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La Covid-19
atura el món
La pandèmia deixa catalans aïllats en
altres països; el confinament obliga a
enginyar-se-les per buscar l’entreteniment

AJUDES PER A FAMÍLIES

I ARA TOCA DIETA

Recomanacions de plats per perdre
els quilos guanyats aquests mesos

La Generalitat convoca ajudes
per als qui s’han quedat sense res
A més a més
Bombers de la Generalitat

GASTRONOMIA

Tecnologia

Actualitat

entrevista

CASAL ESPORTIU MUNICIPAL 2020

Casal esportiu municipal per a infants i adolescents
d’entre 8 i 14 anys (nascuts entre els anys 2006 i 2012)
a la Zona Esportiva del Congost.
Inici d’inscripcions el 25 de maig a les 10 matí fins a
esgotar les 110 places per torn.

Torns I daTes

preu
normal Becat

1r torn, del 29 de juny al 3 de juliol

56,00 €

19,60 €

2n torn, del 6 al 10 de juliol

56,00 €

19,60 €

3r torn, del 13 al 17 de juliol

56,00 €

19,60 €

4t torn, del 20 al 24 de juliol
56,00 € 19,60 €
Si s’escau, els torns es podran re-programar a períodes situats en Fase 3

Més informació i inscripcions: www.manresa.cat i 010

Organitzat per:

Amb el suport de:
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Pilar Goñi

Us asseguro que volia fer aquesta editorial
d’un tema que no fos la Covid-19, però
tenim massa notícies al voltant de la pandèmia i tenim la memòria massa recent
per parlar d’un altre tema.
I és que són molts dies, i encara no s’ha
acabat. Persones a l’atur, amb ERTO, pobresa extrema en molts llocs i ben propers, amics i coneguts que ens han deixat, gent del servei sanitari i personal de
serveis com escombriaires o policies que
fan torns i torns arriscant la pell dia a dia,
nens a casa, i la imaginació inventant el
que ja no queda per inventar. Veient sèries
de les plataformes, llegint o compartint
video-WhatsApp amb la família. Tot plegat dins l’àmbit inimaginable del surrealisme que fa que ens hagin passat gairebé dos mesos i mig sense fer res més que
sentir a parlar de la Covid-19 o patir-la
en carn pròpia.
Ens hem tornat més solidaris, som més
humans? No ho sé, però la informació
ha girat al voltant d’aquest maleït virus, de si tenim o no mascaretes, de si
podem sortir i a quines hores. Tot plegat
ens deixa un regust i la por de si es tornarà a repetir aquesta situació, perquè això
no s’ha acabat.
Ningú ha parlat, com cada any, de vacances de Setmana Santa o que t’has posat
molt morè el pont de l’1 de maig. I ningú
parla tampoc de què farem a l’agost. El
món s’ha ben capgirat. Mai res tornarà
a ser igual.
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I ara, què fem?

Per Sergio Martos López / Sergi Lladó Quer

Des del 13 de març passat
en què el món es va aturar
degut a la pandèmia de la
Covid-19, han estat moltes
les iniciatives particulars i de
col·lectius que s’han portat
a terme. Imaginació, enginy
i ganes de compartir ho han
fet possible. Te’n presentem
una mostra de les moltíssimes
que han sortit a la llum durant
aquests dos mesos.
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CANTADES I FOTOS
MULTITUDINÀRIES
(El Galliner)
Són moltes les iniciatives que han sorgit aquests dies de pandèmia, ja sigui en
grups petits o multitudinaris: cantades als
balcons, concerts telemàtics, danses en
línia, receptes de cuina i un llarg etcètera
s’han anat reproduint aquests dies. A les
20 h era l’hora “sagrada” per aplaudir els
serveis bàsics en risc extrem, com els sanitaris, i també servia perquè miréssim de
balcó a balcó si la gent que habitualment
tenim de veïns estaven bé i sortien com
nosaltres. D’altres se saludaven amb la llumeta del telèfon mòbil a les 21 h, d’altres
al migdia, però la necessitat del contacte
humà ens ha fet ballar el cap i fer tot el
que era possible per mantenir-nos ocupats

