
Integra Capital SCR, L. Oliva Torras i Mutua
Intercomarcal, s’han incorporat a la Comissió Territorial CTM-Catalunya Central d’Eurecat Manresa, que inclou totes les institucions i organismes representats en l’anterior Patronat de l’antiga Fundació CTM.
La Comissió Territorial, segons els acords
de la integració del CTM a Eurecat, vetllarà pel manteniment i pel creixement de les
principals línies tecnològiques a Manresa,
garantint així l’impacte del centre en el
territori.En paraules de Francesc Santasusa-
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na, vicepresident de la Comissió, es tracta
d’un organisme “fonamental com a via de
col·laboració amb les empreses i agents del
territori i per tal d’entendre les seves necessitats i atendre les seves inquietuds”.
Eurecat Manresa “lidera les principals competències i l’expertesa en els àmbits de sostenibilitat, de materials metàl·lics i ceràmics
i modelització i simulació de processos dins
del centre tecnològic”, al mateix temps
que “s’afavoreix de poder oferir les altres
capacitats tecnològiques d’Eurecat en àmbits tant importants com la transformació
digital o la robòtica, per exemple, a totes
les empreses i institucions de la Catalunya
Central”, subratlla Santasusana.

JULIOL 2019 · FREQüència ·

En el marc de la reunió, els responsables
d’Eurecat van aprofitar per a posar en
comú amb els membres de la Comissió la
planificació d’activitats i projectes per al
centre de Manresa.
Entre d’altres aspectes, aquesta planificació
recull un increment en el volum d’activitats
del 17 per cent, la incorporació de 9 nous
col·laboradors, unes inversions de més de
600.000 euros en nous equipaments i la
intensificació de les accions comercials i de
comunicació en el territori.
Integren la Comissió Territorial CTM-Catalunya Central d’Eurecat Manresa les següents institucions i empreses:
 A
 juntament de Manresa: Valentí
Junyent
 ACCIÓ: Àurea Rodríguez i Joan Serra
 Universitat Politècnica de Catalunya:
Jordi Berenguer, Maria Rosa Argelaguet, i Joan de Pablo
 Ausa Center: Enric Perramon

CIència i Tecnologia

Es tracta d’un organisme “fonamental
com a via de col·laboració amb les empreses
i agents del territori i per tal d’entendre les
seves necessitats i atendre les seves inquietuds”,
en paraules del vicepresident de la Comissió,
Francesc Santasusana.

 C
 onsell Comarcal del Bages: Agustí
Comas
 Cambra de Comerç i Indústria de
Manresa: Pere Casals
 Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials:
Àngel Vilarasau
 Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials:
Gaspar Acosta
 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya:
Enric Massana
 F ederació d’Empresaris de Catalunya
Central: Roger Pujol

 Fundació

Universitària del Bages:
Valentí Martínez
 Pimec: Esteve Pintó
 Avinent Science & Technology:
Albert Giralt
 Corredoria d’Assegurances Santasusana: Francesc Santasusana
 Foneria Condals: Antoni Puigmal
 ICL-Iberpotash: Cristina Arespa
 Integra Capital SCR: Jaume Claramunt
 L. Oliva Torras: Ramon Mandaña
 Mutua Intercomarcal: Enric González
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BMW X4 xDrive 25

Expressió de talent

Cilindrada: 1.995 cc
Potència: 231 CV
Pes: 1.830 kg
Tracció: Total
Acceleració 0 a 100
km/h: 6,8 segons
Consum mitjà:
5,5 l/100km
Preu: 57.200 €

E

n aquesta ocasió ens posem al volant d’un dels
models que pertany a la
nissaga X tan apreciada en
el mercat dels SUV de categoria
Premium amb carrosseria esportiva tipus coupé de la qual la firma

bavaresa va ser pionera en el seu
dia amb l’impressionant X6.
La segona generació de l’X4 no
res té a veure amb el seu antecessor. Ha crescut 8 cm fins arribar als
4,75 m de llargada total. També
és molt diferent la distància entre

