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EDITORIAL

//// en aquest número ////

Què fem
a l’estiu?
Pilar Goñi

Temps d’estiu, temps de vacances. Hi
ha qui pensa que el millor és jeure com
una sargantana, però versió confortable,
lluny del sol i amb un bon aire condicionat al costat, un llibre, un refresc i a viure.
Hi ha qui prefereix el que alguns qualifiquen com a ‘cansat, pesat i avorrit’,
que és descobrir món. O sigui fer viatges
d’aquells que recordes tota la vida. Tots
pensem de tant en tant en aquelles ‘batalletes’ que ens han passat quan hem
visitat per primera vegada grans ciutats
com Londres o Roma, quan hem fet un
creuer, i els milers d’anècdotes que se’ns
barregen.
Però, compte, una cosa important: amb
qui viatgem? Els companys de camí són
importants i segons amb qui vas el viatge
es desenvolupa d’una manera o d’una
altra. Per tant, cal seguir una sèrie d’indicacions perquè tot surti com la seda. I,
atenció, cal tenir complicitat i ‘bon rotllo’
amb aquells amb qui anem junts en un
recorregut que, de ben segur, formarà
part per sempre de les nostres vides.
Clar que, a força de ser pragmàtics, els
viatges que no ens han agradat, millor
oblidar-los. Segur que no deixen petjada i, si en deixen, millor no repetir-los.
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Propostes d’estiu a prop de casa
Per: Eli Pagán, Laura Mitjans i Sergi Lladó
Foto: Bungee.cat, Parc de la Sèquia,
descobrir.cat, Wikipedia i redacció.
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es platges i les piscines són una bona
manera de passar l’estiu. Però a casa
nostra, a la Catalunya Central, hi ha un
gran ventall de propostes per fer front
a les altes temperatures. I és que cada vegada
sorgeixen en el territori activitats més fresques per passar aquestes setmanes caloroses.
Aquestes reben nombrosos visitants, molts
veïns de la comarca, que busquen als voltants
de casa algun lloc on refrescar-se, ja sigui dins
l’aigua o a fora, o també fent altres activitats,
algunes de culturals, però d’altres de ben agosarades. En molts casos, són alternatives a les
activitats habituals que es fan durant aquests
mesos. Moltes d’aquestes propostes tenen
l’aigua com a protagonista. Cada vegada més
persones busquen conèixer punts de bany naturals. A falta de platja a prop, al Solsonès hi
ha una bona llista d’espais on poder fer una
remullada estiuenca, tot i que els més concorreguts són només uns quants. Però també a la
comarca del Bages trobem diferents propostes per passar l’estiu a prop de casa.

Solsonès
El salt elàstic del Pantà de la
Llosa del Cavall
Una de les propostes més recents, i una de les
més agosarades, s’ha posat en marxa aquest
mes de maig a la presa del Pantà de la Llosa
del Cavall, des d’on es pot contemplar la Vall
de Lord i el Santuari d’aquesta verge trobada. Es tracta d’un salt amb corda elàstica, una
activitat d’esport d’aventura extrem també
anomenat bungee. L’empresa solsonina Bungee.cat és la responsable d’aquesta iniciativa
que es pot dur a terme de dijous a diumenge
tant al matí com a la tarda. Després de vuit
anys de treball, han tirat endavant el salt
de corda elàstica més alt i espectacular d’Espanya, ja que els valents que s’animen a practicar l’activitat salten a 122 metres d’alçada
des d’una estructura que s’ha instal·lat al mig
de la presa del pantà solsoní. Aquesta proposta innovadora ha generat molta expectació a
la comarca del Solsonès i als voltants des que
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van començar els salts el passat 1 de maig.
S’ha construït una estructura metàl·lica de dos
pisos, on la seguretat és primordial per als solsonins que han iniciat el projecte. La presa “té
una estructura peculiar, perquè fa panxa cap
endins i això permet estar amb uns nivells de
seguretat enormes respecte la paret”, segons
una de les monitores de l’activitat, Elisenda
Vinyals.
El pis de dalt està plantejat perquè els visitants
gaudeixin de les vistes i el de baix és des d’on
es llencen els usuaris. Aquesta plataforma es
va instal·lar a la presa durant el més de novembre de 2018, amb l’ajuda de dues grues,
que comptaven amb braços de més de 40
metres.
Al món només hi ha tres llocs on es pugui fer
un salt elàstic des d’una presa; el del Solsonès
està en la tercera posició. Per davant, la plataforma més alta és a Suïssa amb 220 metres
d’altura i la segona a Romania amb un total
de 160 metres.

El pantà de Sant Ponç
L’altre pantà del Solsonès és el de Sant Ponç,
que fou construït entre els anys 1949 i 1954.
És un embassament situat a la vall mitjana del

riu Cardener, amb una enorme presa localitzada al municipi de Clariana de Cardener, que
s’estén també pels termes d’Olius i Navès.
Forma part del conjunt d’embassaments de la
conca del riu Llobregat. Es va aprofitar el congost format pel Cardener, a l’indret de l’ermita
de Sant Ponç, per a la construcció del pantà
damunt de plataformes estructurals profundament entallades pels cursos d’aigua.
Aquest embassament ha permès que en
l’entorn i en el pantà s’hi puguin practicar
diferents esports aquàtics, sumat a passejades
a peu o amb BTT pel camí que el voreja.
Pel que fa als esports aquàtics, practicar
caiac és un dels més demanats. Aquests es
poden llogar a la “Caseta del Pantà”. Per a
utilitzar-los en el pantà, no cal experiència
prèvia. L’activitat disposa d’un total de 44
caiacs amb l’opció de pujar-hi fins a 4 participants; per tant es converteix en una activitat
ideal per a famílies amb nens. Durant l’estiu
els caiacs estan oberts de deu del matí a vuit
del vespre. A més, l’establiment disposa d’una
estança per canviar-se i servei de bar i “terrasseta” amb vistes al pantà, un espai ideal de
descans per als acompanyants. El banyador, la
tovallola, la crema solar i les sabates d’aigua
o “xancles” seran elements imprescindibles si
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es visita el pantà del Solsonès. La temporada
comença a mitjans del mes de maig i s’acaba
el 10 de setembre.

Ribera Salada
Un dels indrets més concorreguts de la comarca del Solsonès durant l’estiu és la Ribera Salada, que té una longitud d’uns 40 quilòmetres
i que travessa els municipis d’Odèn, Lladurs i
Castellar de la Ribera. Al voltant d’aquest curs
de corrent d’aigua hi ha una orografia suau,
que va canviant cap a una altra més marcada,
que esdevé el preludi dels Pirineus.
Rep el nom de Ribera Salada perquè un dels
corrents que l’originen, concretament el Riu
Fred, neix de diverses fonts salinitzades, punt
on es troba també un altre atractiu turístic: el
Salí de Cambrils. Tan alta era la quantitat de
sal que durant el pas de la Ribera per Cambrils, les seves aigües van ser durant molts
anys aprofitades per a l’obtenció de sal.
En el marc de la Ribera, hi ha punts més
turístics que d’altres. A Lladurs es troba el
Pont del Clop, un espai que surt de la gorja
del Clop, fet que permet que es presenti entollada i com a conseqüència es converteixi en
un dels punts més freqüentats per banyistes
5

El Reportatge · FREQüència · Agost 2019

a l’estiu. A la banda dreta del Pont hi ha unes
runes d’un antic hostal. L’augment de visitants
en els darrers anys ha posat en alerta els veïns
i les institucions de la comarca a causa de la
manca de civisme d’alguns banyistes que
no respecten l’entorn; per això, es demana
conscienciació pel medi ambient.

El Salí de Cambrils
Després d’una espectacular rehabilitació, des
de fa 4 anys es pot visitar el complex de l’antic Salí de Cambrils format per quatre molins,
i canalitzacions de fusta amb estalactites de
sal. L’existència d’una font salada va permetre
a finals del segle passat la construcció de les
salines de Cambrils que, des d’una perspectiva
històrica, és un exemple de l’activitat productiva desenvolupada a la muntanya i al poble.
Antigament, en aquest mateix espai, es van
construir molins, aprofitant el desnivell del riu,
que ara el visitant pot descobrir gràcies a les
visites guiades. L’antiga explotació va permetre fins el seu tancament, l’any 1963, produir
sal que era comercialitzada o bé aprofitada
per al consum del veïnat.
Un dels responsables, Josep Espuga, explica
que al Salí ara “es torna a extreure la sal tal
i com es feia abans, la qual és molt peculiar
perquè no porta iode”. I aquesta la segueixen
comercialitzant per fer-ne ús a la cuina o al
bany, entre d’altres.
A banda de la visita històrica al poble de Cambrils, a Odèn, hi trobem l’única piscina d’aigua
salada natural de muntanya amb propietats
terapèutiques a Catalunya. Les aigües de la
6

piscina curen; són ideals per combatre l’acne,
la psoriasi, etc. Aquesta és una de les poques
salines de muntanya de tot el país.

fins al 6 de setembre, tots els dijous, divendres
i dissabtes d’estiu, s’hi fa un taller a l’aire lliure
que porta per títol “Berena i crea a l’Agulla!”.