i en relació amb la resta de persones. Aquí
et mostrem algunes d’aquestes idees que
han sorgit i que potser tindran continuïtat,
o bé es perdran en l’oblit del “recordes què
fèiem quan hi havia la pandèmia i estàvem
confinats?”.
Una de les primeres accions la va protagonitzar El Galliner de Manresa quan,
juntament amb Ràdio Manresa-SER i totes
les emissores del grup com Els 40, Els 40
Classic, Cadena Dial i Canal Taronja TV, va
decidir demanar a la població de Manresa
que sortís al balcó l’1 d’abril a les 12.27 hores per cantar el “Corren” de Gossos. “Va
ser emocionant”, diu Pilar Goñi, directora
de Ràdio Manresa-SER. “Segur que hem
plantat una llavor que no s’acabarà amb
aquesta primera cantada.” I Natxo Tarrés
de Gossos: “He plantat l’aparell al balcó i
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Manresa és un Clam

he cantat com si fos la primera vegada que
entonava aquest tema. És un honor que
ens hagin triat”. El silenci que predominava
als carrers de la ciutat des que va començar
el confinament va quedar trencat amb el
mític tema que el grup manresà va fer famós l’any 2007. Seguint la crida feta per 61
entitats sota el nom “Manresa és un clam”,
alguns manresans i manresanes van treure
els aparells de ràdio a les finestres i als balcons per participar en la cantada conjunta
de “Corren”. “Ho hem de repetir”, deia
Joan Morros d’El Galliner. “La gent té ganes de més.” I dit i fet. La segona trobada
va ser amb “Bon dia”, d’Els Pets i ja es va
dir “El Bages és un clam”, i ja sumava 90
entitats adherides i va repetir l’èxit però a
tota la comarca. Dies més tard, per celebrar
la Festa de la Mare de Déu de Montserrat i
el Dia de la mare i amb més d’un centenar
d’entitats adherides, es van recaptar gairebé dues mil fotografies en què es veiés el

Lluís Oliveras

massís de Montserrat. Els vídeos i les fotos
encara es poden veure a les xarxes socials.

LA COLLA DE LES CUINETES
(Lluís Oliveras)
“Tot va començar quan el grup d’amics
que dinàvem els divendres ens vàrem quedar confinats a casa”, diu el santvicentí
Lluís Oliveras. Van fer una videotrucada i
van dir que farien una paella cadascú i de
manera virtual estarien en contacte. “I per
què no ho fem obrint-ho a tothom qui hi
vulgui participar?” Es va marcar un repte.
NO es fa un plat cada dia. Se’n fa un el
dimecres i un el diumenge, i cal adaptar-se
al repte que es marca amb els productes
que es tenen a casa. “El primer dia vàrem
fer llegum, després pasta, ara verdures
variades. Són plats amateurs, però a tots
els està sortint la vena culinària. Tenim
més temps i el cap ben clar.” La qualitat

El reportatge

Karla Show

cada cop és millor. “Les cuinetes de confinament” d’Instagram presenta plats força
interessants. “Ens segueix molta gent”, diu
Oliveras. “Tenim un arròs negre de Joan Pizarro espectacular! Llàstima que no ens el
puguem menjar tots.” Volen quedar quan
tot això passi i fer un àpat tots plegats.

ESPECTACLE DES DE CASA
(Karla Show)
El conegut transformista treu cada dia l’altaveu al balcó vestit de forma espectacular, que també es veu a través de les xarxes
socials i a Instagram. “Vull donar alegria,
cantar cançons, celebrem els aniversaris i
fem pinya amb veïns als quals fins i tot ni
tan sols coneixia.” Ara són tots un i han
creat una família de balcons i finestres.
“Aquesta humanitat és el més bonic”, diu
la Karla. Va ser la primera de maquillar-se
i arreglar-se i fer el seu show per a qui el
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Fent amics

volgués veure. “No sé com se’m va passar
pel cap fer-ho, però creia que feien falta
somriures i alegria. Aquest confinament és
molt estrany, sembla que s’acabi el món i,
per tant, vaig creure que havia de portar
aquesta alegria a tothom.”

L’EXERCICI NECESSARI
(Jordi Aguilaniedo)
L’esport ha estat vital però tancats a casa
també es podia fer. Des de la Sala Polivalent del Pont de Vilomara, el coordinador
de les activitats esportives va portar l’exercici físic a casa. “En petit format i a través de les xarxes, fèiem classe de càrdio,
Pilates, etc., menys spinning, que és més
complicat, però fins i tot fem ioga”, comenta Aguilaniedo. Una molt bona oferta que han donat a nens petits: “Classes
divertides amb rotllos de paper de vàter,
jugar a pilota perquè sigui divertit, carreres
de sacs amb bosses d’escombraries, sempre utilitzant coses de casa”. També han fet
activitats per a persones grans i sobretot
per a les noies embarassades que ho han
demanat. “Intentem fer un petit format
que seria el que faríem si el gimnàs estigués obert”, diu Aguilaniedo.

