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Qui més qui menys va atrafegat aquests
dies amb l’inici del nou curs escolar, la
tornada a la feina i el posar-nos al dia
de les vacances. No sé si se’n pot anomenar “estrès postvacacional” però sí
que ens convida a reflexionar i a plantejar-nos que la vida és quelcom més que
anar acumulant anys o anar acumulant
jornades de treball i d’escola.
De ben segur que el dia a dia se’ns menja, i arribem al vespre cansats i preguntant-nos què hem fet de nou o com ha
estat la nostra jornada. Enfrontar-nos
amb el món cara a cara sempre és bo
però a voltes ens resulta difícil després
d’aquell somni que resulta estar fora
del nostre entorn habitual. No vull pecar de pessimista però com n’és de bonic de poder gaudir d’un dia de “dolce
far niente” o, el que és el mateix, de no
tenir un rellotge que ens controli minut a minut des de primera hora. Així
i tot, benvinguda l’anomenada rutina
quotidiana que ens fa moure i que, en
el nostre cas, ens il·lusiona amb la nova temporada de ràdio i televisió que
tenim per endavant. Comença el curs,
sigui benvingut!
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Nou mandat
i noves cares
en algunes
alcaldies
del Bages
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Aguilar de Segarra - Pere Aliaguilla (Junts per Aguilar)

¤

Artés - Enric Forcada (ERC)

¤

Balsareny - Noelia Ramírez (Suma)
El Pont de Vilomara i Rocafort - Enric Campàs (PSC)

¤

Marganell - Veronica Hirano (Junts per Marganell)
Mura - Montserrat Playà (Junts per Mura)
Navarcles - Josep Maria Feliu (Ara Navarcles)

¤

Navàs - Genís Rovira (CUP)
Rajadell - Joan Carles Lluch (Junts per Rajadell)

¤

¤

Sallent - Oriol Ribalta (ERC)

¤

¤

Sant Joan de Vilatorrada - Jordi Solernou (Alternativa per Sant Joan)
St. Mateu de Bages - Josep Maria Junyent (Junts per Sant Mateu)
Sant Salvador de Guardiola - Georgina Mercadal (SUMEM-AM)
Sant Vicenç de Castellet - Adriana Delgado (ERC)

¤

Súria - Albert Coberó (PSC)

Per: Sergio López
Fotos: Sergio López, Junts per Aguilar, Suma,
Junts per Mura, Estefania Escolà, Aj Súria
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D

es de les passades eleccions municipals el Bages té nombroses
cares noves en molts dels seus
Ajuntaments. I és que després
del 26 de maig el panorama en molts municipis és força diferent. A la comarca, han
estat una quinzena les poblacions que han
estrenat alcalde.
Alguns han canviat de batlle i de color
polític, d’altres només d’alcalde, alguns
governen en solitari, d’altres en minoria, i
d’altres també en coalicions o amb suports
puntuals. Batlles amb característiques singulars, com per exemple, el més jove de

la comarca, amb tan sols 24 anys: és Oriol Ribalta, alcalde de Sallent. Però també
noves alcaldesses. També a la capital del
Bages, a Manresa, hi haurà canvis, però
serà d’aquí un any, en virtut del pacte de
govern entre ERC i Junts per Manresa.
Aquest primer any l’alcalde continua sent
Valentí Junyent (Junts per Manresa), però
d’aquí un any hi haurà relleu i l’alcalde serà
Marc Aloy (ERC). A Navàs també hi haurà
canvis en aquesta legislatura pel que fa a
l’alcaldia.
Aquests són els nous alcaldes de la comarca del Bages:
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Aguilar de Segarra
Pere Aliaguilla (Junts per Aguilar)

Balsareny
Noelia Ramírez (Suma)

El Reportatge

ta. Segons Veronica, el principal problema
que té Marganell és la manca de recursos.
I com a punts forts destaca “la superfície i
l’entorn”. Quatre regidors són els que Junts
x Marganell, la formació de Veronica Hirano, va treure a les eleccions, un més que
Acord per Marganell.

Mura
Montserrat Playà (Junts per Mura)

Pere Aliaguilla és el nou alcalde d’Aguilar de
Segarra. En l’anterior legislatura, Aliaguilla
va ser el primer tinent d’alcalde del municipi.
Aliaguilla, de Junts per Aguilar, substitueix en
el càrrec Valentí Riera.
Riera va plegar després de ser 40 anys alcalde
d’aquest petit municipi bagenc. El municipi
d’Aguilar de Segarra té uns 277 habitants,
repartits en masies disseminades i tres nuclis
de població: Castellar, les Coromines i Aguilar de Segarra.

Artés
Enric Forcada (ERC)

Suma Balsareny es va imposar en les passades eleccions del 26 de maig. I la nova
alcaldessa és Noelia Ramírez. Ramírez,
que és enginyera tècnica forestal, també
ha cursat estudis, entre d’altres, de gestió
administrativa. Té experiència en el control
i detecció de malalties en arbres fruiters
com a tècnica del DARP a través de l’IRTA.
Ramírez ha estat regidora a l’Ajuntament
de Balsareny des del 2007, i ha ocupat
diverses regidories del consistori com ara
Medi Ambient, Sanitat, Consum i Comerç
i Indústria i Promoció Econòmica. A banda
de l’alcaldia, Ramírez també s’ocupa de les
àrees de via pública, esports, neteja, sanejament i gestió de residus i transparència.

Marganell
Veronica Hirano (Junts per Marganell)

Montserrat Playà és la nova alcaldessa de
Mura. Playà substitueix en el càrrec un altre
dels alcaldes històrics de la comarca del Bages: Martí Perich. Playà és llicenciada en Dret
per la Universitat Autònoma de Barcelona,
té la titulació d’Agent de la Propietat Immobiliària i també és diplomada en Dret Immobiliari, Registral i Urbanístic per la Universitat
Pompeu Fabra. Pel que fa la seva professió,
Playà és advocada. La nova alcaldessa també s’encarrega de les àrees d’urbanisme i
patrimoni, turisme, ensenyament, sanitat i
serveis socials.

Navarcles
Josep Maria Feliu (Ara Navarcles)

Artés té també nou alcalde. En aquest cas
el republicà Enric Forcada. Un nou acord
entre ERC i la CUP va fer que s’arribés a un
govern de majoria, deixant així a Ciutadans
i Junts per Artés a l’oposició.
De cara a aquesta nova legislatura, el nou
equip de govern ha vist la necessitat de
fer una nova regidoria: la d’igualtat. Una
àrea dins el consistori artesenc que fins ara
no existia. En el seu mandat, Forcada vol
donar molta importància “a l’atenció a la
ciutadania”.

Marganell té nou alcalde. En aquest cas,
alcaldessa: Veronica Hirano. Hirano ha
començat el mandat “amb molt de respecte
i responsabilitat”. La nova alcaldessa ha estat durant 8 anys a les llistes de l’anterior
equip de govern, fins que van proposar-li
aquests passats comicis de ser la cap de llis-

Un tripartit s’ha estrenat a Navarcles
aquesta nova legislatura. Mai, al municipi,
5
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s’havia fet un pacte amb tres formacions,
però sí que durant algun mandat s’havia
governat en coalició. El nou equip de
govern està liderat per Josep Maria Feliu.
En aquest mandat el govern que encapçala Feliu vol fer molt d’èmfasi “en la millora del manteniment del poble i també en
millorar la mobilitat en si del municipi”. Feliu
s’agafa aquest càrrec amb molta responsabilitat, però també com a recta final de
la seva vida professional, després de molts
anys treballant en el món del transport.

Navàs
Genís Rovira (CUP)

obtenir 5 regidores, 1 més que l’anterior
legislatura, i es va convertir així en la força
més votada i va deixar enrere ERC i el PSC.

Sallent
Oriol Ribalta (ERC)

que l’entoma “amb molta responsabilitat”
ja que agafa el relleu de Cecilio Rodríguez,
alcalde del Pont durant més de 12 anys.
Malgrat que el PSC al Pont de Vilomara
va tenir majoria absoluta durant diverses
legislatures, a les passades eleccions del 26
de maig la van perdre, i van decidir governar en minoria durant el mandat següent.
El nou equip de govern té preparats molts
projectes per tal de fer millores al poble,
posant així un protagonisme especial en els
joves del municipi.

Rajadell
Joan Carles Lluch (Junts per Rajadell)
La CUP segueix al capdavant de l’Ajuntament de Navàs durant els propers quatre
anys, però ho fa amb un alcalde diferent.
És Genís Rovira. Ho serà durant dos anys.
Serà llavors quan ERC agafarà el relleu a l’alcaldia en virtut del pacte de govern establert
entre les dues formacions. La rehabilitació
del Casal Sant Genís (el teatre municipal);
la rehabilitació de l’antic escorxador per tal
que es converteixi en un centre turístic; i el
centre d’interpretació lunar (La Pallissa de
Castelladral) són els tres projectes estrella de
l’equip que encapçala Genís Rovira, i que vol
donar per acabats abans de cedir l’alcaldia
a ERC. El pacte entre la CUP i ERC a Navàs
deixa a l’oposició 3 regidors: 2 del PSC i 1 de
Junts per Navàs

El Pont de Vilomara i Rocafort
Enric Campàs (PSC)
Enric Campàs és el nou alcalde del Pont
de Vilomara i Rocafort i, governa en minoria. Fins ara Campàs havia estat regidor
del Pont. Un repte per a ell, ser alcalde, i,
6

L’alcalde més jove de la comarca del Bages
és el de Sallent: Oriol Ribalta. Arriba al càrrec amb tan sols 24 anys. D’aquesta manera Ribalta es converteix en l’alcalde més
jove que ha tingut mai la comarca del Bages. Abans ja havia estat alcalde de la pedania de Cabrianes. Ribalta substitueix David
Saldona (JxCAT). Ribalta es va plantejar
d’especialitzar-se en un màster d’administració i finances, després d’estudiar ciències polítiques. Aquesta formació universitària és molt important per a Oriol Ribalta
(ERC), ja que segons afirma no és el mateix
ser alcalde d’un nucli com el de Cabrianes
que “fer-ho d’un municipi tan divers com
és el de Sallent”. El nou alcalde de Sallent
també afronta el càrrec amb “moltes ganes
i il·lusió”.

Sant Joan de Vilatorrada
Jordi Solernou (Alternativa per Sant Joan)
Joan Carles Lluch ha agafat el timó de
l’Ajuntament de Rajadell, després de més
de 30 anys amb el mateix alcalde, Joan
Costa, també de la mateixa formació.
Lluch, però, no s’estrena a l’Ajuntament
del municipi. I és que durant la passada
legislatura, va ser-hi com a regidor i, també
com a primer tinent alcalde del municipi.
Lluch assenyala però que agafar el relleu de
Joan Costa “és una gran responsabilitat”,
però ho entoma “amb una gran il·lusió”.
Després de les passades eleccions municipals del 26 de maig, Junts per Rajadell va
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Un acord entre la llista oberta Alternativa
per Sant Joan i el PSC governa a Sant Joan
de Vilatorrada. I l’alcalde és Jordi Solernou.
Solernou ja havia estat a l’Ajuntament de
Sant Joan com a regidor pel PSC. El pacte
entre les dues formacions ha permès un
govern de minoria a la segona població del
Bages, amb 8 dels 17 regidors. Jordi Solernou assegura que va quedar “molt sorprès
i, sobretot, molt agraït pels resultats de les
eleccions”, ja que no s’esperava ser una
de les forces més votada a les urnes, i més
“tenint en compte que la llista no estava
associada a cap partit majoritari”. El nou
equip de govern està format, segons diu el
nou alcalde, amb persones “de totes parts,
ideologies i opinions del municipi però amb
una cosa en comú: ganes de treballar per
Sant Joan”.

St. Mateu de Bages
Josep Maria Junyent
(Junts per Sant Mateu)

Un altre municipi que estrena alcalde és
Sant Mateu de Bages. Josep Maria Junyent
(JxCat) és el nou batlle d’aquest municipi de
gairebé 600 habitants. Un municipi format
per diferents nuclis: Sant Mateu de Bages,
Castelltallat, Salo, Coaner i Valls de Torroella. Junyent comença una nova legislatura
sent conscient de les diferents necessitats
de cada nucli i de les diverses polítiques que
s’han d’aplicar. El nou alcalde va estudiar
Ciències Polítiques i Administració. Malgrat
això, en l’àmbit de la política municipal,
Junyent acumula dotze anys de trajectòria
com a regidor de Govern a l’Ajuntament de
Sant Mateu, entre el 2003 i el 2015. Tot i
estar uns anys fora del consistori com a regidor, durant els darrers anys ha estat vinculat
al Club Futbol de Valls de Torroella, i tam-

bé segueix sent membre del grup local de
teatre. Després de les passades eleccions,
ERC és la formació que queda a l’oposició a
l’Ajuntament del municipi, amb 3 regidors,
un menys que la llista de Junyent.

Sant Salvador de Guardiola
Georgina Mercadal (SUMEM-AM)

Georgina Mercadal és la nova alcaldessa
de Sant Salvador de Guardiola. Es tracta,
també, d’una de les alcaldesses més joves
de la comarca. Té 28 anys. Mercadal entoma aquest nou càrrec amb molta il·lusió i
moltes ganes. La formació de Mercadal es
va presentar als darrers comicis municipals
“per fer un canvi al municipi”.
Per aquest motiu, les propostes que van
fer a la ciutadania, també, diu l’alcaldessa
“eren alternatives”. Georgina Mercadal va
ser investida, amb el suport del PSC, que no
va decidir el seu vot fins a última hora, ja
que mitja hora abans del ple d’investidura
encara no s’havia fet oficial la decisió del
partit socialista.