Al Bages
Parc de l’Agulla

Llac de Navarcles

Un dels indrets ideals per passejar és el Parc
de l’Agulla de Manresa. Es tracta del parc més
gran de la comarca del Bages. Des de l’any
1974, el seu llac central emmagatzema l’aigua
que hi desemboca la Sèquia i també funciona
com a reserva per als manresans. La capacitat
del llac és de 200 milions de litres i està envoltat per més de 600 arbres de 20 espècies
diferents. L’indret també consta d’àmplies
zones amb gespa i zones per al joc infantil
per a nens i nenes d’edats ben diferents i, la
pràctica esportiva com ara anar amb bicicleta,
córrer o, fins i tot, anar en caiac o canoa. De
fet, aquests dies a l’estiu és una de les propostes més fresques que s’ofereixen al Parc, poder
passejar per dins l’aigua en caiac o canoa. A
l’entrada del parc hi ha el Centre de Visitants
del Parc de la Sèquia on hi ha tota la informació per conèixer la història i la cultura que
s’aplega al voltant del camí de la Sèquia.
El Parc de l’Agulla de Manresa és un dels espais més visitats a la comarca, i des d’allà es
pot fer un tram del camí de la Sèquia o tot
sencer, que són 26 quilòmetres. Molts manresans i bagencs van al parc a passejar, a córrer,
o a muntar en bicicleta... A banda, durant els
mesos d’estiu s’organitzen al Parc de l’Agulla
diferents activitats, especialment dedicades als
més menuts de la casa. Així, per exemple, i

El Llac de Navarcles es troba en el camí del
Galobard, per la carretera que va de Manresa
a Moià. És un embassament artificial del riu
de Calders, i s’hi poden practicar diferents tipus d’esports i activitats.
Des de l’any 1997 l’empresa MÉS Mingu
Esports és l’encarregada de realitzar les activitats a dins el Llac de Navarcles, especialment per a grups organitzats, molts escolars
vinguts d’arreu de la província de Barcelona.
Per a aquests grups s’ofereixen una dotzena
d’activitats des de petites escalades (la xarxa,
la persiana, una petita zona per escalar), o
unes tirolines que travessen el llac. Però també es pot anar en patinet, fer rem o anar
amb caiac, canoes i planxes... Domènec del
Rio de MÉS Mingu Esports assenyala que són
activitats pensades per grups però que si un
particular vol fer-les se li ofereix el lloguer
d’alguna de les embarcacions que hi ha al
llac. N’hi ha per a adults i també per a nens.
La temporada al llac de Navarcles va de l’1
de maig al 31 de juliol. El Domènec del Rio
explica que, a més, intenten tenir sempre el
parc en bones condicions per tal que la gent
també hi pugui anar a passejar, o seure a la
terrassa de la Cabana del Llac a prendre un
refresc o un gelat. A la zona, també hi ha
uns aparells púbics per poder fer gimnàstica
a l’aire lliure. ●
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Agenda

Aquest mes no et pots perdre...
Divendres 2 d’agost - teatre

‘El pequeño poni’

21 h - Sala Flyhard, Barcelona
La Sala Flyhard tanca la temporada 20182019 amb un dramaturg convidat: Paco
Bezerra. Nascut a Almeria el 1978, Bezerra ha
estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2009 i el Premi Calderón
de la Barca 2007, entre d’altres. Ha publicat
una desena de textos que han estat traduïts a
més de 12 idiomes.
‘El pequeño poni’ parla de l’assetjament escolar i de com tots plegats, com a societat,
l’enfrontem: sotmetent-nos a allò que els altres consideren normal per no patir rebuig o
defensant la diferència.

Cerdanya. Llívia, doncs, en va ser la pionera i
és símbol de continuïtat, tant en edicions com
en programació.

23 h - Platja Gran de Platja d’Aro
Les Nits de Jazz de Platja d’Aro són una
de les activitats d’estiu més fresques,
dinàmiques, de qualitat i amb èxit de
públic a de la Costa Brava. Un festival
gratuït i adreçat a tots els públics, arran
de mar, que aposta per artistes i formacions punteres en el panorama del jazz
català, i obert als estils musicals que fan
frontera amb el jazz i el complementen:
gospel, swing, musicals, Broadway, New
Orleans...
Alina Furman, Gemma Abrié i el Manel
Camp Quartet ofereixen un concert que
fa un viatge a través del repertori més
emblemàtic dels musicals de Broadway
i les pel·lícules musicals americanes, que
han desenvolupat unes altres vides dins
l’àmbit del jazz

Del 2 al 27 d’agost

Festival de Música
de la Cerdanya
El Festival de Música és un referent de música clàssica al Pirineu. Així doncs, és també un
gran reclam cultural que Llívia ofereix al seu
visitant, juntament amb la visita a la Farmàcia. El dia 14 d’agost de 1982 començava el
Festival de Música Vila de Llívia. D’aleshores
ençà, la música ha omplert de notes els mesos
d’agost i desembre a Llívia i, per extensió, la

Fringe Viñas Festival
11 a 14 h - Plaça Major de Moià

36a edició del Festival Viñas de Moià 2019

Dissabte 3 d’agost - espectacle
familiar

L’artesà de planetes
12 h - Les Faixes de Moià

36a edició del Festival Viñas de Moià 2019

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

Divendres 2 d’agost

Nits de Jazz

Diumenge 4 d’agost - concurs

Dissabte 3 d’agost

Infosèquia

10 h - Parc de l’Agulla de Manresa
Sèquia i esmorzar exprés. Com cada primer
dissabte de mes visita guiada a la Sèquia. Es
descobrirà la història i les curiositats d’aquest
canal medieval, començant amb un bon esmorzar. Es recorrerà l’últim tram fins al Mas
de Sant Iscle.

Del 3 al 11 d’agost

Festival Internacional
de Cadaqués
El Festival Internacional de Música de Cadaqués arriba a la seva 47a edició amb
pas ferm. El segon més antic de la Costa
Brava, nascut el 1970. Un veritable èxit
de trajectòria, constància i manifestació
de la voluntat d’un poble i el seu compromís amb la cultura i amb la tradició,
recollint any rere any el testimoni dels
que el van fer néixer i dels que l’han anat
nodrint, i que segueix en constant evolució. Després de superar els anys difícils
pel que fa a la situació socioeconòmica
general, el Festival segueix fent passes
endavant respecte a aquests anys de
recessió i optimització, i pot seguir fent
una proposta més ambiciosa en tots els
sentits.

Diumenge 4 d’agost

Nit de Foc a Vilars
d’Arbeca

19.30 h Obertura del recinte. Espectacle infantil. Actuacions. Grallers. Sopar. Espectacle
de foc. Castell de focs i Concert amb el grup
Avstral

Diumenge 4 d’agost

Festival de Guitarra de
Girona - Costa Brava
20 h - Casa de Cultura, Llançà

Vespre de blues, Slidepiano, E. Carreras & A.
Negra. Nova edició del Festival de Guitarra
Girona - Costa Brava on la protagonista és la
música feta exclusivament per a l’instrument
més popular i versàtil del món: la guitarra.

Dilluns 5 d’agost

Festival d’Havaneres
‘Gent de Terra Endins’,
a Tona
Després d’alguns anys en què l’afluència de
públic en les actuacions d’havaneres de festa major ha anat augmentant significativament, l’any 2016 es posà en marxa aquest
nou festival.

5 i 7 d’agost - òpera

Sempre libera.
La traviata de Verdi

22 h - Auditori Castell de Perelada
Seguint la ferma vocació de contribució al panorama operístic espanyol, el Festival Castell
de Peralada presenta una nova producció pròpia novament amb Paco Azorín com a director i responsable de l’espai escènic. Després de
l’èxit assolit el 2015 amb Otello de Verdi, producció guardonada com a Millor Producció de
l’Any en els Premis Lírics Campoamor, La traviata (sempre libera) d’Azorín pretén fugir dels
tòpics i donar un gir de 180 graus per veure
i gaudir d’aquesta història d’amor sota una
nova perspectiva, la d’una dona alliberada.
7
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UNA NIT PER L’ÒPERA
ROMÀNTICA

22 - Auditori Castell de Perelada
Amb el tenor Juan Diego Flórez i la soprano
Ruzan Mantaskhyian. No és cap secret que el
Festival Castell de Peralada sent una profunda admiració i debilitat cap a la veu tenoril.
Pels seus escenaris han passat al llarg de més
de tres dècades gairebé tots els tenors més
preuats de cada generació i, en aquesta edició, torna al festival el gran Juan Diego Flórez.

Divendres 9 d’agost - concert

Les Fourchettes.
7è VinyaSons
Ametller Origen

20 h | Cellers Avgvstvs Forvm - DO
Penedès
Nova edició del VinyaSons, festival que uneix
tres grans vèrtebres de la cultura: la música,
el vi i la cuina. Se celebra en alguns del cellers i caves més emblemàtics de Catalunya,
i es tracta d’una proposta innovadora on els
assistents poden gaudir de música en directe
i degustació de vins i productes locals en entorns màgics durant diverses nits d’estiu.

Divendres 9 d’agost - màgia

Espectacle de màgia
amb Mag Lari
21 h - Cap Roig Festival

Una nit màgica per a grans i petits, una nit amb
el Mag Lari. Després de més de vint anys fent
funcions per tot arreu, per al Mag Lari la vida
és una gira constant i, en el fons, el que més li
agrada és estar sobre els escenaris -com més

8
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Divendres 9 d’agost - concert líric
9 i 10 d’agost

La Cabra d’Or de Moià
Aquest any La Cabra d’Or de Moià celebra el
10è aniversari de la festa, i hi haurà un seguit de
canvis a diferència dels primers 9 anys.
La Cabra d’Or neix l’any 2010, amb el propòsit
de donar una espurna juvenil a la Festa Major
de Moià. Sense voler-ho excessivament, any rere any, la festa s’ha anat convertint en una
celebració que envolta el poble, dels més petits fins als més grans, amb una celebració
molt esperada durant tot l’any, per acabar rebent l’animal màgic cada segona setmana
d’agost. Durant els dos dies que dura la festa, el centre del poble es converteix en un poblet medieval real de segle XIV, i els seus habitants i botiguers, tot disfressats, acompanyen
la decoració de carrers i places. L’edició d’enguany se celebrarà el divendres 9 i el dissabte
10 d’agost. Per a més informació: www.lacabrador.cat

variats, millor- coneixent gent i llocs diferents,
fent el que millor se li dona: il·lusionar i fer riure
al públic. Aquesta nit a Cap Roig serà una nit de
festa per a ell i per a tots nosaltres. Una nit amb
el Mag Lari de sempre, amb la sorpresa, amb
l’humor i, sobretot, amb la il·lusió de sempre.
Una nit màgica, per viure-la amb el Mag Lari!

gira ‘Totes les dones que habiten en mi’. La
cantant torna al directe després d’un temps
de descans després de la reeixida ‘Munay’,
una de les gires més importants de l’any passat a Espanya, de la qual van poder gaudir
més de dues-centes mil persones.

Dissabte 11 d’agost
Dissabte 10 d’agost - recital

Laura del Rio

22 h - Auditori St. Josep de Moià
Soprano, amb Josep Buforn al piano (Guanyadora del Concurs Viñas). 36a edició del Festival
Viñas de Moià 2019

Dissabte 10 d’agost - concert

Vanesa Martín

22 h - Cap Roig Festival
Per primera vegada a Cap Roig, amb la força
de ‘Totes les dones que habiten en mi’. Vanesa
Martín torna als escenaris amb la seva nova

Festa de Sant Salvador
Borges Blanques
A partir de les 7 de la tarda al Recinte de Sant
Salvador (en cas de pluja, al Pavelló de l’Oli)
L’ermita de Sant Salvador és un espai emblemàtic de les Borges que cada any acull diverses trobades populars com l’Aplec de Sant
Salvador, que se celebra cada agost en honor
del sant i que aplega gairebé mig miler de persones.
Situada a la carretera en direcció a Cervià de
les Garrigues, és un edifici humil de transició del romànic al gòtic que acull cada estiu
aquesta festa organitzada per l’Associació

d’Amics de Sant Salvador amb la col·laboració
de la Parròquia de les Borges.