COMBATRE LA SOLEDAT
(Nil Camprubí)
Fentamics.cat ha nascut en període de
confinament per combatre la soledat de
moltes persones que s’han trobat a casa
i sense ningú amb qui tenir contacte. Nil
Camprubí ho ha posat en marxa. “És molt
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Pep Torras

senzill. Entres al web i contestes un senzill formulari en què es demana l’hora en
què vols parlar, si vols ser dinamitzador de
qui inicia la trucada i t’inviten a un grup
de WhatsApp amb gent de Catalunya que
hi vulgui participar”. Precisament la Núria,
que és de Terrassa, n’ha estat una de les
pioneres. “Es buscava gent que estigués
sola o en quarantena. Hem explicat el perquè d’acceptar aquesta proposta i tothom
tenia les ganes d’ajudar a qui ara és vulnerable.” L’experiència està sent enriquidora i
han estat converses interessants. Cada cop
són més. “Som gent de diversos llocs de
Catalunya, diverses edats i enriqueix veure
com és la gent i com viu la pandèmia.” S’hi
ha apuntat molta gent d’edat i el més important és arribar a tothom. “La iniciativa
la vaig trobar a través del correu”, diu la
Núria, “ja que estem tancats i no saps com
col·laborar, aquesta és la manera de posar
un gra de sorra”.

SOMRIURES DE
CONFINAMENT
(Josep Maria Clotet)
El taxista de Monistrol de Montserrat, Josep Maria Clotet, ha tingut clar que s’havia
de fer xerinola durant el confinament. “Donem altres utilitats al servei. Per dinamitzar
el poble, hem posat música els diumenges.
Ens disfressem grans i petits i ballem als
balcons.” A través de les xarxes socials es
va demanar que el Josep Maria recorregués
tot el poble. Es va posar vestits de Mickey
Mouse i d’altres personatges. “El més im-

Josep M. Clotet

portant és guarnir els balcons i passar-ho
bé durant el confinament.”
I és que a Monistrol de Montserrat, barri
a barri, han tingut iniciatives ciutadanes.
Olga Urraca, regidora de Benestar Social
del consistori, ha incentivat les accions.
“Han fet un repte fent galetes, han creat
un himne, enigmes que s’ha de descobrir,
pel·lícules que fan les famílies.” El poble ha
respost i han fet més lleugers la Covid-19
i el confinament. Una manera interessant i
millor de conèixer-nos.

ANIVERSARI FELIÇ
La música acompanya i ajuda a ser feliç.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de
Manresa ha decidit lluitar contra “el virus
de la solitud” durant el confinament amb
una curiosa iniciativa enfocada a la gent
gran. A través del telèfon, el cantant Pep
Torras dedica una cançó als avis, usuaris
del servei de teleassistència i de més de
vuitanta anys, el dia del seu aniversari.
També als de més de seixanta-cinc anys
que ho demanin i triïn una cançó d’entre
una llista amb una vintena de peces. I el
resultat és tot emoció. El cantant i músic
manresà Pep Torras és l’encarregat de fer
les trucades. “En un principi la gent s’ho
pren com si fos una broma, però després
és emoció, sobretot entre les senyores a
qui, normalment, els toques més la fibra”,
explica. Tot i això, explica que, en la majoria de casos, és gent sola que aquests dies
ho està passant molt malament, sense poder veure ningú. ●
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Bagencs que han viscut el
confinament des de la distància
 Miki Rial

Palawan (Filipines)