Sant Vicenç de Castellet
Adriana Delgado (ERC)

El Reportatge

Adriana Delgado, llicenciada en periodisme
amb experiència al món de l’administració i
la política, ha encetat una nova etapa a la
seva vida política, sent la primera alcaldessa
escollida a les urnes a Sant Vicenç de Castellet. Aquest municipi bagenc ja va tenir una
alcaldessa, la socialista Glòria Torné.
Ella però no va ser escollida sinó que va
arribar al càrrec després de la renúncia a
mitja legislatura de l’aleshores alcalde, Joan
Montsech. Ara, i després de les eleccions
del maig passat, Esquerra Republicana, el
Partit Socialista i Sant Vicenç en Comú van
acordar governar amb un tripartit, i Delgado n’és l’alcaldessa. Com a fet particular de
les eleccions municipals al Bages, Sant Vicenç de Castellet era un dels municipis de
la Catalunya Central que presentaven una
dona com a cap de llista. Un fet que Adriana Delgado valora com a molt positiu. Una
altra circumstància destacable en el si de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
és la majoria de dones, cinc, respecte a tres
homes en el nou equip de govern.

Súria
Albert Coberó (PSC)

A Súria el nou alcalde és Albert Coberó. Coberó governarà el municipi en coalició amb
el Grup Independent de Súria. El nou alcalde assenyala que té “moltes ganes de treballar pel seu municipi i ho farà de valent,
per guanyar-se la confiança de tots els veïns
del poble”. Una política municipal, afirma
Corberó, “de proximitat”. Molts són els compromisos del nou equip de govern però entre
els més immediats es troben la construcció
d’una sala polivalent i una nova biblioteca.
El pacte entre el PSC i el Grup Independent
de Súria deixa a l’oposició ERC i Alternativa
per Súria. ●
7
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Aquest mes no et pots perdre...
4 de setembre

Orquestra de Guitarres
Barcelona amb instrumentistes convidats

20.30 h - Sala de Concerts. Palau de
la Música Catalana de Barcelona
Ja fa gairebé 30 anys, el seu fundador i
director, Sergi Vicente va iniciar una experiència pedagògica que, amb el temps,
es va convertir en un gran projecte professional, sent pioner en el seu gènere i consolidant-se com a referència per a totes les
orquestres de guitarres posteriors. Aquesta original formació orquestral, fruit d’un
treball d’investigació, d’adaptació i d’interpretació constants, ha fet més de 700
actuacions, interpretant un repertori ampli
que inclou obres de compositors de tots
els períodes de la història de la música.

Del 6 al 8 de setembre

12 de setembre

Festival Terra de
Trobadors de Castelló
d’Empúries

LA BANDA A LA FESTA MAJOR
DEL POBLE NOU 2019

El Festival Terra de Trobadors de Castelló
d’Empúries és un dels primers festivals culturals d’ambientació històrica de Catalunya i és
l’esdeveniment cultural i festiu castelloní més
important de l’any que té lloc durant el segon
cap de setmana de setembre.

Del 6 al 8 de setembre

Fira d’Indians de Begur
La Fira d’Indians de Begur celebra la intensa
relació entre Cuba i Begur, que té el seu origen en l’emigració de molts begurencs a l’illa
al llarg el segle XIX. Per a més informació:
www.firaindians.com

20 h - Casino l’Aliança del Poble Nou
de Barcelona
Del 12 al 15 de setembre

ViSaNa, Fira de la vida
sana i natural a Sant
Antoni de Vilamajor
ViSaNa, Fira de la vida sana i natural a Sant
Antoni de Vilamajor és un projecte que s’ha
fet pensant en el benestar de tothom. La intenció de la Fira és donar a conèixer diferents
opcions que es poden integrar dins la nostra
vida quotidiana per fer un dia a dia més plaent
i harmoniós.

Del 7 al 8 de setembre
Del 5 al 8 de setembre

Fires i Festes a
Sant Sadurní d’Anoia
Tal com indica el seu nom, les Fires inicialment eren un mercat de productes agrícoles que es feia just abans de l’època de
més activitat de Sant Sadurní, la verema. A
poc a poc, al voltant de la fira agrícola van
començar a aparèixer un seguit de petites
atraccions i activitats lúdiques per distreure
els firaires i els compradors.
Actualment, encara se celebra la cercavila
de cavalls i la fira del disc, però s’ha accentuat un model de Fires amb més protagonisme de les entitats locals i, així, els
gegants, les ballades de sardanes o altres
tradicions centenàries conviuen amb costums de nova implantació i festa per a tots
els públics.

6 DE SETEMBRE

La Traviata Verdi

20.30 h - Palau de la Música
Catalana de Barcelona
Òpera escenificada en dos actes.
Orquestra Terrassa 48.

8

Mostra Gastronòmica
a Llinars del Vallès
Llinars del Vallès es converteix en l’epicentre
gastronòmic del Vallès amb la celebració de la
Mostra Gastronòmica.
L’Ajuntament de Llinars vol mostrar la seva
riquesa gastronòmica i promocionar l’ampli
ventall de comerços, artesans i restaurants del
municipi i de la comarca. Un esdeveniment
amb “tot el gust del Vallès” que dona el tret
de sortida a la Festa Major de Llinars del Vallès.

7 de setembre

LA BANDA A LA FESTA MAJOR
DE SANTS 2019

19 h - Parc de l’Espanya Industrial de
Barcelona

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

13 de setembre

CIRQUE INEXTREMISTE
‘EXTENSION’

21 h - Sala gran. Teatre Kursaal
de Manresa
2a edició del Festivalet de Circ
L’artista Rémi Lecoq ha perdut la seva cadira de
rodes però reapareix i una excavadora es converteix en una extensió del seu cos, d’una força
increïble i una precisió extrema. La seva paraplegia deixa pas a l’acròbata mecànic, a l’ésser
humà més poderós. Un espectacle d’equilibris
impossibles.

8 de setembre

THE SEY SISTERS

13 de setembre

Amb una agradable fusió de l’ànima gòspel
i de l’esperit africà, aquestes tres germanes
de descendència ghanesa estenen les seves
increïbles veus arreu del món, combinant el
seu ritme encomanadís, la seva energia contagiosa, el seu inqüestionable talent i la seva
verdadera passió.

Teatre Tívoli de Barcelona

18 h - Teatre Conservatori de Manresa

ESTRENA DEL MUSICAL
‘FLASHDANCE’
La productora anglesa Selladoor Worldwide
ens porta, per primera vegada a Espanya, el
musical de la que va ser una de les pel·lícules
més icòniques de la dècada dels anys vuitanta
del segle passat: ‘Flashdance’.
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El musical, que compta amb un elenc de 25
artistes, músics en directe i una escenografia
industrial evoca aquell Pittsburg dels vuitanta...
El públic reviurà les cançons dels vuitanta que
ens van fer volar.

òpera en dos actes de Wolfgang Amadeus Mozart amb llibret alemany d’Emanuel Schikaneder feta en format de Singspiel, una forma
popular que inclou tant diàlegs com cant líric.

Agenda

eines, màquines, articles curiosos i també d’entranyables, articles relacionats amb el món
militar, objectes que fa molts anys que no hem
vist i que, inevitablement, ens portaran molts
records. La subhasta s’iniciarà a les 12 h.

15 de setembre
Del 13 al 15 de setembre

Fira Mercat Modernista
a Canet de Mar
Com cada any el centre històric s’impregnarà d’elements, d’ambient, de figuració i de
recreació del segle passat i durant tot un cap
de setmana podreu gaudir d’actuacions, d’activitats culturals, artístiques, lúdiques, infantils
i gastronòmiques, d’espectacles, rutes, exposicions, conferències... i noves propostes que
contribueixin a reforçar la singularitat d’aquest
esdeveniment.

Del 14 al 19 de setembre

LES GRANDS BALLETS
CANADIENS DE MONTRÉAL
Liceu de Barcelona

De la tenebra a la llum, de Pergolesi a Beethoven en un suggerent programa doble de dansa
i ballet contemporani.
Els coreògrafs Edward Clug i l’extint Uwe Scholz
ens proposen un programa doble suggerent
que viatja de la tenebra a la llum: del lament de
Pergolesi mitjançant el desolat ‘Stabat Mater’ a
la Setena simfonia de Beethoven, definida per
Wagner com “apoteosi de la dansa”.

50 ANYS DEL CONCERT
L’OLYMPIA DE PARÍS

18 de setembre

El veterà cantautor torna al Kursaal amb
un concert excepcional i irrepetible, amb
motiu de l’aniversari de l’històric concert
de l’any 1969.
L’artista és una referència per a diverses
generacions. En aquest concert ens oferirà
un viatge a través de les cançons d’aquell
moment històric i les enllaçarà amb les
seves noves composicions. Cançons que
ens transportaran a un espai d’amor i
llibertat, un espai de resistència davant
la injustícia i la violència. La seva veu i
les seves cançons han acompanyat una
generació reivindicativa que les va convertir en himnes i que a través del temps han
seguit sonant cada vegada que sorgeix un
clamor per la llibertat.

20 h - Sala 1 Paul Casals. Auditori
de Barcelona

15 de setembre

Fira de la Vinyala,
la Fira del Cargol
de Vinya a Òdena

Filharmònica d’Israel i
Zubin Mehta

19 de setembre

Memòria de les oblidades
de Tecla Martorell
20 h - Sala petita. Teatre Kursaal

Monòleg interpretat per Rosa Andreu i amb
música del manresà Ferran Barrios. L’obra,
‘Memòria de les oblidades’, es fonamenta en
la documentació facilitada pels historiadors del
Fòrum de Tarragona per la Memòria, i recrea la
vida de quatre dones empresonades a la presó
de les Oblates i recorda l’única afusellada que
encara roman a la fossa comuna de la ciutat.

14 de setembre
Del 20 al 23 de setembre

Música d’Arrel. Balkan
Paradise Orchestra

Festes de la Mercè
de Barcelona

21 h - Sala gran. Teatre Kursaal de
Manresa
Recopilatori de tot allò que les defineix i forma
part de l’arrel popular en que han crescut i el
descobriment de noves músiques i sonoritats
que es dissolen donant com a resultat una fusió
sincera i orgànica de tot el que volen compartir en els escenaris, places, carrers i racons on
pugui arribar la música de la Balkan Paradise
Orchestra.

BAM Barcelona Acció Musical
La vinyala és la varietat de cargol més apreciada culinàriament a Òdena i a la comarca
de l’Anoia. Aquesta varietat de cargol, també
anomenat ‘de vinya’, forma part de l’entorn
natural del nostre territori.
Per a més informació: www.firadelavinyala.cat

Diversos escenaris. Més informació a
www.barcelona.cat
Més de 40 grups omplen en cada edició
diversos escenaris de la ciutat de sonoritats
singulars, noves i originals, i sempre coincidint amb les Festes de la Mercè, la festa
major de la ciutat.

15 de setembre
14 de setembre

La flauta màgica
de Mozart

20.30 h - Palau de la Música Catalana
Orquestra Terrassa 48. Xavier Puig, direcció musical. ‘La flauta màgica’ (Die Zauberflöte) és una

Fira de Brocanters a Móra
la Nova

20 de setembre

En aquesta Fira, organitzada per l’Ajuntament
de Móra la Nova, s’hi podrà veure, admirar i
comprar tota mena d’objectes antics, mobles,
llibres, postals, segells, monedes, medalles,

21 h - Teatre Kursaal de Manresa

L’últim indi amb Eduard
Costa

Noves sonoritats, nous projectes, nous reptes...
Deixeu-vos portar i veniu a conèixer ‘L’últim
9
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indi’. Primera obra de l’artista d’Els Amics de les
Arts que ha començat camí en solitari.

exposició d’animals, altra es destina als productors agroalimentaris i la tercera està dedicada
al món rural.

LA BANDA A LES FESTES DE LA
MERCÈ

21 de setembre

21 h - Seu del Districte de Nou Barris

18.30 h - Palau de la Música
Catalana

Del 20 de setembre al 6 d’octubre

Orquestra Simfònica del Vallès. Ulrike Haller,
soprano. Robert Holzer, baix. Cor Jove de l’Orfeó Català (Esteve Nabona, director). Orquestra
Simfònica del Vallès. Salvador Mas, director

La Fira del Llibre d’ocasió antic i modern està
organitzada pel Gremi de Llibreters de Vell de
Catalunya, i entre les paradetes que hi haurà al
passeig de Gràcia hi haurà llibreries de Barcelona, de tot Catalunya i de la resta d’Espanya.
És l’hora de passejar, aturar-se uns minuts a
la parada que t’interessi, remenar, preguntar,
conversar i tornar a casa amb una bona selecció de llibres descatalogats i a preus imbatibles.