Dimarts 13 d’agost - concert

Naturalment Dàmaris
Gelabert

22 h - Auditori Castell de Perelada
La pedagoga, musicoterapeuta i cantant Dàmaris Gelabert, convertida en un referent de
la cançó infantil gràcies a les noves tecnologies, arriba per primera vegada al Petit Peralada. Autora de més de 150 cançons, 13 discos
i diversos espectacles per al públic infantil, presentarà el seu disc ‘Naturalment’ acompanyada d’una banda amb músics de renom que ha
estat també l’encarregada de gravar l’àlbum
del mateix nom. Un treball que “parla molt de
la naturalesa i de gaudir dels regals que tenim
més a prop: els amics, els veïns, la família...”

Dimarts 13 d’agost - concert

Eros Ramazzotti
22 h - Cap Roig Festival
L’artista italià que ha venut 65 milions de discos presenta la gira mundial ‘Vita ce n’è’.
L’artista italià més famós del món torna als escenaris amb la seva gira mundial ‘Vita ce n’è’
que l’està portant a visitar els recintes més importants dels cinc continents.

Dimecres 14 d’agost - concert

PAVVLA

20 h - Portal 22 de Valls
Festival De Gust

Dimecres 14 d’agost - concert

David Bisbal

22 h - Cap Roig Festival

Dijous 15 d’agost

Dissabte 17 d’agost - concert

Concurs de Rams de
Flors de Muntanya i de
Fotografia de Flora de
Cerdanya a Llívia

Orquestra de l’AIMS

Des de l’any 1982, cada 15 d’agost, Llívia té
una cita amb el concurs de Rams de Flors de
muntanya, en honor a la Verge Maria. En el
concurs de rams, hores d’ara ja molt popular,
amb més de 30 edicions a l’esquena, hi participen des de petits a grans, amb rams amb
flors de l’entorn que no estiguin protegides.
El concurs de fotografia és més actual, però
no per aquest motiu s’ha de menystenir, ja
que les obres presentades són de gran qualitat i bellesa.

Divendres 16 d’agost

Festa de Sant Roc
de Vilagrassa
Vilagrassa celebra la festa votiva de Sant
Roc, així com altres moltes poblacions
de Catalunya. La iconografia presenta Sant Roc abillat amb indumentària
de pelegrí, mostrant les cames nues i
plenes de nafres i, al costat del Sant,
hi figura un gos amb un pa a la boca;
Sant Roc, despullat de tots els béns
de la terra, es vestí de pelegrí. Partí de
Montpeller, d’on era hereu i senyor, va
anar a Roma i en entrar en terres d’Itàlia
trobà moltes viles i ciutats atuïdes per
la pesta.
A l’hospital de Plasència, només fent el
senyal de la creu, guarí tots els malalts
que hi havia. Ell, emperò, va restar atacat de la malura a la cuixa i per a no infectar els altres es refugià en una cova.

Dissabte 17 d’agost - concert

MAESTRO. WHERE DANCE
MUSIC BECOMES CLASSIC

22.30 h - Auditori Castell de Perelada

Amb quaranta-vuit discos de platí i vuitanta
guardons internacionals, torna a Cap Roig en
un dels seus millors moments.
David Bisbal s’ha guanyat l’afecte del públic
i el reconeixement de la crítica pel seu gran
talent i la seva tremenda energia a l’escenari
des que el 2002 va publicar el seu primer disc.

Una fusió entre les arrels i el contemporani.
Per primera vegada, Peralada és electrònic i
simfònic al mateix temps. Del so universal al
sintetitzador. De Strauss a la música de club.
Des del violí fins a la caixa de ritmes.
Això és MESTRE, un espectacle únic que repassa i ret homenatge a la història de la música electrònica dels últims trenta anys a través de la barreja entre imatges de la cultura
de club, una orquestra simfònica i músics de
música dance en directe.

22 h - Les Faixes de Moià

36a edició del Festival Viñas de Moià 2019

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

Del 19 al 26 d’agost

Festa Major d’Igualada
Un programa amb un ventall d’activitats ampli, que ofereix més de cent propostes festives
i culturals, perquè tothom trobi el seu espai.
Consulteu www.igualada.cat

Dilluns 19 d’agost

Festes de Sant Magí,
La Festa de l’Aigua
a Tarragona

La festa de l’agost a Tarragona és Sant Magí,
l’ermità que fa brollar l’aigua en el moment
més calurós de l’any. Per això, la iconografia
de la festa està estretament vinculada tant a la
calor com a l’aigua, amb càntirs, portadores,
síndries, alfàbrega i enramades.

Dimecres 21 d’agost
concert Solidari

Ainhoa Arteta

22 h - Cap Roig Festival
La veu més destacada de la lírica actual.
Després de resultar guanyadora dels
concursos Metropolitan Opera National
Council Auditions de Nova York i Concours International de Voix d’Opéra Plácido Domingo de París, Ainhoa Arteta
inicia una brillant carrera internacional
en teatres combinant les seves actuacions operístiques amb recitals i concerts sota la direcció dels mestres més
reputats.
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Disabte 24 d’agost

Ball de Gegants i Corredissa a Castellterçol

Els gegants Griselda i Tallaferro i els sis capgrossos són molt estimats a Castellterçol. Es
van estrenar el 1954 i són dels més antics de
Catalunya. Surten pel poble diverses vegades
l’any, però hi ha dues actuacions que són estel·lars.

Del 24 al 25 d’agost

Festival Essències
a Montblanc
Essències és un projecte amb inquietuds culturals i socials creat l’any 2015.
Per a més informació: www.essencies.cat

Diumenge 25 d’agost

Festa d’en Toca-Sons
a Taradell
La festa d’en Toca-sons se celebra a Taradell
dins dels actes de la festa major d’estiu.
La festa està basada en la vida del bandoler
Jaume Masferrer més conegut com a Toca-sons. Ambientada en el segle XVII, relata
les malifetes del bandoler i la seva quadrilla
La celebració consta de tres parts, l’entrada
del bandoler al poble acompanyat de la seva
colla (que és el moment més esperat, ja que es
desvetlla qui es el taradallenc que representa
el paper d’en Toca-sons, o tanmateix el secret
més ben guardat durant tot l’any).

Dimecres 28 d’agost - concert

Enric Montefusco
en solitari
20 h - Portal 22 de Valls
Festival De Gust

Divendres 30 d’agost

Aquelarre a Cervera
L’Aquelarre de Cervera és la principal i més
participativa festa del foc i la música de les
Çterres de Ponent des de fa més de 40 anys.
Per a més informació: www.aquelarre.cat
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Del 30 d’agost a
l’1 de setembre

Música Barroca a
Sant Martí Sescorts
(L’Esquirol)
Aquest any, el cap de setmana de Música Barroca de Sant Martí canvia de dates, que passen a ser el 30 i 31 d’agost i
l’1 de setembre en lloc del segon cap de
setmana de juliol.
30 d’agost - LA VENJANÇA D’ABDEL
Encetarà el cap de setmana de concerts
el Quartet Brossa.
31 d’agost - TALLER DE DANSA I CONCERT
De la mà de l’experta Anna Romaní i
música en directe.
A les 6 de la tarda, hi haurà un taller
de danses barroques obert a tothom a
la sala d’actes de l’Edifici Sescorts (Ca la
Salut)
A les 21:30 h. Concert de Xuriach a l’església romànica de Sant Martí.
1 de setembre - UN TRIO DE LUXE
Cati Reus al violí. Oriol Aymat al violoncel. Dani Espasa al clavicèmbal

31 d’agost i 1 de setembre - Teatre

ALGUNS NEIXEN ESTRELLATS
18 h - Teatre Kursaal de Manresa

Amb Joan Pera i David Olivares. La seva rutina
diària és trobar feina, i quan la té, no li dura
més d’un dia; tot s’espatlla, tot se li trenca...
Podríem dir que és un “gafe”... Segur que
tots en coneixem algun d’aquests... Segur.
Fins i tot, la dona i la sogra el tenen atabalat.
Tot el món sembla que es giri en contra d’ell.

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

ció de temes de la chanson française presents
en la vida del poeta de Roda de Ter.

Diumenge 1 de setembre - múscia

THE BEATLES TRIBUTE.
‘Rubbersoul & friends’
18 h - Teatre Kursaal de Manresa

Aquest espectacle és una oportunitat per escoltar aquestes cançons en un directe imponent i d’una factura excel·lent.
Un viatge a l’univers ‘beatle’ a través de les
mans de quatre sòlids i experimentats músics
bagencs que en aquesta ocasió tindran, com
cantaven els Beatles en el seu disc més famós,
“una petita ajuda dels seus amics”.

Diumenge 1 de setembre

Campanya Gastronòmica de La Cuina del
Cim i Tomba a Tossa
de Mar
La campanya gastronòmica de La Cuina
del Cim i Tomba torna a Tossa durant tot
el mes de setembre. Els restaurants que
hi participen són membres del col·lectiu
de la Cuina Tradicional Tossenca i ofereixen un menú especial amb un primer
plat, el cim i tomba de segon plat, i unes
postres.

Diumenge 1 de setembre

Festa de Sant Gil o dels
Pastors de Queralbs

Els pastors conserven la tradició de la “festa
grossa” del santuari de la Mare de Déu de
Núria, Queralbs, i ho celebren amb diferents
actes lúdics i religiosos.
Per a més informació: www.valldenuria.com

Garrigues Guitar Festival

8è Garrigues Guitar Festival, Memorial Emili
Pujol, que enguany acollirà prop d’una vintena de concerts. Dos mesos intensos d’activitats on la guitarra torna a ser la protagonista.