Festa Major del
Pont de Vilomara
i Rocafort

Del 12 al 22

La festa
que ens uneix!

de Juliol 2019
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eixos, que ara és de 2,86 m, per
aconseguir una major amplitud i
confort dels cinc passatgers. Exteriorment, el nou X4 es reconeix
per haver separat els fars davanters dels ronyons característics,
cosa que fa que es respecti la part
frontal; ofereix una imatge més
moderna en la part posterior ubicant la matrícula en el para-xocs
i, a més, presenta un disseny més
estilitzat dels pilots del darrere.
Per dins, és un vehicle molt a l’estil
del nou X3, amb l’afegit dels seients tipus esportiu per a la versió
provada i una qualitat de realització on el luxe i els acabats perfectes tenen un protagonisme principal. Ens agrada que tant la consola
central com la pantalla superior de
6,5 polsades, que incorpora funcions de control gestual o el conegut comandament circular i-Drive
de BMW, estiguin orientades al
conductor. També destaquen el
volant gruixut, la instrumentació digital i una posició perfecta
al volant. A més, la capacitat del
maleter ha augmentat a 525 litres
(1.430 si pleguem els respatllers
dels seients posteriors), una dada
important que ens aporta la funcionalitat necessària a l’hora de
viatjar en família.
La gamma de l’X4 es compon actualment de cinc versions de gasolina, amb el novíssim X4 M Competition de 510 CV i de quatre ver-

sions amb la mecànica dièsel, amb
potencies des de 184 fins a 510
cavalls i uns preus entre 53.500 i
121.900 euros, totes associades
a la caixa automàtica Steptronic
de 8 velocitats i a la tracció total
xDrive.
Del seu comportament dinàmic
destacaríem que és un SUV molt
confortable i àgil a la vegada ja
que la suspensió filtra perfectament les irregularitats de l’asfalt,
més encara si seleccionem el mode Comfort de la suspensió adaptativa que munta. Una sensació
que transmet quan es circula per
pistes de terra amb una bona alçada de la carrosseria de 204 mm
que ens facilita la conducció en
aquests tipus de terreny, així com
el sistema de control en descens
de pendents pronunciades que
funciona molt bé. Però hi ha una
característica que ens té enamorats cada vegada que ens posem
al volant d’un dièsel de la marca
alemanya: la insonoritat mecànica dels seus motors i, sobretot, el
consum reduït tenint en compte
les prestacions que ofereix, atès
que en aquest cas puja de voltes
amb summa facilitat, ajudat per
una relació del canvi automàtic
que permet aprofitar al màxim la
potència i a la vegada ens proporciona una conducció encara més
relaxada en els trajectes diaris per
recorreguts urbans. ●
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/// Estrenes de cinema ///
El Rey León

El Emperador de Paris

Lejos de Casa

Direcció:
Jon Favreau
Actors:
Donald Glover,
Seth Rogen,
Keegan-Michael
Key, Chiwetel
Ejiofor,...

Direcció:
Jean-François
Richet
Actors:
Olga Kurylenko,
Vincent Cassel,
Freya Mavor,
August Diehl...

El film de la Disney torna ara sense dibuixos
animats i amb animació virtual. El Rei Lleó
viatja a la sabana africana on ha nascut el
futur rei. Simba idolatra al seu pare, el rei
Mufasa, i es pren molt seriosament el seu
propi destí real. Però en el regne no tots celebren l’arribada del nou cadell.

Sota el regnat de Napoleó, François Vidocq,
l’únic home que ha pogut escapar de dues
presons d’alta seguretat, és una llegenda
dels baixos fons parisencs. Donat per mort
després de la seva última espectacular fugida, l’expresoner passa desapercebut sota
l’aparença d’un comerciant.

Direcció:
Jon Watts
Actors:
Tom Holland,
Jacob Batalon,
Jake Gyllenhaal,
Michael Keaton,
Zendaya...

Peter Parker torna a Spiderman™: Lluny
de Casa, la seqüela de Spiderman™: Homecoming! El nostre Superheroi amic i veí
decideix unir-se als seus millors amics Ned,
MJ i la resta de la colla en unes vacances per
Europa.