Del 21 al 22 de setembre

Fira de la Figa d’Alguaire
Les figues són el producte típic d’aquesta població de la comarca del Segrià. El visitant podrà
gaudir d’exposicions i mostres de moltes varietats d’aquesta fruita, així com d’exposicions
de maquinària agrícola i comerç en general.
La Fira de la Figa d’Alguaire es presenta amb expositors i activitats diverses per oferir una oferta
lúdica de cap de setmana per a les famílies i el
públic en general, en què es potenciarà la sorpresa i la participació dels visitants.

La Quinta de Beethoven

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

21 de setembre

Q33NY... i tu, què estaves
fent?

21 h - Sala petita. Teatre Kursaal
De La companyia Enemic Natural, amb el
manresà Jordi Vilamú, ens proposa un retorn
a aquell Onze de Setembre que va marcar la
història del món.

21 de setembre

Gala de Màgia.
Vè Festival Màgic

21 h - Teatre Conservatori
de Manresa
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Mexicatas de Sergi Belbel

18 h - Teatre Conservatori de Manresa

24 de setembre

Mostra de Vins i Caves de
Catalunya a Barcelona
La Mostra de Vins i Caves de Catalunya celebrarà una nova edició en el marc de les Festes de la Mercè de Barcelona. Ho farà en un
nou emplaçament ubicat al moll de la Marina. Es tracta d’un espai diàfan de 5.000 m2
ben comunicat per transport públic i a tocar
del mar.
Els estands dels cellers i els diferents espais
de serveis s’emplaçaran en un muntatge
de 1.600 m2 en el moll que connecta amb
el passeig del Port Olímpic i se situa entre la
Torre Mapfre i la torre que allotja l’Hotel Arts.

25 de setembre

Carmina Burana de Carl
Orff

Orquestra Clàssica Santa Cecília. Coral Cármina. Orfeó Gracienc. Tina Gorina, soprano. Borja Quiza, baix. Fuad Ibrahimov, director

La fira està dedicada a una de les activitats agrícoles més importants que s’han portat a terme
a la població des d’antic. L’ametlla sempre ha
estat un cultiu complementari de l’economia
familiar de Vilagrassa, una població que, atesa
la seva situació geogràfica, estratègica a peu de
camí ral, va disposar de privilegis per celebrar
mercats i fires.

Fira agroalimentària i ramadera ubicada al
Passeig de la Indústria de Berga, on es munten tres grans carpes. En una s’hi alberga una

22 de setembre

20.30 h - Palau de la Música
Catalana

Fira de l’Ametlla
de Vilagrassa

Fira de Santa Tecla
a Berga

Concert gratuït. Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). Kazushi
Ono, director

Aires, aromes, sorolls i espècies profundament
mexicanes barrejades amb la brisa suau, humida, enganxosa i traïdora de la Mediterrània.

Del 21 al 22 de setembre

Del 21 al 22 de setembre

CONCERT DE LA MERCÈ DE
L’OBC

21 h - Seu del Districte de Nou Barris

20 de setembre

Fira del Llibre d’ocasió antic i modern de Barcelona

22 de setembre

26 de setembre

El club de la cançó

20 h - Sala Petita. Teatre Kursaal de
Manresa
L’acte central del festival serà al Teatre Conservatori a les 21h, amb una Gala de Màgia en
què podrem veure sobre l’escenari mags d’arreu de Catalunya.
El Vè Festival Màgic està coorganitzat amb
Manresa+Comerç, l’Associació Màgia Central
i El Galliner, amb el suport de l’Ajuntament de
Manresa.

Joan Masdéu, els Whiskyn’s 25 anys després

27 de setembre

La caiguda dels Déus

21 h - Sala petita. Teatre Kursaal de
Manresa
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Grup de Teatre Els Carlins de Manresa. Una
veritable tragèdia a la família i, alhora, la
confusió entre allò que era convenient des
del punt de vista de l’egoisme de classe i el
necessari davant una societat que havia perdut el nord.

27, 28 i 29 de setembre

RÈQUIEM ALEMANY DE
BRAHMS
Sala 1 Pau Casals.
Auditori de Barcelona

Comencem la temporada celebrant un
aniversari: els 150 anys d’una de les obres
simfonicocorals més importants de tots
els temps, “Un rèquiem alemany”, de
Johannes Brahms, un compositor molt
present en la programació d’enguany.
Per interpretar-lo, el nostre director titular compta amb l’Orfeó Català i amb
dos solistes de renom internacional que
col·laboren de nou amb l’OBC.

Del 27 al 30 de setembre

Fira Agrària de Sant
Miquel i Saló Eurofruit
de Lleida
La Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida,
amb més de mig segle d’existència, ha esdevingut la trobada de referència per a les primeres marques del sector agrari a nivell estatal, i
un punt de trobada per a professionals, fabricants i agricultors.

28 i 29 de setembre

La reina de la bellesa
de Leenane de Martin
McDonagh

18 i 21 h - Sala gran. Teatre Kursaal
de Manresa
’La reina de la bellesa de Leenane’ ens parla sobre la solitud, la sinceritat i les relacions entre
les persones i la família, i com moltes vegades

repetim els errors i els fracassos d’aquells que
han vingut abans que nosaltres.

Del 28 al 29 de setembre

Fira del Bolet i del
Boletaire de la Pobla
de Lillet
La Pobla de Lillet homenatja al protagonista màxim de les cuines de tardor del
nostre país, el bolet. Any rere any, edició
rere edició la població s’omple de visitants
encuriosits i de boletaires, experts i novells,
que gaudeixen del mercat del bolet i de
l’ampli ventall de la programació que ens
ofereix la festa: exposició micològica, concurs de fotografia, pregó del bolet, tast
gastronòmic...
És una oportunitat excel·lent per visitar
aquesta bonica població de l’Alt Berguedà,
gaudir de la seva oferta gastronòmica i
deixar-se caure pels seus boscos, això sí,
tenint cura de preservar-los, tot respectant l’entorn i la natura que és en definitiva
patrimoni de tots!!!

28 de setembre

Fira de la Cervesa Artesana de l’Espelt
La Fira de la Cervesa Artesana de l’Espelt està
promoguda any rere any per l’Associació La
Bromera. La fira rep a l’entorn d’unes 3.000
persones al llarg de la jornada. Combina un
ambient gastronòmic, vinculat bàsicament a
la cervesa amb degustacions i tastos, amb un
ambient familiar dins l’entorn rural. Aquell dia,
el nucli del poble de l’Espelt s’omple de parades
amb els cervesers artesanals vinguts d’arreu.

29 de setembre

Fira de Sant Miquel
de Santpedor
L’origen es remunta a final del segle XII, quan
el rei Alfons I concedeix la carta de població
amb franqueses a la vila de Santpedor. Durant
l’edat mitjana la Fira es consolida con una de les
més importants de la Catalunya interior, i en el
transcurs dels anys, es va adaptant a les circumstàncies de cada període històric: fira artesanal,
fira ramadera, etc.
El Costumari Català de Joan Amades ja descriu
la fira com un veritable esdeveniment social i
comercial i deia que era coneguda com la “Fira
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dels Ases” per les importants transaccions i
tractes d’equins que s’hi efectuaven.
Actualment, la fira de Sant Miquel gira a l’entorn del barri antic de Santpedor, el qual conserva l’estructura medieval de carrers estrets i
acollidors. Des de 1991 s’aposta, any rere any,
pels productes naturals i ecològics i la Fira de Setembre és la fira Productes Naturals i Ecològics.
S’ha consolidat com una de les principals de
la Catalunya interior. Diversos actes culturals
caracteritzen la fira: actes tradicionals, músics
al carrer, exposicions, xerrades... Avui dia la fira
posa especial atenció a la gastronomia pròpia
de la comarca i, en concret, a la santpedorenca,
oferint degustacions de productes propis i recuperant el plat típic de la Fira, la cabra estofada
amb albergínia, un plat típic de la verema.

29 de setembre

Mercat d’Antiguitats,
col·leccionisme, art i artesania a Igualada
El Mercat mensual d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania d’Igualada se celebra cada
últim diumenge de mes, a excepció dels mesos
de juliol i agost, al Passeig Verdaguer.
La Fira d’antiguitats i col·leccionisme es va iniciar l’any 1980 i des del 1993 es va completar
amb la Mostra d’art i artesania. El Mercat és un
punt de trobada per a tots els amants de les antiguitats i el col·leccionisme (monedes, postals,
xapes de cava, discs, etc.). S’hi duen a terme
vendes, compres i fins i tot intercanvi de materials entre els mateixos expositors. Es tracta d’un
sector molt fidel amb més de 100 expositors
que es donen cita cada últim diumenge de mes
a Igualada.

Abans i després
de les funcions,
restaurant obert

93 872 21 88
restaurantkursaal.cat

2 d’octubre

Quartet Mèlt

18 h - Sala gran. Teatre Kursaal
de Manresa
La seva versatilitat coral ens portarà cançons
d’estils musicalment molt diferents. La part
teatral i un audiovisual sempre present ens
situaran en l’atmosfera que es vivia a cada moment. ●
11 
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La pobresa no entén
ni de vacances ni d’estiu

Una part de l’equip de voluntaris que treballa amb els més desvalguts, amb l’alma mater (al centre de la imatge), Sor Lucía Caram
Per Eli Pagán i Laura Mitjans
Fotos Sor Lucia Caram
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D

esprés de les vacances d’estiu
arriba el mes de setembre i tot
torna a l’activitat normal. Una
activitat, però, que ha continuat,
i “intensament”, durant tot l’estiu a la Plataforma d’Aliments de la Fundació Convent
de Santa Clara de Manresa, al local ubicat
a la Carretera de Vic. I és que molts ciutadans s’han vist sorpresos per les llargues
cues les setmanes de juliol de famílies que
anaven a buscar els seus lots d’aliments.
Un altre espai de la capital del Bages que
ha tingut una activitat frenètica aquestes
setmanes d’estiu ha estat la Casa Francesc
d’Assís, la Casa de la Infància de la capital
del Bages, ubicada a dins el Convent de
Santa Clara de Manresa. I és que la voluntat de la seva principal impulsora, Sor Lucia

Caram, és que els “Invulnerables” tinguin
les mateixes oportunitats que els altres
infants. És per això que durant aquests
mesos de vacances, més d’un centenar de
nens i nenes han pogut gaudir d’un “Casal
d’Estiu” ple d’activitats. Una activitat “frenètica” que continuarà aquest nou curs
amb un munt de projectes programats a
partir del setembre.

A Manresa, la Plataforma dels
Aliments compleix 10 anys
Aquest mes de juliol la Plataforma d’Aliments de la Fundació Convent de Santa
Clara ha fet 10 anys. Una dècada de molta activitat, i continuada. Aquests mesos
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Cada dia es creen llargues cues a la porta de la Plataforma d’Aliments de Manresa. L’entitat benèfica arriba a atendre 1.600 famílies

d’estiu el nombre de famílies que hi han estat ateses ha augmentat un 25 % respecte
l’any 2018. Cada mes, i també aquestes
setmanes d’estiu, han atès 1.600 famílies,
és a dir, unes 4.000 persones. “Aquesta és
la nostra realitat. Cada vegada tenim més
gent i les ajudes continuen sent les mateixes”, explica Aureli Quintas, responsable
de logística de la Fundació Convent de
Santa Clara.
Actualment, hi ha llistes d’espera per poder obtenir el lots dels aliments. I a banda dels usuaris que envien a la Plataforma
des de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Manresa, també arriba gent derivada de
Càritas, de la Fundació Althaia, i també del
Centre de Salut Mental d’Althaia (CSAM).
Però Aureli Quintas subratlla que el
95 % de les persones que els arriben venen
derivades dels Serveis Socials del consistori
manresà.
L’estiu ha estat frenètic a la Carretera de
Vic de Manresa, al local de la Plataforma.
I la previsió és que en els propers mesos, i
de cara al setembre, la situació no millori.
L’any 2017 la Plataforma atenia 1.200 famílies cada mes. En l’actualitat, el nombre
de famílies ja arriba a 1.600. Les cues dels
darrers dies de juliol eren de les famílies

que anaven a recollir el seu lot de productes, amb el qual han pogut passar tot el
mes d’agost. Les famílies van al local de la
Carretera de Vic de Manresa cada quinze
dies per rebre aquest lot, que es dona mitjançant un sistema de punts. Aureli Quintas explica que hi ha una llista d’aliments i
cada família tria el que vol segons els punts
que tingui. D’altra banda, a les famílies
amb fills menors de 30 mesos se’ls donen
productes de forma gratuïta, sense haver
d’utilitzar aquest sistema. Uns punts que
depenen de la situació familiar de cada un,
diu Quintas.
Els usuaris, segons Aureli Quintas, són
majoritàriament “famílies amb nens però
també hi ha moltes persones soles”. Majoritàriament tenen entre 25 i 50 anys. I el
60 % són nouvinguts a la ciutat de Manresa. Hores d’ara la Plataforma del Banc
d’Aliments funciona gràcies al treball de 42
voluntaris, i Aureli Quintas assenyala que,
de moment, no “necessiten més gent”. La
majoria són persones que ja porten molt
de temps fent de voluntaris.
L’equipament de la Plataforma del Banc
dels Aliments de Manresa, de la Carretera
de Vic de Manresa, està obert als usuaris
els dilluns al matí i a la tarda, i també els di-