Diumenge 1 de setembre

Fins el 25 de setembre - Exposició

Recital de poemes de Miquel Martí i Pol

Museu Espai Ceretània de Bolvir

12 h - Espai Auditori Plana de l’Om de
Manresa
‘Paraules vives al vent que passa’ és un recital
de poemes de Miquel Martí i Pol amb l’evoca-

Catalans Universals

Exposició ‘Catalans Universals’ de Pilarín Bayés, un recull d’il·lustracions de la vida de
Margarida de Prades, Antoni Gaudí, Mercè
Rodoreda o Salvador Dalí, entre altres catalans
universals.
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Manresa, a punt de Festa Major
Per Eli Pagán
Fotos Anna Ballesteros

M

anresa ja ho té tot a punt per
celebrar una nova edició de la
seva Festa Major. Se celebrarà
del 24 d’agost al 2 de setembre. Deu dies d’activitats programades per
a tots els públics i que conformen un ampli
programa ben divers. Com és habitual, el
Correaigua donarà el tret de sortida a la
festa el dissabte 24 d’agost (16.30h) i, el
Correfoc tancarà el programa d’actes el dilluns 2 de setembre (21.30h). La música, les
activitats adreçades al públic familiar i els
actes al carrer tindran un paper protagonista. I on es barrejaran els actes nous amb
els ja tradicionals. Enguany la Festa Major
de Manresa té un pressupost de 202.000
euros.
Un dels actes més tradicionals de la Festa Major és el Castell de Focs del Parc de
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l’Agulla de Manresa. Aquest 2019 presenta
una novetat important. I és que la música d’aquesta espectacle piromusical tindrà
com a fil conductor la veu de les dones i
tota la música que s’interpretarà serà en
femení. Tindrà lloc el diumenge 1 de setembre a partir de les 22.00h.
Una altra de les novetats d’enguany és
que un dels concerts importants de Festa
Major es farà després d’aquest Castell de
Focs. I, per tant, aquesta activitat es traslladarà del Parc de l’Agulla de Manresa a la
plaça de Sant Domènec de Manresa amb
l’actuació del popular grup Doctor Prats,
que presentaran a la capital del Bages el
seu darrer treball “Venim de Lluny”. L’actuació començarà a les 23.30h. A continuació actuarà, i també a Sant Domènec, els
“Dalton Bang Versions”. I és que la música
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Jordi Cruz
El pregoner
Un dels secrets més ben guardats de la Festa Major és el pregoner. Una incògnita que
l’ajuntament de Manresa ja va desvetllar fa
uns dies.
Així el popular xef manresà, i jurat del popular programa de televisió Masterchef
(TVE), Jordi Cruz Mas, serà l’encarregat de
fer aquesta lectura tan institucional. Cruz
ha aconseguit fins a sis estrelles Michelin al
llarg de la seva trajectòria rere els fogons.
El seu pregó tindrà lloc el proper dissabte,
31 d’agost, a 2/4 d’1 del migdia, al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Manresa.

tindrà molt protagonisme. Així per exemple, i també a la plaça de Sant Domènec,
dissabte a partir de les 23h, actuarà la
“Itaca Band”, i després “Banda Neón”. A
aquest extens programa musical, també se
li ha d’afegir la vintena edició del Festival
de Blues El Sielu, o balls i concerts en diferents places de la ciutat.
Una de les activitats més concorregudes de
la Festa Major de Manresa són les visites a
la Manresa desconeguda i que, en aquesta edició, s’amplien un dia més. Així, per
exemple, enguany es podrà fer una ruta
per “La Pedra seca a la Riera de Rajadell
i Serra de Montlleó” (dilluns 26 d’agost);
pel refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença i que porta per títol “I la mort va
caure del cel” (dimarts 27 d’agost). I també
una entrada a la Fàbrica Blanca amb el títol

“La Vermella i la Blanca: les fàbriques de
Sant Pau. Patrimoni Industrial i retalls de
vida” (dimecres 28 d’agost). El programa
d’enguany també inclou una visita al refugi
antiaeri de la Renfe: “L’estació de nord i els
ponts sobre el Cardener: objectius militars
durant la Guerra Civil” (dijous 29 d’agost).
El públic familiar també hi trobarà un munt
d’activitats adreçades als més menuts de la
casa. Així, per exemple, està programada
una Festa Holi que es farà als Jardins del
Casino el dijous 29 d’agost a les 19.00h.
També una Festa Major electrònica infantil
per part de la gent de Manrusiònica que es
farà el divendres 30 d’agost a la plaça de
Sant Domènec a les 21.00h. El programa
de la Festa Major de Manresa inclou més
de 130 actes programats durant deu dies
de celebració.

Cruz va estudiar a l’Escola Superior d’Hosteleria de Manresa (Joviat) i de molt jove va
començar a treballar al restaurant Estany
Clar de Cercs. En aquest establiment, als 26
anys, fou el xef més jove de l’estat i el segon
del món a aconseguir una estrella Michelin.
Posteriorment, el 2007, va ser titular també del restaurant Angle, a Món Sant Benet,
on també va aconseguir una altra estrella
Michelin.
El 2010 es va incorporar al restaurant ABaC
de Barcelona, que actualment disposa de
tres estrelles Michelin. També és el responsable dels restaurants de Barcelona Ten’s
i Angle, aquest darrer també amb estrella
Michelin, i del restaurant Atempo (Sant Julià
de Ramis). Des del 2013 forma part del programa de televisió “Masterchef”, el conegut
‘talent show’ de Televisió Espanyola. L’any
passat el cineasta manresà, David Victori,
va ser l’encarregat de fer el pregó de Festa
Major de la capital del Bages.
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Anna Crespo, regidora de festes de l’ajuntament
de Manresa: “La Festa Major de Manresa
és la suma de tradició i d’innovació”
Aquesta serà la primera vegada que vostè és la regidora responsable de la Festa
Major de Manresa. Com afronta el repte?
Doncs amb moltes ganes! Esperant que la ciutat
visqui uns bons dies, que ens facin sentir orgull
per ser d’aquí i que totes les persones trobin espais i actes que les satisfacin.
La viurà d’una manera molt diferent als
altres anys?
No massa. Considero que sempre hi he participat força com a ciutadana, i la regidoria de Cultura també que ja exercia des del mandat anterior hi té un paper presencial important, que ara
s’haurà de veure incrementat.
Com es presenta la Festa Major d’enguany? Novetats?
Es presenta primer de tot amb moltes ganes d’arribar a tothom. Hem incrementat la
difusió d’una manera molt important, tant
del programa general com del petitó de mà
–molt demanat– com del Tap’Antic. També
amb voluntat de potenciar les activitats de
públic familiar amb una Festa Holi i una Festa
Major electrònica infantil per part de la gent
de Manrusiònica alhora que hi haurà més tallers al Vine a conèixer les entitats locals per
part de Xàldiga i el grup de dansa Cor de Catalunya. Les Visites a la Manresa Desconeguda que tan bona resposta tenen amplien un
dia més (de dilluns a dijous). Les places bulliran
d’activitat.
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Unes novetats que conviuran amb els actes ja tradicionals Correaigua, Correfoc i
Castell de Focs... que continuen sent els
actes més emblemàtica de la Festa Major
de Manresa...
Ben bé... la festa Major és una suma de tradició
i d’innovació, però els actes tradicionals sempre incorporen novetats en la seva estructura o
presentació. Enguany la música de l’espectacle
piromusical tindrà el fil conductor la veu de les
dones.
Què podria destacar del la Festa Major
d’enguany?
Es fa difícil destacar una activitat concreta. Espero que sigui l’esperit d’una comunitat que sap
gaudir de la Festa amb respecte i civisme
Actes per a tots els públics on tothom hi
trobarà activitats per fer?
És la nostra principal voluntat. Les Festes Majors són referents intergeneracionals amb valors
identitaris i culturals.
La música hi tindrà també un paper important?
Sempre! Què seria d’una Festa major sense
música? Enguany tindrem el Festival de Blues
El Sielu, que arriba a la 20a edició, les activitats
de Folk i Swing a la plaça Europa i plaça del
Carme, el ball i concert tradicional a la plaça
Porxada, Manrusiònica, el concert principal,
enguany amb el grup Doctor Prats, grups de
versions a la plaça de Sant Domènec, diversos

‘dj’ a la Plana de l’Om... i tantes activitats on la
música és cabdal.
La Festa també es viurà al carrer?
El carrer és l’espai per excel·lència de la Festa
Major d’una ciutat però, com a espai comú que
és, cal que tinguem cura en la convivència.
La participació de les entitats per fer l’ampli programa de la Festa és essencial també?
Absolutament. La identificació de les entitats
amb la Festa Major és molt gran, ja que esdevé
la màxima representació popular de l’any i el seu
paper és fonamental en l’elaboració del programa d’actes i l’èxit de les propostes.
Amb quin pressupost es mou la Festa Major de Manresa? Enguany aquest pressupost s’ha incrementat? És manté?
L’any 2018, en haver-hi la Capitalitat Cultural i
alguns extres que no cal fer anualment, com la
comptabilització d’assistents, la celebració d’aniversaris... el pressupost va ser de 237.000 euros.
Enguany seran 202.000 euros.
Els patrocinadors són essencials per la
Festa Major. Costa molt trobar-los, s’han
de tocar moltes portes?
I tant que sí! És difícil trobar-los però, per sort,
en tenim alguns que històricament aposten per
la Festa Major de la ciutat. Un “gràcies” molt
gran a totes elles, a totes les entitats, a tot el cos
tècnic... a totes les persones que fan realitat que
tinguem la millor Festa Major possible! ●
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Josep
Bargalló
Conseller d’Educació
de la Generalitat
de Catalunya

“L’escola catalana
no adoctrina, sinó
que educa en
llibertat”
Per Pilar Goñi
Foto: ARA - Ruth Marigot