Consulti la cartellera a www.cinesbagescentre.com

Programació Canal Taronja · La tele que ens uneix
HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

7.00

XAL
Ben trobats

XAL
Ben trobats
Targeta Taronja
Som d’aquí

XAL
Ben trobats
Barcelonautes
Motxilla Taronja

XAL
Ben trobats

XAL
Ben trobats
Fem Territori
8x8

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Al dia Catalunya Central
Com a Casa
Al dia Catalunya Central
Tot recordant

Al dia Catalunya Central
Targeta Taronja
Al dia Catalunya Central
Gaudeix la Festa

Al dia Catalunya Central
Aventura’t
Al dia Catalunya Central
Teló de Fons

Al dia Catalunya Central
Com a Casa
Al dia Catalunya Central
Gastropirineus

Al dia Catalunya Central
Primer pla
Al dia Catalunya Central
Torna-la a tocar

10.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Anem per feina

Molt Personal

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra Lliure

Barra LLiure

Al dia Catalunya Central
Com a Casa
La clau de la nostra història

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central
Com a Casa
Arrelats

Al dia Catalunya Central
Sempre Amunt!

18.00

Al dia Catalunya Central
Barcelonautes
Que faig per sopar?

18.30

En Joc

Barcelonautes

Viure des de l’essència

Sempre Amunt!

Primer pla

16.30
17.00
17.30

19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
00.00

Molt personal

Connecticat

Connecticat

Connecticat

Connecticat

Connecticat

Info Taronja
Targeta Taronja
Tremolors
Info Taronja
Barra Lliure
Targeta Taronja
Espai Salut
Info Taronja

Info Taronja
Motxilla Taronja
Aventura’t
Info Taronja
Barra Lliure
La clau de la nostra història
Més a prop
Info Taronja

Info Taronja
Sempre Amunt!
Com a Casa
Info Taronja
Barra Lliure

Info Taronja
Territori Contemporani
Fem Territori
Info Taronja
Barra Lliure
Fem Territori
Des dels ulls d’un coach
Info Taronja

Info Taronja

Molt Personal
Info Taronja

Segueix-nos també a: www.canaltaronja.cat · Facebook @taronja.cat · Twitter @CanalTaronja
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Com a Casa

De tot i més
Info Taronja
Barra Lliure
Anem per feina
Info Taronja
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/// FARMÀCIA de guÀrdia ///
Juliol
4 Dijous 5 Divendres MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
5 Divendres 6 Dissabte NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
6 Dissabte 7 Diumenge OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16 938722771
7 Diumenge 8 Dilluns OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110 938776536
8 Dilluns 9 Dimarts PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
9 Dimarts 10 Dimecres PLANAS Guimerà, 23 938721505
10 Dimecres 11 Dijous BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
11 Dijous 12 Divendres PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
12 Divendres 13 Dissabte ROS Passeig Pere III, 73 938730157
13 Dissabte 14 Diumenge SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
14 Diumenge 15 Dilluns SALA Sant Miquel, 10 938721767
15 Dilluns 16 Dimarts SERAROLS, Mª DOLORS Gr. La Balconada, local 15
938743957
16 Dimarts 17 Dimecres SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 (cantonada Oms i de
Prat) 938776618
17 Dimecres 18 Dijous SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
18 Dijous 19 Divendres TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
19 Divendres 20 Dissabte TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555
20 Dissabte 21 Diumenge VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
21 Diumenge 22 Dilluns ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada)
938784040
22 Dilluns 23 Dimarts ALIER Infants, 2 938721984
23 Dimarts 24 Dimecres ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines) 938721389
24 Dimecres 25 Dijous GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
25 Dijous 26 Divendres BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba) 938730133
26 Divendres 27 Dissabte COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
27 Dissabte 28 Diumenge RIU Born, 30 938721359
28 Diumenge 29 Dilluns COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
29 Dilluns 30 Dimarts CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
30 Dimarts 31 Dimecres ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
31 Dimecres 1 Dijous FARRÉ Barcelona, 1 938731848

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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