marts al matí. Els altres dies de la setmana
els voluntaris estan al magatzem. De fet,
són ells els qui van a recollir els comestibles que donen els diferents supermercats
de Manresa. Són els encarregats de fer
la tria, miren què és el que està bé i bo
“amb l’objectiu de tenir-ho tot preparat
per a la propera setmana”, diu Quintas.
També la Unió Europea fa tres lliuraments
durant l’any, i cada quatre mesos proporciona productes de primera necessitat: llet,
pasta, arròs, oli, tonyina en conserva, etc.
Aquests productes representen un 60 %
de tot el que entra a la Plataforma. Des
de Manresa també es rep ajuda del Banc
d’Aliments de Barcelona. I també són molt
importants les aportacions que arriben des
dels supermercats comarcals, “i que són
pràcticament tots”. Quintas també explica
que les entitats petites d’alimentació de la
comarca també col·laboren amb la Plataforma setmanalment.
Des de la Plataforma també es fa una crida
als ciutadans per tal que portin aliments de
primera necessitat, especialment llet, conserves de peix, tomàquet fregit, o oli, entre
d’altres, a les instal·lacions de la carretera
de Vic. Aureli Quintas posa com a exemple
que només de llet cada mes es reparteixen
entre 8.000 i 9.000 litres. Per això també és
13 
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La Plataforma presenta la promoció de la recollida de llet

molt important la col·laboració ciutadana,
i qualsevol ajuda, per petita que sigui, “és
molt benvinguda”, diu Quintas. I per tal de
poder subministrar aliments a les diferents
associacions i entitats dels municipis de la
comarca del Bages, l’any 2017 es va posar
en marxa un magatzem al Polígon del Pont
Nou de Sant Joan de Vilatorrada. Aquest
nou equipament és una realitat gràcies
a un conveni de col·laboració entre l’empresa Pirelli, la Fundació la Caixa i el Banc
dels Aliments. Aureli Quintas explica que,
així, les entitats del Moianès, Berguedà i
Bages que abans havien de desplaçar-se
fins a Barcelona per anar a buscar aliments
“ara només han d’anar fins a Sant Joan”.
Això, destaca Quintas, “suposa una gran
reducció de costos”. Aquest magatzem es
gestiona també des de la Plataforma d’Aliments de la Fundació del Convent de Sant
Clara de Manresa.

Casal d’estiu per als
‘Invulnerables’ a l’espai Caixa
Francesc d’Assís de Manresa
L’Espai Caixa Francesc d’Assís, la Casa de
la Infància de Manresa, ubicada al Convent
de Santa Clara de Manresa, també ha bullit
d’activitat aquests mesos de juliol i agost.
Una activitat, però, molt diferent a la de la
 14

Temps per gaudi i per fugir dels problemes i passar-s’ho bé

Plataforma d’Aliments, bàsicament accions
lúdiques i d’esbarjo. I és que uns 150 nens
i nenes han pogut gaudir d’aquest Casal
d’Estiu. Així, els jocs i les rialles d’aquests
infants han omplert aquest equipament
ubicat dins el Convent de Santa Clara de
Manresa.
I és que aquesta era una de les idees amb
què, des de fa mesos, treballava Sor Lucia Caram, una de les ànimes del projecte
“Invulnerables” de lluita contra la pobresa
infantil a Catalunya. “Igualtat d’oportunitats per a tots els nens i nenes”, per això
aquest Casal d’estiu, diu Sor Lucia Caram.
Així durant aquests mesos de juliol uns 150
nens provinents del projecte “Invulnerables” però d’altres nens i nenes de la ciutat
de Manresa hi han pogut participar. Caram
explica que als matins de juliol hi ha passat una cinquantena de nens i a la tarda,
uns 40. I al mes d’agost, el Casal només
ha estat obert al matí, i també hi ha hagut
una quarantena d’infants. Uns nens que
han pogut fer tot tipus d’activitats lúdiques i divertides i, per exemple, també han
pogut aprendre anglès. I és que aquestes
setmanes, 4 voluntaris americans, que han
passat unes setmanes al Convent de Sant
Clara de Manresa, han estat els mestres
d’aquests nens. Així també, per exemple,
tres cops per setmana han fet sortides: a

la piscina, a voltar per la ciutat, a la platja. I tres cops a la setmana han fet anglès
amb aquests voluntaris. També, per exemple, dins del programa “Invulnerables” hi
ha altres nens que han gaudit d’una beca
per marxar de colònies. Han estat un total
de 179 infants, amb entitats com Rosa dels
Vents, l’Estiu és Teu, Colònies científiques
a la Molina, etc. També a l’Espai Infantil hi
ha hagut 36 mares amb els seus fills de 0 a
5 anys. La voluntat de Sor Lucia Caram és
poder exportar aquest model de Casa de la
Infància a d’altres ciutats de Catalunya. Ara
treballen per un obrir un centre d’aquestes
característiques Girona.
A Manresa el projecte “Invulnerables” atén
uns 130 nens i nenes, i unes 50 famílies,
que, segons explica Sor Lucia Caram, “es
beneficien del programa proinfància. Es
tracta de tota una cartera de recursos que
finança temes de salut, educació i lleure”.
També inclou el programa Futbol Net de
la Fundació del F.C. Barcelona, i també
per exemple un programa per incorporar al mercat laboral els pares i les mares
d’aquest projecte “Invulnerables”.
Sor Lucia Caram explica que amb aquest
projecte “d’Invunerables” el que es fa és
“signar un compromís amb la família”. “És
a dir”, afegeix, “a banda dels nens també
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Els infants i adolescents són la pedra angular. Per a Sor Lucía cap nen del món hauria de patir cap necessitat bàsica

es treballa amb els pares i mares”. Així, per
exemple, durant tot l’any es fa reforç educatiu a uns 60 joves que estudien secundària a Manresa. Caram explica també, per
exemple, que s’han contractat 13 menors
que fan aquest reforç educatiu a nens de
primària de sis escoles de la ciutat.
Des de la Fundació Convent de Santa Clara
de Manresa també es promou el projecte
“Lèxic” on un nen i un adult es reuneixen
a la biblioteca del Casino o a l’escola i junts
fan comprensió lectora. Sor Lucia explica
que, a més, a aquests nens i joves també
se’ls busquen diverses activitats extraescolars. Així, per exemple, hi ha diversos Clubs
Esportius a Manresa que concedeixen beques. O també s’han fet convenis amb el
Gimbe o el Cube perquè els nens puguin
fer activitats. I també acadèmies com “Kids
& Us” o “Babel” que proporcionen beques
perquè els nens pugin aprendre anglès.
Però el projecte “Invulnerables” també
dona cobertura als pares i a les mares. En
l’actualitat hi ha 50 mares que participen
del programa “ABC de la integració”, on
aprenen la llengua i, a més, se’ls donen
eines per poder portar un millor dia a dia.
Sor Lucia Caram assenyala que, per exemple, “se’ls explica com interpretar les notes
dels seus fills a les escoles, anar al metge
amb els fills, se’ls fan cursos de nutrició o

/// ‘Invulnerables’

impulsa el projecte
‘Tens talent’ on es
desenvolupen les
habilitats d’uns
30 nens ///
de com cuinar sense llençar el menjar...”.
Altres mares participen del programa del
cosidor del convent de Santa Clara que
s’ha traslladat a la casa de la infància i on
es fan manualitats i costura. També hi ha
un espai destinat a donar suport psicològic
i pedagògic als nens, però també als pares.
Però des de la Fundació Convent de Santa
Clara i els “Invulnerables” també s’impulsa
el projecte “Tens talent”, on es desenvolupen les habilitats d’una trentena de nens.
O el “Treballem junts, creixem en família”,
un pla de parentalitat positiva per relacionar els nens amb els seus pares.
Així mateix, es fan activitats amb dones
maltractades que, de cara a l’any vinent,
tindran un reforç extern. O activitats amb
dones immigrants en què es comparteixen
experiències, ja que la majoria són mares
del programa “Invulnerables”. I és que Sor

Lucia Caram explica que des del Convent
de Santa Clara i des del projecte “Invulnerables” es treballa molt per enfortir el vincle entre pares i fills, “perquè passin més
estona plegats, jugant i treballant”.
Caram també preveu una tardor moguda
a les instal·lacions de la Casa de la Infància
de Manresa. Diu que “serà un any intens
perquè tindrem més famílies i també, si
tot va bé, podrem oferir més recursos”. I
és que de cara al curs vinent es volen augmentar i enfortir les activitats extraescolars
i el reforç educatiu, “buscant professionals
que ajudin al màxim a poder acollir tots els
nens que no tenen recursos per tal que no
caiguin en el fracàs escolar”.
Un altre tema en el qual estan molt enfocats és en la recerca de voluntaris. “Podríem acollir molts més nens si tinguéssim un
equip de voluntaris que almenys es comprometessin un o dos cops a la setmana
per ajudar-nos, per exemple, en el tema
del reforç educatiu”, explica Sor Lucia.
A Catalunya, en aquest moment, hi ha
280.000 nens que estan en risc d’exclusió
social i, per tant, moltes famílies es troben
en aquesta situació. A l’Estat espanyol hi
ha prop de 3.000.000 de persones en risc
d’exclusió social i no hi ha inversions per
part del Govern. ●
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Damià
Calvet
Conseller de Territori
i Sostenibilitat

“La C-16 és un eix
estructural de país”
Per Pilar Goñi
Foto: Artur Ribera
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Vostè presideix una Conselleria que uneix
sostenibilitat, paisatge i energia. Amb
una Conselleria tan extensa a què donen
prioritat?
Efectivament hi ha un únic Departament de
Territori i Sostenibilitat que incorpora les polítiques d’ordenació del territori i urbanisme,
d’habitatge, d’infraestructures, de mobilitat
però també de medi ambient i de sostenibilitat. És un invent relativament nou. Existeix des
de l’any 2011. Abans hi havia departaments
diferenciats com ara medi ambient i habitatge, o política territorial i obres públiques.
Abans també hi havia hagut un departament
de política territorial i obres públiques, i un
altre de medi ambient. Ara hem unificat totes les polítiques d’acció sobre el territori, i se
sostenen en el concepte “medi ambient i sostenibilitat”. És sobre aquesta capa de sostenibilitat sobre la qual anem construint la resta,
com la de les infraestructures i la dels serveis,

la mobilitat, l’ús industrial o residencial del territori. Però el que aglutina tota l’activitat que
fa el Departament, i a mi m’agrada pensar
que aglutina tota l’activitat que fa el Govern
de la Generalitat, és la sostenibilitat. Hem de
tenir molt clar que o fem un país sostenible o
aquest serà un país sense futur.
Un país sostenible. Fonamental, doncs,
la transició energètica. En això Catalunya
va ser pionera. Però no té la sensació que
s’ha perdut lideratge?
Per sempre, segur que no. Jo no tinc la sensació d’oportunitats perdudes sinó que hem de
fer molta feina, i l’hem de fer de forma accelerada. Actualment, a nivell planetari ens trobem
en estat d’emergència climàtica, i això també
afecta Catalunya. No tan sols hem de pensar
en el canvi climàtic, que és inevitable, sinó que
hem de pensar que aquest canvi climàtic s’ha
de mitigar, i adaptar-lo molt més ràpidament
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//// Es necessita una xarxa viària bàsica, complerta i
que estructuri el territori, així com un transport públic
que sigui eficient en el consum energètic////
del que havíem previst inicialment. A Catalunya ja s’ha declarat el concepte d’emergència
climàtica. Aquesta emergència climàtica té diferents aspectes i el més important és la transició energètica. Catalunya ha estat pionera en
polítiques de medi ambient i sostenibilitat. Ara
amb la transició energètica el que hem de fer és
posar-nos les piles. Hi ha hagut diversos aspectes que han fet endarrerir, una mica, l’aplicació
de bones pràctiques de transició energètica.
Algunes polítiques i decisions de l’Estat espanyol han inestabilitzat el sector. Hores d’ara a
Catalunya hi ha uns 800 megawatts d’energia fotovoltaica pendents d’instal·lar, 400 en
projectes aprovats però que no s’acaben de
desenvolupar perquè hi ha hagut decisions
controvertides en relació amb les primes. Un
altre aspecte és el legal, a Catalunya en el seu
moment, per tal de promoure una transició
energètica ordenada vam decretar un seguit
de mesures que el que pretenien era que s’implantessin els parcs fotovoltaics i eòlics amb
una certa ordenació. Amb el pas dels anys
hem vist que això és una cotilla que acaba evitant que hi puguin haver inversions més sòlides. Ara el que estem fent és derogar aquest
decret que posa aquesta cotilla a les instal·lacions de parcs fotovoltaics i de parcs eòlics.
I és que necessitem molta més energia provinent de fonts renovables. De fet, tenim uns
objectius molt ambiciosos, nosaltres volem
que el 2030 el 50 % del consum de l’energia
elèctrica de Catalunya provingui de fonts renovables, i el 2050 ha de ser del 100 %.
Estem pensant en 6.000 megawatts de fotovoltaica, 3.000 megawatts d’eòlica. Són
xifres que necessiten molta petjada ecològica
i moltes hectàrees per poder-se desenvolupar.
Amb l’eòlica cal dir que hi ha una certa problemàtica d’instal·lació per culpa del paisatge.
El paisatge és un vector que dona qualitat al
territori i, per tant, és un indicador mediambiental. Ha de prevaldre, doncs, també aquest
vector del paisatge. En l’energia fotovoltaica
segur que necessitem que hi hagi normes
més clares per desenvolupar aquestes xifres
que necessitem, i hi estem treballant des del
Departament.