E

l passat 19 de juny, el Conseller d’Eduació de la Generalitat de Catalunya,
Josep Bargalló, va ser al Bages visitant
diversos centres escolars de la comarca.
Concretament, els Instituts Quercus i Cardener
de Sant Joan de Vilatorrada i, també, l’Escola
Agrupació Sant Jordi de Fonollosa. La jornada
bagenca que va viure el Conseller d’Educació
de la Generalitat, Josep Bargalló, es va cloure a
la tarda amb l’acte de commemoració del 50è
aniversari de l’Agrupació Sant Jordi de Fonollosa al Teatre Kursaal.
Hi ha preocupació de si seguiran les cargoleres i els barracons, si es faran nous
centres. Com està ara mateix?
És un tema molt complex. Hores d’ara a Catalunya serien necessàries 400 noves construccions escolars. Entre centres nous o escoles que
s’han d’ampliar o millorar. Aquí a Manresa el
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que s’ha de construir de nou, per exemple, és
l’Escola Valldaura de Manresa. Entre els que
s’han de millorar hi ha el segon Institut de Sant
Joan de Vilatorrada, i també, per exemple s’ha
de rehabilitar l’escola de Fonollosa. Aquests
400 centres els tenim, ja, ubicats i perioditzats.
Si els pressupostos milloren ho podrem fer
més ràpid i, si no milloren, ho haurem de fer
en els propers 7 anys. Enguany ja hem aprovat
fer-ne 25 directament des del Govern, i una
trentena amb acords entre el Govern i algun
Ajuntament. Per tant, enguany en comencem
a fer uns 50 d’aquests 400. I sempre que hi
hagi pressupostos l’any que ve, en podrem fer
una cinquantena més. Ara mateix, tenim uns
1.000 barracons a Catalunya. D’aquests, uns
300 no són estructurals. Dels 700 que queden,
sí que són mòduls prefabricats estructurals, és
a dir, que estan al lloc d’una escola que s’ha
de construir. D’aquests 700 barracons, 100 els
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//// Hi ha un 30% d’interins en el nostre sistema educatiu
i volem arribar a la xifra habitual d’Europa del 10%.
En 4 anys convocarem 20.000 places////
traurem amb aquestes noves construccions
que hem aprovat. Per tant, la nostra voluntat és
reduir aquests 1.000 fins a 300 en un període
d’anys al més ràpid possible, per no tenir mai
mòduls estructurals en lloc d’una escola. Però,
per exemple, quan estiguem fent les obres de
millora i d’ampliació de l’escola de Fonollosa
haurem de tenir, durant un any, uns mòduls
prefabricats allà perquè estarem fent obres a
una part de l’edifici actual i per tant, hi haurà
aquests mòduls que no són estructurals.
Parlem de pressupostos. Hi ha mitjans suficients per a l’escola pública?
Tenim una molt bona escola pública, però no
tenim els mitjans suficients per fer-la encara
millor. Perquè sense uns pressupostos nous no
els tindrem. Tenim els pressupostos prorrogats
del 2017, per tant són antics i ens lliguen de
mans per fer segons què. Tenim una molt bona
escola pública i podem fer moltes accions de
millora, però com més aviat tinguem uns nous
pressupostos abans podrem fer accions de millora.
Com visualitza l’escola concertada a Catalunya?
L’escola concertada de Catalunya és com, en
part, la pública. Des de la concertada ens diuen que no estan suficientment ben finançats,
i tenen raó. I jo sempre els responc amb una
resposta que segurament no els satisfà, que és
que la pública també està mal finançada. I és
que l’ensenyament a Catalunya està mal finançat, i la Generalitat, també. Hi ha escoles concertades que participen amb entusiasme en la
lluita contra la segregació escolar perquè ofereixen un servei públic. Hi ha escoles concertades, com també de públiques, que no participen suficientment en la lluita per l’equitat a
l’escola i, amb això hem de treballar. Aquelles
concertades que no ho fan hauran de decidir
si volen continuar no participant en l’equitat i,
per tant, renunciar al concert o mantenir-se en
el concert i lluitar contra la segregació. El panorama que tenim és molt divers, però és evident
que una de les urgències del sistema educatiu
és la lluita contra la segregació escolar. I ens
hi hem de posar tots i, per tant, aquí no hi ha

excusa tant si el titular és públic com privat.
Tothom que rep diners públics ha de participar
en la lluita de la segregació escolar.
Estem davant d’una convocatòria de places per a educadors. És una bona noticia
però ja es visualitza que no seran suficients. Com s’analitza, des de la Generalitat, aquesta mancança de llocs de treball?
Fa poques setmanes van començar les oposicions d’enguany. Hi ha 5.005 places per a mestres d’infantil i primària, sobretot, però també
per a professorat de secundària, i de formació
professional. Evidentment, 5.005 places són
moltes. Feia anys que no se’n treien tantes. De
moment hi ha al voltant d’un 30 % d’interins
en el nostre sistema d’educació, volem arribar
al que és la xifra habitual a Europa, que és d’un
10 % d’interins; això vol dir que hem de convocar 20.000 places. Enguany n’hem convocat
5.000 i els tres propers anys, 5.000 cada any.
Aquest any n’hem convocat més de primària
que de secundària, l’any que ve més de secundària que de primària, i així successivament.
Quan acabem aquestes quatre convocatòries
ja tindrem 20.000 interins que passaran a ser
funcionaris; per tant, tindrem la xifra d’interins
normal que és un 10 %.
Estem en una nova època, tot canvia i fins
i tot la forma d’avaluar els exàmens. Quin
resultat té a l’ESO?
És un sistema que ja es fa a infantil i a primària, i ara s’ha fet a secundària. Tots els canvis
produeixen la sensació d’una certa inseguretat
però no es millora si no es canvia. He visitat
en aquests últims 10 mesos uns 150 instituts.
Hi ha centres en què ja estaven fent aquest
sistema d’avaluació i, per tant, s’hi han pogut
dedicar amb certa tranquil·litat, centres que
estaven començant a fer-ho i altres al quals
els ha vingut de nou. Per tant, quan el sistema
s’hagi implantat definitivament en millorarà el
seu coneixement. Aquest nou sistema parteix
d’un concepte que es diu “Rubric”: jo abans
de començar li he d’explicar a l’alumne que és
el que vull d’ell i com l’ajudaré. Sempre passa
que els canvis van acompanyats de més canvis, i aquesta nova avaluació de secundària ve

acompanyada d’un sistema informàtic nou,
que en la seva primera aplicació ha generat
problemes tècnics però no tenen res a veure
amb l’aplicació del nou sistema.
Hi haurà exàmens al setembre?
No tindran exàmens al setembre. A vegades
demanem que als nostres fills se’ls ensenyi
com a nosaltres ens hagués agradat que ens
haguessin ensenyat. Això sempre ha passat a
cada generació, però els temps han canviat.
Que els diria vostè als polítics de Madrid
quan diuen que el professorat català alliçona els alumnes?
Malauradament no només ho diuen els de
Madrid, també n’hi ha aquí. Això és una acusació falsa. L’escola ha d’ensenyar a pensar, a
debatre, a tenir opinió i a ser crític. Els polítics
confonen sovint el tenir opinió amb quina opinió tens. Preferirien que hi hagués una escola
que t’ensenyés a no tenir opinió, sinó a acceptar l’opinió que et diuen. La nostra escola no
adoctrina sinó que educa en llibertat.
No és una mica trist que el 2019 es parli
encara del tema de la llengua, i de per què
s’utilitza la llengua catalana a les escoles?
El debat de la llengua també el tenen, per
exemple, a Dinamarca i, per motius diferents,
però també el tenen a Puerto Rico o a Texas.
És un tema que està a tot arreu excepte a les
societats monolingües. Habitualment qui critica la immersió lingüística és que voldria que
Catalunya fos monolingüe en castellà.
Les problemàtiques que pateixen els
alumnes com ara el bullying, la vulnerabilitat dels infants i els abusos. Des de la
Generalitat com ho tracteu?
La violència existeix, malauradament, a la societat i a l’escola. Hem de treballar en aquest
tema. Estem recollint tots els protocols que
tenim d’actuació i, d’altres de nous, en el Pla
contra les violències a les escoles. Això vol dir
que hem de treballar en la prevenció i hem
d’explicar als alumnes les actuacions cíviques,
la llibertat, la igualtat, la diversitat i el respecte
a l’altre. ●
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ERC i Junts per Cat
governen al Consell
Comarcal del Bages

acn

Esquerra Republicana i Junts per
Catalunya governaran plegats el
Consell Comarcal del Bages. Una
aliança que totes dues formacions van defensar que és el fruit
d’una «voluntat d’entesa», pel
fet que totes dues van apostar
per un acord més ampli (que incloïa la CUP i els Comuns) i que
en tot moment es van mantenir en aquesta posició d’arribar
a un acord final, alhora que en
destacaven «l’àmplia representativitat» en un organisme de caràcter supramunicipal. El Consell
Comarcal del Bages està presidit
per Estefania Torrente, regidora

57.518 espectadors,
rècord del semestre
del teatre Kursaal

republicana al Pont de Vilomara.
Torrente va destacar com a objectius essencials les polítiques
socials i l’atenció a les persones,
el «suport i serveis als municipis,
per seguir potenciant les mancomunacions», la continuïtat de
l’aposta turística i el «desenvolupament econòmic i territorial».
L’executiu comarcal s’estructurarà
en onze àrees que encapçalaran
sis homes i cinc dones. Estefania
Torrente i Eloi Hernández compartiran la de Presidència i Vicepresidència.
Hernández també serà president
del Consell d'alcalde del Bages. ●
Morros, Crespo i Basomba, contents de la xifra rècord assolida aquest semestre

El Kursaal ha tancat el primer
semestre de l’any amb un rècord
d’espectadors, 57.518, el 20 %
més que en el mateix període
del 2018 (prop de 10.000 espectadors més). Aquest augment
d’espectadors té una explicació:
cinc espectacles que han rebut el
favor del públic. Hits de Tricicle,
Maremar de Dagoll Dagom, i les
comèdies Escape Room, de Joel
Joan, Pel davant i pel darrere i
El preu. Del comiat als escenaris
de Joan Gràcia, Paco Mir i Carles
Sans se’n van fer 5 funcions, i de
la resta, 3. I la suma dels espectadors dels cinc muntatges és de
quasi 13.000 persones. Sense
oblidar el Servei Educatiu, que
creix en prop de 2.500 espectadors, 2.000 del nou projecte.
La presentació de les xifres la
feia ahir Jordi Basomba, gerent
de Manresana d’Equipaments
Escènics, acompanyat d’Anna
Crespo, regidora de Cultura, i
Joan Morros, responsable d’El
Galliner, encarregats de la programació.
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El Kursaal té un públic molt
«fidel» i una base molt estable
d’espectadors que se situa en
una mitjana de 48.000 persones
per semestre. Però, tal com ahir
remarcava Basomba i com remarca sempre, el mercat mana i
si en un semestre s’ajunten noms
i títols «llaminers per al públic»,
com els de gener a juny d’enguany, es pot tancar una temporada de rècord com aquesta:
«Com a exhibidors depenem
dels espectacles que fan gira pel
territori però també és cert que
ho hem sabut aprofitar. Tenim
un equip que sap detectar quan
s’ha de programar una segona
o una tercera funció. Hi estem
a sobre». Un augment d’espectadors que és paral·lel a l’increment d’espectacles i funcions
respecte del mateix període del
2018. Durant el primer semestre del 2019 es van programar
94 espectacles i 142 funcions; el
2018, 67 i 104 sessions. L’ocupació mitjana es manté per sobre
del 80 %. ●
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Canal Taronja viurà l’estiu als peus de
Montserrat, a El Bruc, amb ‘Connecti.cat’
sergi lladó

Com és la vida en un dels portals de Montserrat durant els
mesos d’estiu? El programa
‘Connecti.cat estiu’ de La Xarxa de Comunicació Local, juntament amb Canal Taronja de
Televisió, passarà una tarda a
la piscina d’El Bruc (Anoia) el
16 d’agost per explicar els projectes que es tiren endavant a
l’entorn d’aquesta muntanya
màgica de la Catalunya Central. La presentadora Jèssica
del Moral entrevistarà a productors de la zona, s’endinsarà en la història del Timbaler
i reconeixerà la feina de les
ADF i de Bombers voluntaris
de la cara sud de Montserrat.