El territori té un problema de mobilitat i
de transport, i especialment a les comarques centrals...
El concepte de mobilitat ha evolucionat molt, i
va a millor durant els últims anys. Però és evident que necessitem una xarxa viària bàsica,
complerta i que estructuri el territori. També
necessitem més transport públic, i que sigui
més eficient des del punt de vista de consum
energètic. Necessitem també tenir una mobilitat més sostenible amb més vehicles elèctrics,
eficients... Des de fa molts anys, a la xarxa viària catalana tenim un hàndicap molt important: els peatges. És, a més, heterogènia i irregular. Hi ha carreteres que són competència de
l’Estat, com ara l’A2, o la nacional 340, etc. A
Catalunya també tenim carreteres amb peatge
explícit com l’AP2 o l’AP7. Unes amb peatge
explícit i les altres amb mancances, sense desdoblament, a diferència del que pot passar a
altres comunitats autònomes. I és que patim
una mancança molt important d’inversió per
part de l’Estat.
Després hi ha les xarxes de gran capacitat com
les autovies o les autopistes que depenen de
la Generalitat: la C-32, la C-16, la C-15, la C-17,
etc. Algunes estan fetes amb peatge explícit,
d’altres amb peatge a l’ombra. El “peatge a
l’ombra” significa que es paga amb els impostos de tothom, utilitzin o no aquesta carretera, en funció del trànsit. I també n’hi ha de
pagament diferit. Nosaltres volem portar una
gestió més moderna. De fet no ens ho hem
inventat nosaltres sinó que deriva d’una directiva europea. Estic parlant de l’eurovinyeta. És
senzilla d’entendre i té un fons mediambiental: “qui contamina paga”. És una Catalunya
lliure de peatges en la qual els usuaris paguen
una tarifa plana per utilitzar una xarxa viària
d’altes prestacions. Fa anys que hi estem treballant, tenim el model desenvolupat, però
ens hem trobat amb la negativa de l’Estat
espanyol que no vol que implementem a la
xarxa aquesta eurovinyeta.
I si parlem de directament de la C-16?
La C-16 és un eix estructural del país, on tenim
una part de peatge a l’ombra i, després, un pe-

atge explícit, a la part del túnel del Cadí. I entre
mig tenim un tram que té moltes deficiències,
que és el que va de Berga a Bagà. Nosaltres a
finals de l’any passat vam presentar el projecte
de 2+1, és a dir, dos carrils més un. Serà un
sistema nou que s’aplicarà per primera vegada
a Catalunya i a l’Estat espanyol. Així doncs, serem dels primers països d’Europa que l’implementarà. La idea és optimitzar al màxim les infraestructures que tenim; és a dir, no fer obres
excessives, ni faraòniques. En el seu moment
va haver-hi un projecte de desdoblament que
costava 600.000.000 d’euros. Aquest projecte
es va abandonar. Ara anem cap a un projecte
que valdrà 170.000.000 d’euros i que podem
assumir amb aquest 2+1.
Es tracta de disposar d’una barrera física i movible, de manera que es puguin obtenir sempre
dos carrils de pujada o de baixada depenent
dels dies de trànsit. És a dir, els divendres els
dos carrils estaran de pujada i els diumenges
de baixada, la resta dels dies variarà en funció
també del trànsit. En tot cas, aquest projecte
ha d’estructurar la C-16.
Però encara continuem tenint un problema a
la comarca del Bages. I és la connexió amb
Barcelona a través de la C-55. Ja sabem que
està molt saturada. Tenim un greu problema
d’intensitat de trànsit. Hi passen 32.000 vehicles al dia i això és molt. I es recomana que les
carreteres estiguin desdoblades quan passen
dels 20.000. En aquesta zona, però, tenim
un problema de capacitat física de fer l’obra
i, per tant, aquí vam optar per tenir la màxima
seguretat. Per això fa uns mesos vam acabar
completament una obra de 2+1. I en aquest
cas fix, amb una barrera que separa els carrils.
Aquestes obres recents han fet que el nombre
d’accidents mortals que hi havia hagi disminuït, i per tant estem molt contents d’aquesta
actuació.
Entre aquesta l’actuació a la C-55, i la de la
C-16, amb una seguit de bonificacions troncals
del 45 % i en els laterals del 100 %, en funció
de les hores del dia, creiem que hem establert
una bona mobilitat i, tot i que encara està molt
saturada, pensem que té recorregut, i més
quan implantem el sistema de l’eurovinyeta. ●
17 

Especial 11 de setembre · FREQüència · SETEMBRE 2019

llum i llibertat

Les agulles de Montserrat
s’il·luminaran la vigília de la Diada
per exigir “la llibertat” de Catalunya

U

n total de 131 agulles
de Montserrat s’il·luminaran la nit del 10
a l’11 de setembre
per reclamar “la llibertat” de
Catalunya. L’acte, organitzat
per Artistes de la República,
l’Assemblea Nacional Catalana,
i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC),
busca alhora homenatjar els
131 presidents que ha tingut
la Generalitat. L’acció, batejada
com a ‘Llum i llibertat’, la realitzaran escaladors que ascendiran simultàniament al massís
per a col·locar els farells. Els organitzadors calculen que més
de 500 escaladors d’arreu del
país prendran part en aquesta
iniciativa.
Les agulles de Montserrat del
cim de Sant Jeroni i l’Eco Superior representaran Quim Torra
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i Carles Puigdemont el 10-S.
Així ho han explicat Marc Sellarès i Pau Pintado, portaveus
d’aquest projecte ‘Llum i llibertat’. A més, els impulsors de la
iniciativa han convidat Torra a
participar de l’encesa de farells,
la vetlla de la Diada. Els expresidents Jordi Pujol, José Montilla
i Artur Mas estaran representants en altres agulles aplegades als Ecos de Montserrat, de
més de 1.200 metres. Els organitzadors (Artistes de la República, la FEEC i la territorial de
Manresa de l’ANC) calculen que
hi participaran unes 400 persones. L’acte d’il·luminar aquestes
131 agulles de Montserrat la
nit del 10 a l’11 de setembre
pretén reclamar “la llibertat”
de Catalunya, dels “presos
polítics” i dels “exiliats”. En
total, per fer possible l’encesa

simultània del massís, seran
necessaris 131 equips d’escaladors, d’un mínim de tres persones. Els impulsors, a través del
web www.llumillibertat.cat, expliquen als escaladors els requisits per a participar-hi.
Cada equip s’encarregarà de
dur els farells al cim de cada
agulla i preparar l’encesa per
a l’hora programada. Els farells
seran de llum LED i cada agulla
costarà 150 euros pel cost del
farell, l’assegurança i un objecte commemoratiu del projecte.
L’acció començarà amb les ascensions el dimarts dia 10 de
setembre al migdia, i tindrà el
seu moment culminant amb
l’encesa dels 131 farells arreu
del massís. Una acció, però,
que no s’acabarà fins l’endemà,
11 de setembre al matí, atès
que els escaladors faran bivac a

l’agulla assignada per mantenir
la flama encesa durant tota la
nit. D’aquesta manera el massís
de Montserrat quedarà il·luminat de cap a cap.
L’assignació de les agulles a les
diferents cordades es farà exclusivament a través de les entitats de la FEEC i seguint un protocol concret. Així, inicialment
cada entitat només es podrà
assignar una agulla, assignació
que es farà efectiva en el moment del pagament. Un cop
obtinguda l’assignació, rebrà la
informació tècnica de l’agulla
en qüestió i un codi d’accés per
als escaladors o excursionistes
que hi pujaran, des del qual
s’hauran d’inscriure. Des de
l’organització s’ha posat a disposició de tots els qui vulguin
participar d’aquesta iniciativa el
web www.llumillibertat.cat ●

xerrades

“Envellir en positiu”

L’objectiu d’aquesta xerrada és donar una visió oberta i positiva sobre l’envelliment
parlant dels diferents aspectes del mateix, dels valors de cada moment de la vida, de les
oportunitats que ofereix aquesta nova etapa i compartir unes quantes reflexions sobre
el perquè és positiu envellir, com a qualsevol altre etapa de la vida.

1 d’octubre de 2019
a les 17:00 hores

José Luís Buenache

Consultor i formador del tercer sector

“Quin és el nostre paper com
a avis?”
Ser avi/a és un regal que ens dona la vida i ens permet oferir el millor de la nostra
experiència i saviesa. Els néts també són ben afortunats de poder gaudir d’uns avis/es
que els aporten valors importantíssims i els connecten amb les seves arrels. Tanmateix,
les difícils circumstàncies socials, econòmiques i laborals dels fills, fan que, en alguns
casos, a els avis/es se’ls demani més del que poden i han de fer, i això acaba tenint
conseqüències negatives en la salut física i psicològica i en les relacions familiars.

8 d’octubre de 2019
a les 17:00 hores
Espai de Suport Mémora
Manresa - Bages
C/ Carrió 10 · Manresa

Mar Diéguez

Treballadora Social

Entrada gratuïta

Preguem realitzar reserva
trucant al telèfon 93 875 39 13
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L’Hospital Sant Joan de Déu de
Manresa ha posat en marxa un
nou servei, pioner a Catalunya,
per atendre malalts crònics. Es
tracta d’un espai amb llum natural i una atenció especialitzada.
Els pacients hi arriben majoritàriament derivats des del Servei
d’urgències i, quan marxen de
la unitat, se’n fa el seguiment a
l’Hospital de Dia. Com a màxim,
hi poden estar durant 48 hores,
i després s’ha de valorar si tornen
a casa o si s’ingressen a la unitat convencional. De fet, entre
els principals objectius d’aquest
espai, segons ha explicat la infermera responsable, Teresa Roselló,
hi ha el d’evitar ingressos innecessaris, ja que per a un pacient crò-

acn manresa

Althaia ofereix un nou servei, pioner a
Catalunya, per atendre malalts crònics

Imatge d’un malalt crònic mentre és visitat per dos metges al nou servei d’Althaia

nic, de més de 75 anys, l’ingrés
suposa “un trasbals important”.
La nova unitat està situada a la
planta 0 de l’Hospital Sant Joan

de Déu, on s’han reconvertit vuit
‘boxes’ de l’Hospital de Dia mèdic. A cadascun, hi ha un llit, una
butaca per a l’acompanyant i llum
natural. L’espai obre de diumenge
al migdia a divendres a la tarda
i el dirigeix un equip format per
un metge, una infermera gestora
de casos, una infermera assistencial i un tècnic de cures auxiliars
infermeres. L’espai no tanca en
tot l’any. El malalt crònic és aquell
que presenta diverses malalties

i, a més, té l’afegit de descompensar-se fàcilment, ja que sol
prendre molta medicació i té més
riscos. Segons Roselló, “ens trobem amb malalts que, cada dos
per tres, han de venir a urgències perquè es descompensen”. En
aquest sentit, el metge responsable de la unitat, Domingo Ruiz,
creu que l’ingrés convencional no
sempre és la solució més adequada. Hi està d’acord Roselló, qui
creu que, amb un ingrés hospitalari tradicional, el malalt convencional “té molts punts que es
descompensi perquè el treus del
seu medi habitual”. Segons dades facilitades per Althaia, si bé
el pacient crònic complex només
representa entre el 3 i el 5 % de
la població general, consumeix el
65 % dels recursos sanitaris. Al
territori de referència d’Althaia,
aquest pacient representa entre
8.000 i 10.000 persones. Gràcies a la posada en marxa d’aquest
nou espai, ja s’han pogut evitar
més de la meitat dels ingressos
d’aquest tipus de pacients. ●

El pati del Casino
tindrà una zona
de jocs infantils
L’Ajuntament de Manresa ha
iniciat els tràmits per comprar
l’equipament, que s’instal·larà a
un costat perquè la zona central
pugui acollir activitats culturals
L’Ajuntament de Manresa ha iniciat els tràmits per adquirir una
instal·lació de jocs infantils que
anirà al pati del Casino. Va ser
un dels quatre projectes que van
guanyar els pressupostos participatius de l’any passat, juntament
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amb la proposta de l’enllumenat
del Parc del Castell, la millora del
Parc del Cardener a la zona del
Pont Nou i el condicionament del
turó de Puigberenguer.
El pressupost de la instal·lació infantil és de 41.000 euros sense
IVA (49.900 amb IVA). La idea és
que sigui un joc format per diversos elements de fusta que, combinats, permetran fer un gran
nombre d’activitats. ●
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Comissió per a la
Inverteixen 3,5
milions per ampliar restauració de la
el Pont de Cabrianes Muntanya de Sal
té un trànsit d’uns 7.200 vehicles
diaris. A més de l’eixamplament
de l’estructura, les obres que ara
es liciten inclouen la rehabilitació
del pont, de 73 metres de longitud, i l’adequació dels trams que
hi entronquen. En total, l’obra
abastarà uns 300 metres de longitud de la carretera B-430. La
solució tècnica adoptada consisteix en l’eixamplament del pont
actual tot mantenint-ne l’estètica
en arc antic, afegint un arc central que aportarà major resistència per l’increment de càrregues
que suposa l’ampliació, sense
modificar l’aspecte i configuració
estructural longitudinal del pont i
sense interferir en la llera del riu.
Aquesta opció permet conservar
l’estructura actual. ●

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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Curs 2019-2020

Inscripcions i proves de nivell:
www.umanresa.cat/
servei-idiomes

acn

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert la licitació de
les obres de millora i eixamplament del Pont de Cabrianes, que
dona accés al nucli. Els treballs
suposaran una inversió de 3,5
milions d’euros, i es preveu que
comencin a finals d’any i s’allarguin durant 12 mesos. Aquesta
actuació permetrà afavorir la seguretat i la fluïdesa en la conducció, ja que l’amplada actual de
la calçada impedeix el pas d’un
vehicle per cada sentit simultàniament. En concret, els treballs
permetran doblar l’amplada del
pont, dels 6 metres actuals als
12 metres previstos, per tal de
poder disposar d’una calçada
de dos carrils i una vorera per al
pas de vianants i ciclistes. La via

El Cogulló de Sallent vist des de dalt del cim

La fi dels abocaments de residus
salins al runam del Cogulló posa
també punt final a la comissió
de seguiment que es va crear
per vetllar pel període transitori
de trasllat de l’activitat minera de Sallent a Súria. Davant
d’aquest fet, la delegació territorial del Govern a la Catalunya
Central es planteja la possibilitat de crear-ne una de nova.
Més que “per control”, diu la
delegada, Alba Camps, la nova
comissió buscaria fer “el seguiment” i conèixer de primera mà
“com s’està fent la restauració
de la muntanya de sal”.
La comissió de seguiment es
reunirà, per darrera vegada,
aquest mes de setembre. Les reunions, assegura Camps, “han
estat molt útils”. No obstant
això, ara que s’ha complert la
sentència “és important compartir en quin punt ens trobem,
quines són les perspectives i
com està evolucionant”. La
delegada creu que a l’empresa

explotadora, Iberpotash, també
els interessa, ja que al final comparteix l’objectiu “d’una mineria
sostenible”. Pel que fa a com
hauria de ser la nova comissió,
la delegada veu important “que
es mantingui la visió interdepartamental”.
El pla de restauració de la muntanya de sal preveu dues vies
d’actuació: d’una banda, comercialitzar la sal i, de l’altra,
dissoldre-la amb aigua i traslladar-la al mar a través d’un nou
col·lector (una canonada que
permet evacuar la salmorra).
Segons ha explicat la delegada,
l’obra del nou col·lector “està
en marxa”. Camps, però, no ha
volgut entrar en terminis a causa del fet que “hi ha trams que
estan més avançats i altres que
s’estan configurant”. A més ha
recordat que “intervenen molts
agents, alguns privats”, fet
pel qual “els terminis no seran
curts”, tot i que assegura que
“s’està avançant”. ●
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Entrevista a Josep Obiols, CEO de Control Group

“Som un dels millors
partners de les grans
tecnològiques mundials”
Control Group va néixer fa 40 anys com a empresa distribuïdora de material d’oficina i actualment és soci de les principals empreses tecnològiques, i ostenta nombrosos premis per
la seva destacada activitat per part de SAGE i
d’HP. Parlem amb Josep Obiols d’aquest 40 aniversari i de com han sabut adaptar-se a la 4a
revolució, la de la tecnologia.
Aquest any es commemora el 40 aniversari de
Control Group, una data important per fer balanç ...
Efectivament, un aniversari et permet reflexionar
i fer una retrospectiva de l’evolució de l’empresa.
Control va néixer a Manresa fa 40 anys per donar
serveis a les empreses de la Catalunya Central. Amb
el temps ha evolucionat donant servei a tot Catalunya i altres àmbits geogràfics de l’Estat Espanyol.
Les persones que formem part de l’empresa també
hem evolucionat personalment i professionalment
al mateix temps i això ens satisfà quan fem aquest
balanç final.
Sens dubte, Control Group pot dir que ha sabut
adaptar-se als canvis i a les innovacions en matèria de tecnologia ...
Doncs sí. Suposo que a les persones que formem
part de Control ens motiven els reptes i ens agrada veure com canvia el mercat i com podem adaptar-nos. Vam començar venent papereria i mobiliari i hem evolucionat al que som actualment, una
empresa tecnològica. La millora contínua dels processos és un dels principals objectius de l’empresa,
per això, disposem de les certificacions ISO 9001 i
14001, ens impliquem en polítiques d’igualtat de
gènere, de sostenibilitat, etc. A més, disposem d’un
departament d’R + D encarregat del desenvolupament de productes propis, en concret de mobilitat
empresarial.
La seva facturació superior als 22 milions d’euros anuals els confereix una important posició
en el mercat català. Quins són els valors que els
han portat fins aquí?
Jo crec que tenim un únic valor i són les persones.
Tant les internes a l’empresa com els nostres clients.
Si tenim cura a les persones, aquestes donen el millor

de si mateixes, igualment passa amb els clients, si els
acompanyem a prendre bones decisions no et veuen
com un proveïdor sinó com un partner. De vegades és
millor perdre una venda per guanyar un client.
Quin és el principal core business actual de la
companyia?
Principalment, programari empresarial, gestió documental, solucions d’impressió, sistemes i xarxes,
mobilitat empresarial, i encara conservem productes
de material d’oficina i mobiliari.
Quina és la infraestructura de Control Group
que els permet donar servei a tots els seus
clients?
Control Group té delegacions arreu del territori català, compta amb més de 120 empleats, un gran
nombre del qual són tècnics molt qualificats. També
tenim empreses col·laboradores a nivell estatal.
Control Group és partner de les principals companyies tecnològiques del món com poden ser
Sage o HP. Qualitat garantida, sens dubte.
Sí, som un dels millors Partners d’aquestes grans tecnològiques mundials. En concret, Control Group ha
aconseguit diversos anys consecutius el premi Sage
CEO Circle per ser el Partner num. 1 a nivell d’Espanya. Sage és líder tecnològic mundial en gestió empresarial i comptabilitat al Núvol. La missió tant de
Control com de Sage és acompanyar les empreses
en el seu viatge cap a la transformació digital, amb
les solucions i serveis que millor s’adaptin a les seves necessitats. També hem estat nomenats aquest
2019 com a millor partner HP de solucions MPS per
a Espanya i Portugal. Des de fa anys tenim l’acreditació HP PartnerFirstPlatinum, la més alta distinció en
el programa de Partners d’HP, portant tota la seva
extensa gamma de productes i serveis de manera
que podem oferir solucions “end to end”. A més,
la decidida aposta estratègica d’HP per als serveis
del lloc d’ocupació amb els seus programes MPS
i DAAS coincideix plenament amb la vocació de
Control Group com a empresa de serveis i les dues
companyies s’alineen per liderar la transformació
de l’experiència de l’usuari d’IT. HP és una empresa
que des de fa molts anys té una especial sensibilitat i respecte pel medi ambient i té una política de

sostenibilitat focalitzada en 3 eixos: les persones, el
planeta i les comunitats. Control Group s’alinea amb
aquesta aposta decidida d’HP per fer el món i els
negocis més sostenibles i aprofitar la innovació i la
tecnologia per tancar el cercle dels productes des de
la fabricació fins al seu reciclatge en un nou producte. Un exemple d’això és la tecnologia Pagewide de
tinta professional d’HP que és una aposta de HP i de
Control Group per tecnologies que tenen un consum energètic molt inferior a altres (70% menys) i
una dràstica reducció d’emissions de CO2. A més
de tot el que s’ha dit, en Control Group també som
Partner de Sonicwall, Konica Minolta i Makropaper,
entre d’altres.
Quina importància ofereix Control Group a
l’apartat de RSC? En el seu full de ruta hi ha
també la implicació amb l’entorn social?
Des dels seus inicis Control Group sempre ha empatitzat amb les persones del seu voltant i per això ha
col·laborat en multitud de causes del seu territori. A
mesura que Control ha anat creixent també ho ha
fet la seva implicació a nivell de RSC. Actualment,
donem suport: a una fundació que promou l’educació, la qualitat de vida i la plena inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o
en situació de vulnerabilitat; a una associació de malalts d’Alzheimer; a una associació de professionals
sèniors al servei del territori; a la Fundació del Convent de Santa Clara, etc. També estem compromesos amb l’esport com a garant d’una bona salut física
i mental patrocinant el BAXI Manresa de bàsquet.
Donem suport a la cultura com a forma de cultiu dels
coneixements humans, per això patrocinem: l’Espai
d’Arts Escèniques de Manresa -el Kursaal-; som mecenes del Palau de la Música; patrocinem festivals de
música com el “Festival de Música Clàssica de Sant
Fruitós de Bages” o el Festival Internacional de Música Castell de Peralada.
Per acabar, duran a terme aquest any alguna acció especial per celebrar aquest 40 aniversari?
I tant! Anem a celebrar-ho amb l’equip de persones
de Control Group, amb els nostres socis, clients i
proveïdors.

www.controlgroup.es
Font: La Vanguardia
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Aproven el pla per fer Llum verda per aixecar
la nova escola La
una zona verda a la
Serreta de Santpedor
fàbrica Anònima

Façana de l’antiga fàbrica Anònima de Manresa

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central
ha aprovat el pla que permetrà
reordenar l’àmbit de l’antiga fàbrica Anònima de Manresa per
a crear-hi un gran espai lliure. El
projecte recull els termes d’un
conveni signat, el mes de gener
passat, entre l’Ajuntament i Endesa, propietària de gran part de
l’àmbit, de més de 7.000 m2.
L’objectiu del projecte és crear
una nova zona verda de més de
2.500 m2 entre l’equipament i els
carrers Puigterrà de Dalt i Sama.
A més, facilitarà el recorregut
dels vianants cap a la plaça Hospital. Paral·lelament, es crearan
les condicions per permetre am-
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pliar l’edifici actual de l’Anònima
pel costat oest si és necessari, o
bé per millorar-ne l’accessibilitat.
A més, es reservarà l’espai d’una
planta baixa a l’àmbit per implantar activitats dinamitzadores
al barri.
Finalment, el sostre edificable
es reduirà en gairebé 4.000 m2
i es preveu un aparcament privat
soterrani.
La Comissió ha aprovat definitivament la modificació del planejament municipal, necessària per
tirar-lo endavant, però ha suspès
la seva entrada vigor fins que
l’Ajuntament presenti un text
refós que incorpori una sèrie de
prescripcions tècniques. ●

L’Ajuntament de Santpedor ha
concedit aquest estiu la llicència
d’obres a la Generalitat de Catalunya perquè pugui construir la
nova escola La Serreta. Els treballs
es faran en un solar municipal que
Santpedor ha cedit al Departament d’Ensenyament al carrer Prat
de la Riba cantonada amb carrer
Pau Casals. Ara, la Generalitat
ha de fer el procés d’adjudicació
de les obres i aquestes han de
començar abans d’un any i estar
enllestides en un màxim de tres.
La nova escola costarà prop de 3
milions d’euros. El projecte, àmpliament reclamat per la direcció
i l’AMPA del centre es va acordar
tirar endavant en una visita dels
responsables d’Ensenyament fa
dos anys. Després d’estudiar necessitats del nou centre es va adjudicar fa un any la redacció del
projecte on ja es detallaven aquestes necessitats i es va treballar una
proposta inicial de l’empresa responsable d’aquesta redacció amb
responsables del Departament
d’Ensenyament, del centre, de
l’AMPA i de l’Ajuntament. Finalment el projecte ha estat aprovat
i se’n va fer la petició de llicència

d’obres. Amb la formalització de
la documentació es dona ara llum
verda a buscar l’empresa adjudicatària de la construcció.
El nou centre serà d’una sola línia
educativa amb 2.320 metres quadrats i capacitat per a 225 alumnes. Serà eminentment de planta
baixa més un pis i en alguns punts
disposarà de fins a tres nivells per
adequar-se al desnivell del terreny.
Segons ha dibuixat l’estudi d’arquitectura, la futura Serreta tindrà
un espai d´educació infantil apte
per a 55 nens i nenes repartits
en tres aules, lavabos per a nens
i mestres, aula de psicomotricitat,
tutoria i magatzem. En l’espai destinat a educació primària hi haurà
10 aules. ●
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Formació

NOU CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Atenció Sociosanitària a Persones
Dependents en Institucions Socials
La formació és una eina imprescindible per a adquirir les competències que el mercat de treball
exigeix i, en el sector de serveis
socials d’atenció a la gent gran
la majoria de llocs de treball tenen uns requeriments mínims de
formació.
Aquest CERTIFICAT et permetrà
treballar en institucions que es dediquen a tenir cura de les persones grans. A més, podràs fer les
pràctiques en diferents residències
geriàtriques del Bages i entraràs a
formar part de la més àmplia Borsa de Treball per a Gerocultors de
la comarca.

Competències de la Formació
Atendre a persones dependents en l’àmbit sociosanitari.
Mòduls formatius
- Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents.
- Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions.
- Animació social de persones dependents en institucions.
- Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions.
- Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions.
Sortides Professionals
- Cuidador de minusvàlids físics, psíquics i sensorials.
- Cuidador de persones dependents en institucions.
- Gerocultor.
La formació reglada es fa a la Residència Mont Blanc de Manresa i les pràctiques podran
ser a Artés, Manresa, Navacles, Santpedor o Súria.