La piscina d’El Bruc serà l’escenari del programa que presentarà Sergi Lladó el 16
d’agost amb moltes propostes estiuenques

A més, els periodistes de Canal
Taronja, Sergi Lladó i Laia Cererols, parlaran amb veïns dels
diferents portals i faran un cafè
amb els escaladors que s’apropen fins al Parc Natural de la
Muntanya per a fer esport. Un
programa on, entre d’altres, els
espectadors també es podran
llepar els dits amb les postres
de La Montserratina que ens
cuinarà el xef Jordi Llobet del
restaurant L’Ó de Món Sant
Benet. El programa es podrà
seguir en directe el divendres
16 d’agost de 18 a 20 h a Canal
Taronja, les televisions locals
de Catalunya i per ‘streaming’
a través de laxarxa.cat. ●
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Una nova wcampanya de la Generalitat
per la C-16 a partir del mes de setembre

La Generalitat aplicarà a partir del
proper 1 de setembre el requisit
d’haver d’utilitzar els sistemes de
pagament dinàmic (el més cone-

gut és el Teletac) perquè els usuaris de l’autopista Terrassa-Manresa (C-16) puguin continuar beneficiant-se dels descomptes que
s’hi apliquen des de fa vint anys
(en dies laborables i en totes les
hores), que suposen una rebaixa
del 45% de l’import total.
També amb aquesta campanya
es vol incidir especialment amb
les empreses, a través dels Consells Comarcals i de la Cambra,
ja que s’ha detectat que utilitzen
preferentment targeta per fer
el seu pagament, i el que es vol
posar en relleu és que amb els
dispositius digitals “tindran en
24 o 48 hores la factura, que els
facilita molt més qualsevol dels
tràmits administratius que hagin
de fer”. ●

SERVEI D'IDIOMES

Anglès
Alemany
Italià
Japonès
Xinès
Rus
Català
Castellà

FUB +GRAN

Matrícula
oberta

Places limitades

Més informació:
Servei d’Idiomes UManresa
idiomes@umanresa.cat
93 875 73 48
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Inscripcions i proves de nivell:
www.umanresa.cat/
servei-idiomes

nd

wikilok

Dispositius digitals de La Culla tindrà un
Teletac a la C-16 des nou projecte dels
de l’1 de setembre
horts comunitaris

Presentació del nou projecte a Manresa

El nou projecte d’horts comunitaris suposa una oportunitat per
donar continuïtat a la funció social
dels horts de la Culla, obrint-los
com a espai de trobada i treball
comunitari per al barri de la Balconada i transformant-los en horts
ecològics
El projecte sorgeix d’una necessitat triple. Per una banda, la voluntat d’obrir la cogestió dels terrenys
destinats als horts de la Culla; per
una altra, de la necessitat d’espais
de cohesió social i comunitària a la
Balconada; i, finalment, de la voluntat de millorar els horts i transformar-los en horts ecològics. El
projecte s’està gestant des de la
tardor de 2018 entre els responsables del Pla de Desenvolupament
Comunitari de la Balconada (de
l’Ajuntament de Manresa), del
Punt Òmnia de la Balconada i les
persones de la Fundació Aigües
de Manresa – Junta de la Sèquia
que són a la Casa de la Culla.
El projecte manté la funció d’horts
urbans d’ús familiar a la població
propera a la Culla i els dona noves
funcions. Per una banda, estaran
enfocats a la diversitat de perfils
del barri, amb una clara intenció
d’inclusió i cohesió social. I per l’altra, s’obriran espais de formació i
d’activitats al voltant de l’horticul-

tura al conjunt de la població del
barri (més enllà del fet que tinguin
un hort a la Culla). A més, el projecte vol mantenir una dinàmica
de suport mutu a través d’assemblees i espais de decisió i resolució
de conflictes conjunta.
Els principals objectius del nou
projecte d’horts comunitaris de la
Culla són:
• Mantenir l’ús agrícola dels terrenys de la Culla
• Fomentar models d’organització
col·lectiva a través del treball en
equip
• Crear espais d’aprenentatge, intercanvi i integració social, que
estimulin la ciutadania i els valors de respecte i cooperació
• Generar una dinàmica de promoció de l’horticultura ecològica més enllà de la Culla, incorporant els horticultors de terrenys
al barri de la Balconada en les
activitats i en la formació.
Al Bages ja hi ha diverses experiències comunitàries similars a la
que es vol dur a terme als horts
de la Culla. El Francesc Sol, president de l’associació L’Oliva, que ha
treballat en projectes semblants al
que es durà a terme a la Culla, ens
ha explicat els beneficis que poden tenir els horts per a la salut i el
benestar de les persones. ●
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Mercadona s’obre al mercat
internacional amb botiga a Portugal
que ha involucrat no només l’empresa, sinó també l’Ajuntament,
la Junta de Freguesia de Canidelo
i l’Sport Clube de Canidelo que,
gràcies a aquesta participació,
disposa d’un nou estadi i millors
condicions per a la pràctica esportiva des de fa més d’un any.
Aquesta obertura és de gran
importància també perquè es
tracta d’una empresa que aposta
fermament per la responsabilitat
social, que tant valorem, i perquè
proporciona als veïns del municipi
una oferta comercial més moderna. És per això que estem agraïts
a Mercadona per haver donat prioritat a l’entrada a Portugal a través de Gaia, per valorar l’interès
econòmic d’aquesta regió i per
contribuir-ne a la creació d’ocupació”.
Amb aquesta obertura s’inicia el
projecte d’internacionalització de
la companyia, en què ha invertit
més de 160 milions d’euros fins
ara, destinats principalment a la
construcció dels supermercats,
d’un bloc logístic ubicat a Póvoa
de Varzim (Porto), de les oficines
ubicades a Porto i Lisboa, i d’un
Centre de Coinnovació a Matosinhos (Porto) per fer sessions
de coinnovació amb els clients
portuguesos per al desenvolupament d’un assortiment adaptat
als seus gustos. Amb l’objectiu
de continuar creant riquesa i progrés a Portugal, la companyia té
previst invertir-hi el 2019 més de
100 milions d’euros, de manera
que la inversió global del projecte
Mercadona Portugal sobrepassaria els 260 milions d’euros d’ençà
que va anunciar la seva entrada al
país veí el 2016.
A més, Mercadona, per a qui
la figura del proveïdor és molt i
molt important, col·labora amb
300 proveïdors portuguesos des

mercadona

Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda en línia,
ha obert la seva primera botiga a
Portugal, concretament a la zona
de Canidelo, a Vila Nova de Gaia
(districte de Porto) aquest passat
juliol.
A la visita institucional, en aquestes instal·lacions, hi han assistit,
per part de Mercadona, el president, Juan Roig, i la vicepresidenta, Hortensia Herrero, juntament amb la resta de membres
del Consell d’Administració i el
Comitè de Direcció de la companyia. Han estat acompanyats, entre d’altres, del secretari d’Estat
d’Agricultura i Alimentació, Luís
Medeiros Vieira, que ha pogut
conèixer de primera mà el projecte d’internacionalització de la
cadena de supermercats.
Juan Roig ha valorat que “hem
fet realitat el nostre somni d’internacionalitzar la companyia en
un país veí al qual ens uneixen
importants vincles afectius i culturals, com és Portugal. En nom
de tots els qui formem Mercadona, vull agrair a Portugal el suport
rebut per fer realitat aquesta fita
empresarial en un país que ens ha
rebut amb els braços oberts des
del primer dia, que és exemple de
modernitat i d’innovació. Iniciem
un projecte compartit per construir riquesa i progrés en aquest
país germà”.
D’altra banda, el president de la
Cambra de Vila Nova de Gaia,
Eduardo Vítor Rodrigues, ha donat la benvinguda a la companyia
i ha destacat que “és un gran
orgull veure Vila Nova de Gaia
acollir l’obertura de la primera
botiga de Mercadona a Portugal,
la major cadena espanyola de
supermercats. Aquesta obertura
és la culminació d’un procés que
ha implicat molta feina conjunta,

de fa anys. En aquest sentit, ha
realitzat compres per valor de
203 milions d’euros des que va
anunciar el seu projecte i té previst unes compres el 2019 per valor de més de 90 milions d’euros.
Així mateix, la companyia, que
actualment té una plantilla de
900 treballadores i treballadors
portuguesos, té previst arribar als
1.100 el 2019.
El primer supermercat a Portugal, al qual se sumaran nou més
al llarg d’aquest any, està ubicat
a les antigues instal·lacions del
camp de futbol Manoel Marques
Gomes, i és també el primer Projecte de Responsabilitat Social de
Mercadona al país ja que, fruit
de l’acord de col·laboració assolit
entre la companyia i l’Ajuntament
de Gaia, la Junta de Freguesia de
Canidelo i l’Sport Clube de Canidelo, el 2018 Mercadona va construir un estadi totalment nou,
amb millors mitjans per al desenvolupament de l’educació esportiva de nens i joves, alhora que va
aprofitar els terrenys annexos de
l’antic camp per ubicar-hi la seva
actual i primera botiga.
Amb una superfície de sala de

vendes de 1.800 metres quadrats, la botiga de Canidelo
respon al nou model de botiga
eficient, que la companyia està
implantant progressivament a les
seves botigues d’Espanya i que
es caracteritza per reforçar l’excel·lència en el servei i optimitzar l’acte de compra dels clients.
Es tracta d’un nou concepte de
supermercat que redueix fins a
un 40 % el consum energètic respecte d’una botiga convencional.
A aquesta primera obertura, li ha
seguit la botiga situada a Matosinhos (Porto), que s’ubica a l’edifici històric de l’antiga fàbrica de
conserves Vasco da Gama. En el
seu moment, la companyia es va
comprometre a mantenir l’aspecte original de l’immoble, preservant així la història centenària i el
marc arquitectònic inigualable.
S’ha recuperat la façana original
de l’entrada principal, el segell i la
xemeneia interior. Es tracta d’un
edifici abandonat que reneix de
la mà de Mercadona i revitalitza
una zona industrial de Matosinhos. Després s’ha obert la situada
a Maia i la situada a Gondomar;
totes localitzades a Porto. ●
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Nadia Ghulam
Després de resultar malferida durant la guerra civil afganesa, durant 10 anys es va fer passar pel seu
germà mort per evadir les rígides prohibicions del règim talibà contra les dones i poder treballar.
Actualment viu a Catalunya: és escriptora i ha guanyat el Prudenci Bertrana.
Per Montse Costa - Fotos: Nàdia Ghulam
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L

a N adia va néixer a la capital de l’Afganistan, a
Kabul, fa 34 anys. Malgrat la guerra, era feliç
amb la seva família, però quan
tenia 8 anys una bomba va esclatar sobre casa seva i la va deixar
en coma, li va provocar cremades a tot el cos i la va desfigurar.
Tot i les moltes operacions que va
patir, amb només 11 anys, i després que el seu pare sofrís una
malaltia mental, la Nadia va decidir fer-se passar pel seu germà
assassinat per poder treballar i
mantenir la mare i les germanes.
El règim talibà no deixava treballar les dones i va prendre l’única
sortida que tenia al seu abast:
convertir-se en un home.
De la mà d’una periodista catalana, va arribar a Catalunya per
operar-se i ja no en va marxar. Ara
no té por de mostrar la seva cara i ha decidit compartir els seus
secrets. La seva primera novel·la,
“El secret del meu turbant”, va
guanyar el premi Prudenci Bertrana. Després han anat arribant
més llibres.
Viu a Badalona amb la seva família adoptiva. Desitja tornar al
seu país quan se senti segura i
prou forta per ajudar altres dones a viure en llibertat. Malgrat
els cops que li ha donat la vida,
sempre manté una mirada d’esperança cap al futur.
Nadia, en el primer llibre que
vas fer, “El secret del meu turbant ”, comences explicant
que vivies en un país molt
pobre però que vas tenir una
infantesa feliç.
Sí, malgrat que el meu país estava
en guerra i la gent patia, a Kabul
no hi queien bombes i estàvem
bé. Hi va haver un abans i un després de la bomba que va caure a
sobre de casa meva. Era com un
paradís que va desaparèixer i es
va convertir en un infern de foc

Perfil

i de cendres. Vaig estar molt de
temps a l’hospital, sense medicaments, sense menjar... Van ser
molts mesos en coma, amb cremades al 60% del cos i em van
fer 14 operacions. Allà vaig prendre consciència que la guerra no
només destrueix cases i pobles,
sinó també la mentalitat i l’alegria de les persones.
Expliques que la vida no valia
res, que et podien matar per
qualsevol cosa.
La vida segueix no valent res a
l’Afganistan. La gent no fa plans,
cada dia és un regal. A mi particularment m’ha tocat viure tots
els colors de la vida, i pel bo i
pel dolent m’ha fet créixer i al
mateix temps ho he passat molt
malament. La meva família va
anar a parar a un camp de refugiats. Allà no hi queien bombes
però hi havia moltes coses que et
podien matar: escorpins, malària, gana, set, calor, tempestes
de sorra... Ser un infant i veure
tants morts al teu voltant et deixa molt marcat. Encara avui visc
amb por, però no de morir, sinó
de ser torturada, de no ser lliure.
Quan veia gent que moria i deixava de patir pensava que tant
de bo m’arribés la meva hora,
perquè patia molt...
Tu tenies 11 anys i ni la teva
mare ni les teves germanes ni
tu podíeu treballar per la prohibició del règim talibà que
les dones treballessin. Què
vas fer?
Els talibans no permetien que les
dones treballessin i fossin lliures
i vaig pensar “avui, només avui,
em vestiré d’home i demà continuaré la meva vida”. Però aquest
dia va durar 10 anys per poder-me
mantenir, a mi i a la meva família. En aquell temps vaig fer
molts tipus de feina: de pagès,
construir pous, ajudar l’imam de
la mesquita, netejar el carrer, fer
classes... Mai vaig poder confessar el meu secret. Davant les do-

nes, vaig agafar un rol d’home
molt masclista, amb contradiccions permanents per poder sobreviure.
Et vas enamorar alguna vegada?
Sí, he tingut molts sentiments que
he hagut d’amagar. Hi ha hagut
persones a les quals he estimat
molt i no els he pogut expressar
els meus sentiments; me n’he allunyat perquè no em descobrissin.
He estat anys i anys vivint una gran
mentida, amagant els canvis que
feia el meu cos. Encara avui, la
meva mare parla de mi com si jo
fos el seu fill, no la seva filla.
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s’han d’equivocar, que ho facin,
i llavors cal estar al seu costat.
Com és actualment la situació
de la dona al teu país?
Ha canviat molt des que jo vaig
marxar. A Kabul hi ha moltes més
possibilitats per anar a l’escola i
aprendre, però només per a la
gent que té diners. Vull que l’educació sigui gratuïta al meu país. De fet, el meu gran somni és
tornar a l’Afganistan i ajudar les
dones a tenir més oportunitats.
Penso que si encara soc viva, després de tot el que he passat, és
perquè tinc una tasca social a fer.
Això sí, no des de la política. Vull
ajudar a canviar les coses des de
baix, com a educadora al carrer:
fent canvis bàsics.

Perquè el meu rol és el de l’home
de la casa, tot i la distància.
Quan portaves 5 anys fentte passar per un home el règim talibà va caure, però no
vas recuperar la teva veritable identitat.
Quan els americans van ocupar
l’Afganistan la gent va pensar que
havia arribat la democràcia. Però
no era real. Els talibans continua-

ven sent els nostres veïns i veïnes.
Es van posar una americana i una
corbata, però la seva manera de
pensar i de fer era la mateixa. La
pressió social era molt forta i ara
mateix també mana gent que ha
fet barbaritats i tots ho sabem,
tot i que fem veure que no.
L’ajuda humanitària a l’Afganistan ha estat efectiva?
No dic que no, perquè gràcies a

Menjar.
Beure.
Riure!
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I la teva principal il·lusió?
Que algun dia al meu país arribi
l’educació gratuïta per a tothom,
sobretot per a les dones, perquè
el coneixement et fa lliure. Sempre hi ha llum a la vida, es tracta
que la busquem, per profund que
sigui el pou on ens trobem. ●

@miamigastrobar

Redescobreix
un espai únic al
centre de Manresa.
Afterwork

ella he arribat aquí. Però ara estic intentant aplicar que les coses que a mi em feien mal no es
repeteixin.
Per exemple, es creen projectes
que et fan perdre la dignitat. Et
fan ser dependent d’un altre que
t’ha de solucionar la vida. Ara
que soc educadora social penso
que haig d’acompanyar les persones, però des de l’empatia i
atenent les seves demandes. Si

Nadia, amb tot el que has viscut, quina és la principal por
que tens?
N o ser lliure. La llibertat ho és tot
per a mi. No vull ser la joguina
de ningú, vull que la gent m’estimi tal i com soc, amb les meves
idees i les meves opinions. Haig
de ser l’autèntica Nadia.

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

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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A l’estiu...
refresca’t amb gaspatxo de cireres
Et proposem gaudir d’una de les fruites més saboroses i de temporada com són les cireres. En aquesta ocasió
les combinem en un gaspatxo molt d’aquesta època de l’any que és fàcil de fer i que t’encantarà

U

n gaspatxo deliciós, amb tocs de
fruites i ben fresquet per començar l’àpat. I és que un gaspatxo és
un bon primer plat quan fa calor.
A més, encara que el sabor del gaspatxo tradicional és gairebé imbatible, podem donar-li
un toc diferent amb fruites o altres verdures
de temporada. Fora de la recepta clàssica, un
dels preferits és el gaspatxo de cireres. Està realment bo, perquè a diferència del que un pot
imaginar, les cireres combinen molt bé amb
els tomàquets i, a més, és un plat poc calòric.
C

El gaspatxo de cireres és molt fàcil de fer i el
podem tenir preparat per endavant, guardat
a la nevera perquè estigui ben fresquet. No
obstant això, hi ha un punt clau com en tot
gaspatxo: cal fer servir unes cireres de bona
qualitat, igual que els tomàquets, perquè el
gaspatxo estigui realment bo, ple de sabor. ●

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Recepta de gaspatxo de cireres
 Ingredients
500 g de tomàquets madurs
500 g de cireres
50 g de pa del dia anterior
250 ml d’aigua
50 g de pebrot verd italià
75 g de cogombre
1 gra d’all (petit)
20 ml de vinagre de xerès
50 ml d’oli d’oliva extra verge
Sal

 Elaboració
» Rentar els tomàquets i els pebrots.
» Tallar el tomàquet a trossos.
» Tallar el pebrot a trossos i treure-li les
llavors.
» Pelar el cogombre, treure-li les llavors i
trossejar-lo.
» Tallar el pa a trossos.
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» Pelar l’all, tallar-lo en dos
» En un bol gran, barrejar el pa, el tomàquet,
el pebrot, el cogombre, l’all i mitja culleradeta de sal.
» Afegir-hi 1 got d’aigua.
» Guardar a la nevera i deixar macerar unes 6
hores o d’un dia per l’altre.
» Rentar les cireres, treure’ls la tija i el pinyol.
» A la batedora, triturar les verdures macerades juntament amb les cireres fins a obtenir
un gaspatxo fi. Amanir amb vinagre i incorporar-hi l’oli a poc a poc mentre es bat.
» T astar i ajustar l’amaniment de sal, oli i
vinagre si cal.
» T amisar el gaspatxo de cireres per a obtenir
una textura molt més fina. Per fer aquest
pas, cal utilitzar un colador fi, un colador
xinès o un passapuré.
»G
 uardar a la nevera com a mínim 1 hora
abans de menjar perquè es refredi bé.
» I ja està. A la taula, decorar amb unes cireres i unes gotes d’oli d’oliva verge extra.

 Suggeriments, trucs
i consells
• Perquè el gaspatxo de cireres quedi immillorable, s’han de fer servir unes cireres de
qualitat, com ara unes picotes del Jerte, i
uns tomàquets madurs i plens de sabor. La
qualitat de l’oli d’oliva verge extra i el vinagre també són primordials.
•C
 orregir la quantitat d’aigua al gust.
• E l pa és opcional. Si no s’hi inclou, reduir la
quantitat d’aigua.
•C
 ompte amb l’all. No utilitzar un gra d’all
gran.
• S i es desitja, es pot afegir un tros de pebrot
vermell o també un tros de ceba petit.

AVANZA.
SAGE TE
ACOMPAÑA.