Borsa de treball garantida

Ara és el
moment!
Informa’t a
residenciesperlaformacio.org
o trucant al 938 772 848
demanar per Imma Borràs
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Comença la nova temporada a Ràdio
Manresa-SER i Canal Taronja TV

A

quest 16 de setembre
Ràdio Manresa-SER
(1.539 AM/95.8 FM)
i Canal Taronja TV
enceten la nova temporada en
la qual destaquen per sobre de
tot els desitjos d’objectivitat i de
proximitat quant a la informació,
oferint al públic tots aquells temes socials, esportius, culturals
i informatius que ens apropin a
les comarques centrals i als seus
pobles i ciutats.
Així, a Ràdio Manresa, seguirem
oferint els informatius des del
matí, a partir de les 6.50 hores,
i que durant tota la jornada ens
situen en la darrera hora de l’actualitat amb Eli Pagán, Eduard
Font, Sergi Lladó, Tània Rodríguez i Laia Cererols.
Al migdia, a les 12, Eli Pagán i
Sergi Lladó presenten ‘Hora L’
amb espais diversos que inclouen la meteorologia, la gastronomia, el teatre i la música que
ha fet història, entre d’altres.
A les 13, Pilar Goñi arriba amb
‘Barra lliure’ on convidats i tertulians es donen la mà en un programa d’una hora que pots escoltar a través de Ràdio Manresa
i veure a Canal Taronja TV.
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El plató de Canal Taronja TV s’omplirà de convidats a partir del 16 de setembre

A les 3 de la tarda, els dijous,
tens el programa de ràdio més
antic de cultura i sardanes, amb
Anna Ballesteros i Núria Soler
‘Aires de Catalunya’ i els divendres, ‘Ona universitària’, el programa de la FUB.
També pots escoltar les transmissions del Bàsquet Manresa
amb Carles Jódar, que enguany
tindran un caràcter molt especial
i internacional.
La Cadena SER presentarà també
la seva programació amb ‘Hoy
por hoy’, ‘La ventana’, ‘Hora 20’,
‘Hora 25’ així com la programació dels caps de setmana amb ‘A

vivir que son 2 días’ y ‘Carrusel
deportivo’. Tots ells líders en
l’àmbit de l’Estat espanyol.
Les fórmules musicals de ‘Els 40’
(91.7 FM) que t’ofereix programació local de 10 a 12 del matí
amb Brigitte. ‘Els 40 clàssics’
(100.6 FM) i ‘Cadena Dial’ (106.8
FM) seguiran sent productes radiofònics al teu abast.
En televisió, a Canal Taronja
destaca ‘Al dia’ a les 2 de la
tarda i ‘InfoTaronja’ que de dilluns a divendres presenta a les
8 de la tarda, i en primer passi,
tota l’actualitat de les comarques centrals. Els dilluns a les

9 del vespre l’actualitat esportiva amb Carles Jódar al ‘Targeta taronja’. Els dimarts ‘Cap
i casal’ amb les entrevistes als
alcaldes del territori amb Tània
Rodríguez a les 9 del vespre. Els
dimecres, ‘Pensat per a tu’ amb
Laia Cererols, magazine informatiu a les 20.30 i ‘Fem territori’, l’agenda cultural i social amb
Eli Pagán, a les 21 del vespre.
Els dijous, i amb Isabel Campos
‘De tot i +’, el magazine de la
Catalunya central a les 20.30 i
divendres, a les 23 ‘Anem per
feina’ amb l’actualitat i la tertúlia econòmica. Sense oblidar,
de dilluns a divendres, ‘ConnetiCat’ amb Sergi Lladó a les 7
de la tarda, que ens porta les
notícies i l’actualitat curiosa del
país. Els diumenges a les 11 del
matí la missa des de Montserrat i les diades castelleres, així
com la transmissió a través de
la Xarxa de televisions locals de
Catalunya de tots aquells esdeveniments d’interès i esportius
que succeeixen.
Esperem que seguiu escoltant-nos i veient-nos per a continuar sent líders a la Catalunya
central. ●

ALFRED FIGUERAS

120 aniversari

Exposició, del 29 d’agost al 27 d’octubre de 2019
Col·laboren:

Amb el suport de:

Centre Cultural el Casino
Passeig de Pere III, 27, baixos.
Horari de visites:
08241 Manresa
De dimarts a diumenge i festius de 18 a 21 h.
Tel. 93 872 01 71
Dilluns no festius, tancat.
centrecultural@ajmanresa.cat
www.ajmanresa.cat
www.facebook.com/centreculturalelcasino
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Lucrecia
La seva vida ha estat marcada des de ben petita pels sons de la seva Cuba natal. La cantant Lucrecia
ha desenvolupat la seva carrera professional al nostre país, però va ser a Cuba on es va llicenciar en
música, en l’especialitat de piano. Va arribar a Barcelona com a solista de l’orquestra cubana Anacaona
i ja no en va marxar.
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s cantant, compositora, presentadora de televisió, escriptora, actriu
de cinema i de teatre... Va guanyar
un Grammy per la seva participació
en l’àlbum ‘The Last Mambo’. Va estar nominada als Oscar per la banda sonora de la
pel·lícula documental ‘Balseros’.
Des de sempre ha compaginat la seva carrera
musical amb la televisió, on destaca especialment la seva interpretació a la sèrie infantil
de ‘Los Lunnis’.
Lucrecia viu a Sitges, és una enamorada de
Catalunya i té un fill que va néixer precisament quan començava a fer ‘Los Lunnis’. Els
colors de les seves trenes, la seva principal
senya d’identitat, desprenen la seva alegria
de viure. Una felicitat que vol compartir sempre amb els altres i, especialment, amb els
més petits.
Com recordes els primers anys de la teva vida a Cuba?
Vaig tenir una infantesa meravellosa. Sempre estava rient i jugant i la música va formar part de la meva vida des de molt petita.
A la meva mare li encantava la música clàssica
i la tradicional cubana i al meu pare, el jazz.
N o és estrany que comencés a estudiar piano
als 4 anys i que em llicenciés en música, en
l’especialitat de piano, a l’Institut Superior
d’Art de Cuba. Vaig començar a cantar sola
acompanyant-me al piano i la meva oportunitat va arribar quan vaig quedar segona
en un concurs. Llavors l’orquestra Anacaona
em va trucar per començar de solista i des
de llavors que no he parat.
Precisament, vas arribar a Barcelona com
a solista d’aquesta orquestra. Per què
t’hi vas quedar?
Bàsicament per motius professionals. Sempre havia estat una noia molt mimada i cuidada i volia saber com m’anava la vida sense
“papi i mami”.
Vaig muntar la meva orquestra amb músics
catalans molt coneguts i vaig començar a fer
discos, a guanyar premis... fins als 13 discos
que he publicat fins ara. Em sento afortunada per la meva trajectòria: vaig guanyar el
premi de la música amb la cançó “Mi gente”
i vaig ser nominada a un Oscar per la banda
sonora del documental ‘Balseros’.
Vas quedar-te a Catalunya per motius
professionals però actualment estàs prohibida a Cuba
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/// Els colors de les seves trenes,

la seva principal senya d’identitat,
desprenen la seva alegria de viure.
Una felicitat que vol compartir sempre
amb els altres i, especialment,
amb els més petits ///
Sí, vaig marxar de Cuba sense cap problema;
la prohibició va venir després. Vaig musicar
la cançó “La noche de la iguana” de Juan
Pablo Silvestre, que també va ser la banda
sonora de ‘Balseros’. Aquí és quan, d’un dia
per l’altre, em prohibeixen al meu país.
N o he tornat a Cuba des de llavors. Malgrat
tot, tinc la sort que he ampliat el meu ventall com a artista a Miami, a Nova York, a
Europa... i que he creat el meu nucli familiar
aquí: el meu marit, el meu fill, els meus pares, el meu germà. Va haver-hi un moment
que vaig estar fluixa perquè estava molt unida a la família i no la tenia aquí, però ara ja
està tot perfecte.
La teva vida ja està completament arrelada a Barcelona?
La veritat és que dono les gràcies eternament a Barcelona perquè vaig arribar amb
la maleta plena d’il·lusions i la ciutat em va
obrir els braços.
Per mi Catalunya és la meva segona casa, ho
dic des del cor. Recordo una anècdota que
em va marcar: vaig tenir la gran sort d’actuar al Palau de la Música, que tot i jugar el
Barça es va omplir, i el porter de La Boîte, on
jo havia treballat molt de temps, em va portar una flor i em va dir “tu ets la nostra moreneta”. Allò em va emocionar. També vaig
aprendre el català molt de pressa, amb els
músics, escoltant la ràdio... Fins i tot, quan
encara no en sabia massa, em van trucar de
TV3 per recitar en català i, malgrat la meva
lentitud, tothom em va ajudar molt.
La teva carrera ha estat marcada per
l’amistat i col·laboració amb grans estrelles com Celia Cruz
La primera vegada que la vaig veure va ser a
Marbella, però on vaig consolidar l’amistat

amb la reina de la salsa, Celia Cruz, va ser a
Barcelona, al Grec. També he tingut la sort
de compartir escenari i discos amb Chavela Vargas, Paquito de Ribera, Chucho Valdés... Cada vegada que fas una col·laboració
d’aquesta envergadura m’ho plantejo com
una benedicció i com una gran oportunitat
per aprendre.
Precisament l’any 2010 vas ser nominada als Grammy llatins pel disc ‘Àlbum de
Cuba’, amb Celia Cruz
Va ser un moment meravellós. Recordo que
estava banyant el meu fill i vaig rebre un
correu electrònic amb la notícia. Vaig cridar
tant que el meu fill es va espantar i tot. Vam
estar a punt de guanyar però al final no va
poder ser. Aquesta mateixa sensació la vaig
tenir quan vam estar nominats per ‘Balseros’ als Oscar.
Has compaginat la teva faceta musical
amb la televisió, en molts programes
d’èxit. Destaca el programa infantil ‘Los
Lunnis’, a TVE
‘Los Lunnis’ han significat molt a la meva vida. Em van proposar presentar-los quan feia molt poc que havia nascut el meu fill i em
van ajudar en la seva educació. També em
va permetre aprendre a fer televisió, a mirar
a la càmera sense por. I ara, fins i tot, hem
fet una pel·lícula per al cinema. Una experiència única.
A més, crec modestament que hem contribuït a l’educació cultural i afectiva dels nens
a través de les històries i de la música. També
en el foment de la lectura, que és essencial
per a l’educació.
També has fet llibres infantils: el 2004 et
vas estrenar amb “Besitos de chocolate”
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/// És cantant,

compositora,
presentadora de
televisió, escriptora,
actriu de cinema i de
teatre...
Va estar nominada als
Oscar per la banda
sonora de la pel·lícula
documental
‘Balseros’. ///

És un llibre de contes infantils que vaig publicar també quan va néixer el meu fill i després
n’he fet dos més. “El valle de la ternura” i
“Todos los colores del mundo”, en col·laboració amb ‘Los Lunnis’.
Els contes són camins de paraules que ens
porten a tots els llocs que puguem imaginar i m’encanta anar per la vida compartint
alegria, petons de xocolata i cultura amb els
nens que m’omplen l’ànima i m’emocionen.
La meva mare sempre em deia que la bellesa
passa, però que el que queda en una persona són la cultura i els valors.
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Lucrecia, com t’imagines en els propers
anys?
Cantant, fent més pel·lícules, treballant molt
i col·laborant amb més artistes. M’encantaria cantar amb Alejandro Sanz o Rosalía i fer
una pel·lícula amb Lolita. I, sobretot, continuar tenint aquesta alegria de viure. En el que
més treballo és en mantenir aquesta felicitat i
alegria que em caracteritzen perquè és bàsica
per afrontar la vida i brindar-la a tot el món: a
la família, a la gent, al meu públic, a tothom...
Com diu la Lucrecia: Petons de Xocolata!
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Embaràs i esport

La pràctica d’esport durant l’embaràs ha estat motiu de controvèrsia i, des de sempre, hi ha hagut moltes teories populars sobre
els seus riscos. Les embarassades
eren vistes com a malaltes vulnerables a les quals es prescrivia
repòs a casa. Les investigacions
científiques dels últims vint anys,
però, han avalat que l’esport
supervisat aporta tants beneficis
que, a dia d’avui, esport i embaràs són una combinació imprescindible, sempre sota la valoració
i supervisió del ginecòleg i del
professional de l’esport.
Per tant, podem assegurar que
una embarassada no és una
persona malalta, sinó algú que
pràcticament s’ha de preparar
en 9 mesos per córrer una de les
maratons més importants de la
seva vida. I tu, prepararies una
marató fent repòs al sofà? Crec
que la resposta és molt clara.
Si s’exclouen els embarassos
amb complicacions, els esports
de contacte o amb possibilitat de
caigudes, no hi ha inconvenient
en què les dones facin rutines
d’entrenament durant la gestació. El repòs no aporta beneficis,

excepte en els casos que estigui
específicament indicat. Una embarassada que faci esport de
manera continuada obtindrà beneficis tant per a ella com per al
nadó. No obstant això, cal tenir
en compte una sèrie d’aspectes
com són la condició física de la
dona i l’edat gestacional.
Ens podem trobar amb dos casos
molt diferenciats; l’embarassada
que abans ja era esportista, i que
practicava de manera contínua
una rutina d’entrenament, la
qual només ha d’anar adaptant
mica en mica la seva rutina a
mida que avancen els mesos. Un
bon exemple és el de les dones
que gaudeixen corrent i segueixen fent-ho en l’embaràs.
L’altre cas és el de la dona que
mai no ha fet esport o n’ha fet
de manera ocasional. Quan
aquesta dona es queda embarassada, pot practicar esport?
Sí!, rotundament sí, però sempre
adaptat i supervisat per part de
personal qualificat.
Fer esport ens proporciona més
sensació de benestar general, millor resistència física, més autoestima i seguretat emocional. Millo-

ra la circulació sanguínia i la capacitat pulmonar, regula el ritme intestinal i augmenta les defenses,
de manera que prevé malalties. I,
a més, està demostrat que és un
magnífic antídot per combatre la
fatiga, l’insomni, l’estrès, el dolor
lumbar, les rampes i l’augment
excessiu de pes, i també redueix
l’aparició d’estries i, en més d’un
40 % el risc de preeclàmpsia i la
diabetis gestacional. Fer esport
durant l’embaràs ens ajuda a una
recuperació millor i més ràpida
després del part.
Així mateix, s’ha demostrat que
els parts de dones que fan esport
són més curts, menys problemàtics, amb menor sofriment fetal
agut i amb menor incidència de
prematurs. A major activitat,
menors són les cesàries practicades i menor el temps d’hospitalització de la mare. Com millor és
la relació entre esport i embaràs,
millor i més ràpida esdevé la recuperació de la dona.
I què passa amb el postpart?
Doncs tots aquests beneficis continuen en aquesta segona etapa,
ja que la dona que ha fet esport
durant l’embaràs té una recupe-