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

SOLICITA INFORMACIÓN
93.877.03.03
www.controlgroup.es
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Eurecat Manresa, punt de trobada de
la innovació per garantir la qualitat
i els resultats de la soldadura

Redacció i foto: EURECAT

L’esdeveniment va estar
dirigit a professionals i
empreses que treballen amb
procediments de soldadura
en materials metàl·lics en
sectors com el ferroviari o
l’automoció, entre d’altres
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U

na trentena d’empreses i professionals van participar a la jornada organitzada per l’empresa
Acabados de Fundición, pertanyent al Grup Condals, i el centre tecnològic Eurecat Manresa sobre inspecció de
soldadura per tècniques no destructives,
amb l’objectiu d’analitzar els criteris de
qualitat del procés i donar a conèixer a empreses i professionals els diferents sistemes
d’inspecció per assegurar-ne els resultats.
La jornada, que va comptar amb la col·laboració de l’Institut Tècnic Català de Soldadura, es va inscriure en el marc de la cooperació estable que mantenen Acabados

de Fundición i Eurecat per a l’aportació de
recursos capdavanters i capacitats professionals d’alta especialització, amb l’objectiu
de prestar un servei d’alt valor afegit a les
empreses.
En paraules del gerent Territorial d’Eurecat
Manresa, Juanjo Martín, que va inaugurar
l’esdeveniment, la jornada “va ser un èxit
en participació, seguida amb molt interès
per les més de trenta empreses i professionals de la Catalunya Central que hi van
assistir”. Amb aquest acte, “vam voler
acostar els paràmetres i requisits d’actuació per garantir la realització de soldadures
de qualitat i proporcionar-los coneixement

Agost 2019 · FREQüència ·

sobre tècniques d’inspecció que el Grup
Condals i Eurecat Manresa posen a la seva
disposició”, afegeix. La sessió “va mostrar
tecnologia i tècniques per a comprendre
els defectes de soldadura, exposant diverses metodologies per assegurar la qualitat
d’unions soldades i diagnosticar fallades,
entre elles, les tècniques d’inspecció per
tomografia axial computeritzada d’alta potència que oferim des de l’AF Tomography
Center de Condals Grup, amb unes instal·lacions úniques a Catalunya, i a les que
sumem el coneixement tecnològic d’Eurecat”, explica el Chief Information Officer
(CIO) de Grup Condals, David de la Cruz.
L’esdeveniment va estar dirigit a professionals i empreses que treballen amb procediments de soldadura en materials metàl·lics
en sectors com l’automoció, l’aeronàutica,
el ferroviari, l’arquitectura, l’enginyeria civil
o els béns d’equipament, entre d’altres.
La jornada va comptar amb la participació
del responsable de Tecnologies de soldadura de l’Institut Tècnic Català de Soldadura, Domingo Martínez; amb el director de

la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics
d’Eurecat, Daniel Caselles i amb el responsable del departament de Tomografia d’AF
Tomography Center, Joan Mas.
“Va ser una jornada ben equilibrada, on
vam poder parlar de ciència de materials i
tecnologia, tècniques i normativa”, destaca
Martínez, que subratlla la complementarietat de l’Institut Tècnic Català de Soldadura
amb el Grup Condals i Eurecat, una col·laboració que, diu, “projectarem a futur i cap
a les empreses”.
Els presents també van poder assistir a sessions individuals de 30 minuts, prèviament
sol·licitades, per a la inspecció de casos particulars, que es van dur a terme a les instal·lacions de Tomografia Axial per Raigs X.
Van col·laborar en l’organització de la jornada Acció, la Cambra de Comerç de Manresa, el Centre de Formació Pràctica de la
Fundació Lacetània, el Col·legi Professional
d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i
Catalunya Central, la Patronal Metal·lúrgica
de la Catalunya Central, Pimec-Catalunya
Central i la Unió Patronal Metal·lúrgica. ●

CIència i Tecnologia

La jornada va permetre
acostar els paràmetres i
requisits d’actuació per
garantir la realització de
soldadures de qualitat i
proporcionar coneixement
sobre les tècniques d’inspecció que el Grup Condals i
Eurecat Manresa posen a la
disposició de les empreses i
professionals.

Recerca Aplicada,
Desenvolupament Tecnològic
i Innovació

Plaça de la Ciència, 2
08243 Manresa (BCN)
Tel. 93 877 73 73
www.eurecat.org

Millorem i incrementem
la competitivitat, el progrés
i la capacitació tecnològica
d’empreses i altres organismes,
mitjançant projectes conjunts,
serveis tecnològics avançats
i la transferència de tecnologia.

anunci Festa major 05.indd 1
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/// Estrenes de cinema ///
Fast & Furious: Hobs & Shaw

Érase una vez... Hollywood

Mascotas 2

Direcció:
David Leitch

Direcció:
Chris Renaud

Actors:
Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba

Actors:
Animació

Luke Hobbs i Deckard Shaw tornen a la càrrega per viure una nova aventura en què ells
dos seran els protagonistes absoluts. La seva
rivalitat i la gran química entre aquests dos
personatges de l’univers Fast & Furious seran
la clau d’aquesta nova història en la qual
hauran de treballar junts si volen parar-li els
peus al malvat Brixton.

Uf, quin galliner! Max, el gos que adora la
seva propietària Katie i que viu en un edifici
d’apartaments a Manhattan descobreix la
crua realitat: el seu amo el porta per primera vegada al veterinari. Allà, coneixerà el
Dr. Francis, el millor veterinari del sector, i
d’altres animals de companyia que pateixen
trastorns de conducta.

Direcció:
Quentin
Tarantino
Actors:
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,
Margot Robbie

Los Angeles, 1969. Un any marcat per la
guerra freda, l’arribada al poder de Richard
Nixon, el moviment hippy, l’era de l’amor
lliure, Woodstock, l’arribada de l’home a la
lluna, a més de la sagnant massacre a mans
de la secta de Charles Manson, que va dur a
terme el terrible assassinat de Sharon Tate...
un film per recordar la història del cinema.

Consulti la cartellera a www.cinesbagescentre.com
HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

7.00

NEX

NEX

NEX

NEX

NEX

10.00

Connecti.cat Estiu

Connecti.cat Estiu

Connecti.cat Estiu

Connecti.cat Estiu

Connecti.cat Estiu

Espais de Saó Fonda

A Flor de Pell

Torna-la a tocar Sam
A Flor de Pell

Fòrum
Gastronòmic

Espai Salut

Caminant per Catalunya

11.00
11.30
12.00
12.30

Anem per Feina

13.00

Com a Casa

Paisatges Encreuats

13.30

Cap Roig

QNA

14.00

Al dia Catalunya Central

14.30

Com a Casa

15.00

Al dia Catalunya Central

Vull una resposta
Molt personal

Gaudeix la Festa
Barcelonautes
Aventura’t
Caminant per Catalunya
Set d’Art

Molt Personal

Fòrum
Gastronòmic

Espais de Saó Fonda

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Com a Casa

QNA

Com a Casa

Primer Plà

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Clau de la nostra història

Sempre Amunt!

Torna-la a tocar Sam

15.30

Aula Taronja

Gaudeix la Festa

16.00

A flor de Pell

Torna-la a tocar Sam

16.30

Torna-la a tocar Sam

Paisatges Encreuats

17.00

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

Al dia Catalunya Central

17.30

Espais de Saó Fonda

Com a Casa

Molt Personal

Com a Casa

Aula Taronja

18.00

Torna-la a tocar Sam

QNA

Espais de Saó Fonda

Com a Casa

18.30

Aventura’t

Paisatges Encreuats

Aventura’t

Cap Roig

Connecti.cat Estiu

Connecti.cat Estiu

Connecti.cat Estiu

Connecti.cat Estiu

Connecti.cat Estiu

Info Taronja

Info Taronja

19.00
19.30
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De tot i +

DIVENDRES

Molt Personal

Viure des de l’essència

Vull una resposta
Aula Taronja

20.00

Info Taronja

Info Taronja

Info Taronja

20.30

Com a Casa

La Clau de la nostra història

Sempre Amunt!

Aula Taronja

21.00

A Flor de Pell

Barcelonautes

Com a Casa

Gaudeix de la Festa

21.30

Info Taronja

Info Taronja

Info Taronja

Info Taronja

22.00

Espais de Saó Fonda

QNA

Sempre Amunt!

Set d’Art

22.30

Torna-la a tocar Sam

Espai Salut

Viure des de l’essència

Aula Taronja

23.00

Aula Taronja

Aventura’t

Molt Personal

23.30

Espai Salut

Caminant per Catalunya

Vull una resposta

00.00

Info Taronja

Info Taronja

Info Taronja

De tot i +

De tot i +
Info Taronja
De tot i +

Vull una resposta

Anem per feina

Info Taronja

Info Taronja
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/// FARMÀCIA de guÀrdia ///
AGOST
1 Dijous 2 Divendres GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987
2 Divendres 3 Dissabte MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494
3 Dissabte 4 Diumenge MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
4 Diumenge 5 Dilluns MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
5 Dilluns 6 Dimarts NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
6 Dimarts 7 Dimecres OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16 938722771
7 Dimecres 8 Dijous OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110 938776536
8 Dijous 9 Divendres PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
9 Divendres 10 Dissabte PLANAS Guimerà, 23 938721505
10 Dissabte 11 Diumenge BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
11 Diumenge 12 Dilluns PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
12 Dilluns 13 Dimarts ROS Passeig Pere III, 73 938730157
13 Dimarts 14 Dimecres SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
14 Dimecres 15 Dijous SALA Sant Miquel, 10 938721767
15 Dijous 16 Divendres SERAROLS, Mª DOLORS Gr. La Balconada, local 15
938743957
16 Divendres 17 Dissabte SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 (cantonada Oms i
de Prat) 938776618
17 Dissabte 18 Diumenge SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
18 Diumenge 19 Dilluns TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
19 Dilluns 20 Dimarts TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555
20 Dimarts 21 Dimecres VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
21 Dimecres 22 Dijous ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada) 938784040
22 Dijous 23 Divendres ALIER Infants, 2 938721984
23 Divendres 24 Dissabte ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines) 938721389
24 Dissabte 25 Diumenge GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
25 Diumenge 26 Dilluns BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba) 938730133
26 Dilluns 27 Dimarts COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
27 Dimarts 28 Dimecres RIU Born, 30 938721359
28 Dimecres 29 Dijous COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
29 Dijous 30 Divendres CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
30 Divendres 31 Dissabte ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
31 Dissabte 1 Diumenge FARRÉ Barcelona, 1 938731848

Anuncia’t al FREQÜÈNCIA 938 720 205

SETEMBRE
1 Diumenge 2 Dilluns GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987
2 Dilluns 3 Dimarts MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494
3 Dimarts 4 Dimecres MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
4 Dimecres 5 Dijous MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
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