Salut i Benestar

ració molt més ràpida, i torna a la
condició física que tenia abans de
l’embaràs en menys temps.
Un cop la mare es trobi bé després del part i vulgui començar
a fer esport de nou, és molt important continuar amb sessions
guiades i adaptades a la seva
nova situació, per tal d’anar recuperant l’abdomen i el sòl pelvià, a part de perdre els quilos
guanyats durant l’embaràs.
A les Piscines Municipals de Manresa iniciem aquest setembre un
nou servei especialitzat anomenat ‘Embaràs Actiu’. Aquest servei consisteix en un entrenament
en grup, al gimnàs i a la piscina,
totalment personalitzat i adaptat
a les necessitats de cada dona en
cada fase de la gestació, i també
després del part.
El servei s’inicia sempre amb
una primera visita amb exploració/valoració de la dona més
un entrenament personal. Amb
aquesta visita el professional especialitzat en esport i embaràs fa
una valoració per tal d’ajustar els
entrenaments a la condició física
de la dona. Un cop feta aquesta
primera visita la dona pot assistir
a qualsevol de les classes d’‘Embaràs Actiu’ que hi ha dins del
programa d’activitats dirigides de
les Piscines Municipals de Manresa. Totes les sessions són grupals però els exercicis es personalitzen i s’adapten a cada dona
i moment, acompanyant-la així
durant tot el procés d’embaràs.
Sentir-se bé amb una mateixa i
amb el seu cos és molt important
psicològicament, però també és
igual d’important sentir-se físicament forta i amb energia per
afrontar amb alegria aquesta
nova situació, en què els valors
canvien, i la prioritat passa a ser
aquest nou membre de la família, i en la qual no s’ha d’oblidar
que a part de ser mare, també
som dones. ●
Per Eli Carvajal, Tècnica esportiva especialitzada en activitat física per l’embarassada del Complex Esportiu de les
Piscines Municipals de Manresa
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Un maridatge especial per la tardor
Presentem una recepta amb ingredients fàcils de cuinar, però amb una proposta diferent que és condimentar-ho amb vi. Una recomanació especial de VINALIUM, Muralla del Carme 9-11 de Manresa

A

l Bages, vins i gastronomia es donen la mà i són una
mostra evident de la generositat de la nostra terra. La
varietat climàtica, al pla fins a les muntanyes, es tradueix en una varietat de vins capaços de satisfer tots
els paladars: des dels vins blancs joves i aromàtics, fins als negres
arrodonits i equilibrats, grans reserves...
Visitar els cellers per descobrir el procés singular d’elaboració és
una gran experiència per veure com la ciència i l’art donen el millor
de si per obtenir productes d’alta qualitat.
Menjar i beure al Bages significa gaudir d’una de les cuines que
combina la tradició amb els productes de la qualitat més alta.
Una recepta amb pollastre sempre és sinònim d’èxit, ja que resulta
ideal per a qualsevol celebració. Cou-lo primer en una paella i després al forn. Veuràs com el sabor adquireix notes exòtiques quan
el barreges amb el vi blanc, el raïm i el romaní. Seduirà tothom! I
sobretot, guaudiu-lo amb un bon vi de casa nostra. ●

Sempre amb vi de casa nostra... Et presentem el
 Ingredients
1 pollastre tallat a quarts
Branquetes de romaní fresc
4 cebes
8 pastanagues baby
4 grans d’all
1 cullerada de farina
250 ml de vi blanc
200 ml brou de pollastre
1 cabeça d’all sencera
2 gotims de raïm negre
2 gotims de raïm blan
Sal i pebre
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Pollastre al vi

 Elaboració
» Renta el pollastre. Salpebra els quarts i sofregeix-los fins que quedin ben daurats. Reserva’ls. Renta
les branquetes de romaní, eixuga-les bé i pica-les ben fines.
» Pela les cebes i talla-les en quatre parts. Pela les pastanagues. Talla els grans d’all en làmines. Escalfa
l’oli en una paella, afegeix-hi les verdures i salta-les durant 15 minuts a foc lent: han de quedar al
dente.
» A la mateixa paella, afegeix-hi el romaní, la farina i el pollastre reservat, i deixa’l torrar fins que agafi
color. Remena-ho bé. Aboca-hi el vi blanc i porta’l a ebullició. Passats uns quants minuts, abaixa el
foc i deixa que el líquid es redueixi a la meitat.
» Escalfa el forn a 180 °C i col·loca tot el preparat en una safata de forn. Aboca-hi el brou de pollastre
i afegeix-hi l’all tallat per la meitat. Deixa-ho coure durant 30 minuts. Incorpora-hi els gotims de
raïm negre i blanc i deixa-ho 20 minuts més al forn. Porta el pollastre a la taula en una safata.
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Redacció i foto: EURECAT

Eurecat Manresa participa en un projecte que
aplicarà big data i tecnologies de la informació
per modernitzar la gestió de l’aigua

Eurecat Manresa lidera la
part del projecte, denominat
Fiware4Water, relacionada
amb l’impacte sociopolític
i econòmic, així com la implicació dels usuaris finals i
d’altres actors del sector de
l’aigua

E

l centre tecnològic Eurecat Manresa
(membre de Tecnio) participa en el
projecte de recerca i innovació Fiware4Water, que durant els propers
tres anys desenvoluparà i assajarà solucions
tecnològiques digitals innovadores per a la
gestió dels recursos hídrics, basades en eines
de Big Data i tecnologies de la informació,
que es testaran en entorns reals a les ciutats
d’Atenes, a Grècia; Cannes, a França; Amsterdam, als Països Baixos, i Cranbrook, al
Regne Unit.
En concret, des de la Unitat Tecnològica de
Sostenibilitat d’Eurecat, “es lidera la part del
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projecte relacionada amb l’impacte sociopolític i econòmic, així com la implicació dels
usuaris finals i d’altres actors del sector de
l’aigua”, assenyala el cap de Polítiques de
Desenvolupament Internacional i Programes
Públics del centre tecnològic, Richard Elelman.
Segons explica el director de la Unitat de
Smart Management Systems d’Eurecat, Gabriel Anzaldi, la finalitat del projecte és aportar solucions innovadores a un sector en què
“el desenvolupament d’aplicacions i d’eines
de Big Data i de tecnologies de la informació per a la gestió del recurs s’ha endarrerit”,
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com a conseqüència de la “fragmentació i
dels problemes recurrents relacionats amb la
interoperabilitat dels sistemes, l’estandardització de les dades i els intercanvis de semàntica i de formats”.
Fiware4Water “impactarà positivament a
tots els usuaris finals de l’aigua”, afirma
el cap de la Línia d’Intel·ligència Aplicada
d’Eurecat, Xavier Domingo, “des de les ciutats, les empreses del sector i les autoritats
de l’aigua fins als proveïdors de solucions i
els ciutadans”.
En conjunt, el projecte, finançat per la Comissió Europea i coordinat per l’Oficina Internacional de l’Aigua (OIEau), vincularà el sector de l’aigua a una plataforma de solucions
intel·ligents, denominada “FIWARE”, que té
per objectiu ajudar a les petites i mitjanes
empreses i als desenvolupadors a crear la
pròxima generació de serveis d’Internet. Dins
del projecte, Eurecat s’ocupa també de la generació d’aplicacions i de dispositius intel·ligents habilitats per “FIWARE”, així com dels

estàndards i vincles heretats des del punt de
vista tècnic.
Els resultats assolits es demostraran en el sistema d’abastiment d’aigua de la ciutat d’Atenes; la xarxa de distribució d’aigua potable
de Cannes; la planta de tractament d’aigües
residuals d’Amsterdam i els contenidors intel·ligents de Cranbrook, al Regne Unit.
“FIWARE” és una plataforma oberta de tecnologies informàtiques creada en el marc del
Programa d’Associació Público-Privada per
a la internet del Futur (FI-PPP), llançat per la
Comissió Europea l’any 2011. Des de la seva
creació, la comunitat ha evolucionat i ha esdevingut un ecosistema global de desenvolupadors, centres d’innovació, acceleradores,
ciutats, petites i mitjanes empreses i startups
amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de solucions digitals innovadores.
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Els resultats es demostraran
en el sistema d’abastiment
d’aigua d’Atenes, la xarxa de
distribució d’aigua potable
de Cannes, la planta de tractament d’aigües residuals
d’Amsterdam i els contenidors intel·ligents de Cranbrook, al Regne Unit

Fiware4Water compta amb un consorci format per 14 socis europeus i un pressupost de
5,7 milions d’euros, 5 dels quals els proporciona la Comissió Europea. ●

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 ///
IT. Capítulo 2

Kikoriki. La leyenda del
dragón Dorado
Direcció:
Andy Muschietti

Ad Astra
Direcció:
James Gray

Direcció:
Denis Chernov

Actors:
Gary Dauberman, Jeffrey Jurgensen (Novela:
Stephen King)

Segona part de l’adaptació cinematogràfica
de “It”, famosa novel·la de Stephen King,
encara que amb alguns canvis. Se centrarà
en els personatges quan són adults

Actors:
Brad Pitt, Liv
Tyler, Ruth Negga, Tommy Lee
Jones, Donald
Sutherland...

Els habitants de la pacífica illa de Kikoriki es
veuen embolicats en una gran aventura quan
el seu científic resident inventa un sorprenent
dispositiu: un casc anomenat “el millorador”,
que pren trets de personalitat d’una persona
i els canvia amb trets d’una altra persona.

L’astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viatja als
límits exteriors del sistema solar per trobar al
seu pare perdut i desentranyar un misteri que
amenaça la supervivència del nostre planeta.
El seu viatge desvetllarà secrets que desafien
la naturalesa de l’existència humana i el nostre
lloc en el cosmos.

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

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

19.30

 38

Anem per Feina

13.00

19.00

Programació fins el 15 de setembre

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 ///
SETEMBRE
5 Dijous 6 Divendres NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
6 Divendres 7 Dissabte OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16 938722771
7 Dissabte 8 Diumenge OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110 938776536
8 Diumenge 9 Dilluns PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
9 Dilluns 10 Dimarts PLANAS Guimerà, 23 938721505
10 Dimarts 11 Dimecres BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
11 Dimecres 12 Dijous PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
12 Dijous 13 Divendres ROS Passeig Pere III, 73 938730157
13 Divendres 14 Dissabte GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
14 Dissabte 15 Diumenge SALA Sant Miquel, 10 938721767
15 Diumenge 16 Dilluns SERAROLS, Mª DOLORS Gr. La Balconada, local 15
938743957
16 Dilluns 17 Dimarts SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 (cantonada Oms i de
Prat) 938776618
17 Dimarts 18 Dimecres SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
18 Dimecres 19 Dijous TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
19 Dijous 20 Divendres TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555

Anuncia’t al FREQÜÈNCIA 938 720 205

20 Divendres 21 Dissabte VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
21 Dissabte 22 Diumenge ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada)
938784040
22 Diumenge 23 Dilluns ALIER Infants, 2 938721984
23 Dilluns 24 Dimarts ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines) 938721389
24 Dimarts 25 Dimecres SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
25 Dimecres 26 Dijous BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba) 938730133
26 Dijous 27 Divendres COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
27 Divendres 28 Dissabte RIU Born, 30 938721359
28 Dissabte 29 Diumenge COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
29 Diumenge 30 Dilluns CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
30 Dilluns 1 Dimarts ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509

Octubre
1 Dimarts 2 Dimecres FARRÉ Barcelona, 1 938731848
2 Dimecres 3 Dijous GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987
3 Dijous 4 Divendres MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494

Menjar.
Beure.
Riure!

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
HOSPITALS
Sant Joan de Déu 93 874 21 12
Centre Hospitalri 93 873 25 50
Clínica Sant Josep 93 874 40 50

@miamigastrobar

Redescobreix
un espai únic al
centre de Manresa.
Afterwork

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

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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