 TROBAVA A FALTAR EL PA AMB TOMÀQUET

Per Sergi Lladó

Són molts els bagencs que han viscut el confinament des de la distància, parlant amb la família
a través de videoconferències i patint per la situació incerta a l’Estat espanyol, on la pandèmia
de la Covid-19 ha situat el país en els primers
llocs amb casos de coronavirus. Aquests dies de
confinament han servit per demostrar que les
noves tecnologies ens poden apropar els éssers
estimats tot i la llunyania. En mostrem alguns
casos de com ho han viscut des de diferents
països, i també us presentem el cas d’un bagenc
que es va trobar atrapat en una illa durant més
d’un mes en una situació realment complicada i
sense poder tornar.
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“Ha estat tota una aventura i, per fi, he arribat a casa”, diu el
Miki. “Si hagués vingut en el vol de repatriació del Govern espanyol,
encara hi seria.” El Miki explica: “Vaig marxar de vacances a Filipines i, quan feia sis dies que hi era, vaig anar a l’illa de Palawan
i allà em va enganxar la quarantena”. Els aeroports tancats “i el
vol de tornada el vaig perdre perquè tot estava tancat”. El Miki
va trobar un hotel prop de la platja i podien sortir una hora al
dia i poca cosa més. “M’ho he hagut de pagar tot jo, però, per
sort, l’hotel costava 6 euros al dia, perquè els turistes confinats
poguéssim fer-hi vida. Jo gastava 13 euros cada jornada entre
dormir i menjar, però el vol de tornada em va costar 900 euros.
Vaig estar dos dies per arribar a casa.” Va tornar el 24 d’abril i, a
través de l’ambaixada, que, primer no els feia cas, els van avisar
quinze dies abans. “Els vols cada cop eren més cars, però va ser la
manera més segura de tornar a casa.”
Des del moment en què van aparèixer casos de Covid-19 tothom
va acatar les normes que van posar. Filipines no ha tingut gaires
casos. “A Palawan no hi havia cap cas, però eren estrictes i no ens
deixaven sortir de cap manera. Era molt claustrofòbic.”
Les hores a Palawan passaven a poc a poc. “Érem un grup que
ens vam conèixer i fèiem jocs de taula, vèiem sèries pel mòbil i el
menjar cada dia era igual... arròs, pollastre... Trobava a faltar el pa
amb tomàquet i la truita de patates.”
El MIki ha passat uns dies molt durs i, com que viatjava sol, no sabia què fer. “Cada decisió era complicada i, per sort, vaig conèixer
unes persones amb qui ens hem fet molt bons amics. Anímicament no ho he passat gens bé.”

 Eva Servat
Malmö (Suècia)
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Ha passat i passarà

Ferrer

ova Zeland
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 MIG CERVELL EL TINC AL BAGES
Es viu una estranya normalitat al sud de Suècia, on no han estat confinats. “Fem vida normal, no ens han tancat a casa, el
Govern pren mesures, no es fan activitats de més de cinquanta
persones, cal guardar distàncies, però, per la resta, tot continua
igual”. Ens ho explica l’Eva, que és de Sant Salvador de Guardiola.
No hi ha gaires casos i l’Eva viu a la distància la situació familiar:
“La meitat del meu cervell és a Suècia i l’altra meitat, al Bages”.
Ara diu que ho porta millor. El Govern ha recomanat teletreballar i que persones de més de setanta anys es quedin a casa: “La
gent n’està molt conscienciada i es comencen a veure algunes,
però poques, mascaretes”.
L’Eva treballa en una escola, és mestra d’infantil i, per tant, el
teletreball no és una opció. A l’inici de la pandèmia, una bona
part dels nens es van quedar a casa, però la majoria van a l’escola, a l’inrevés de casa nostra, on les escoles estan tancades.
“El coronavirus està molt present. Els nens el dibuixen o el fan
en plastilina reproduint la forma que ens han mostrat i que es
veu a la televisió quan se’n parla.”
L’Eva va anar a Suècia a estudiar un màster, va trobar feina estable i s’hi va instal·lar fa un any i mig, per viure aquesta aventura
laboral, i no té data de retorn al Bages.

 TOT EL FUTUR ESTÀ PENJAT
“Estem tots tancats a casa. Vam tenir uns 150 casos de coronavirus i la primera ministra ens va enviar a casa. Tot és telebreball, subvencions a la gent i, excepte els serveis essencials, hi ha
confinament”, diu el Guillem.
“En perspectiva, ens va donar temps per veure què estava passant. Es van tancar fronteres perquè el virus no s’escampés. El
25 de maig ens van tancar a casa.”
El Guillem diu que no es pot sortir però sí que es pot anar a córrer per l’asfalt o anar en bici. “No pots sortir de la bombolla que
és la zona on vius i no es poden fer activitats esportives de risc
ni tampoc pescar al mar, que és una afició molt habitual.”
La societat de Nova Zelanda compleix la normativa i ha reaccionat
bé al que s’ha dit. “Fa gràcia que el ministre de Sanitat del país es
va saltar el confinament per anar a la platja i possiblement després de ser amonestat serà destituït després del confinament.”
El Guillem treballa al sector de la construcció i s’estan acostumant a treballar sobre el paper. El Guillem tenia un casament
a Escòcia a l’agost i espera que hi podrà anar, però “els plans
estan a l’aire”.
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 Sergi Gómez, de Manre
, de Súria
 Anaïs Muñoz
ga)
Trondheim (Norue

 Marc C

Canberra

amprubí

(Austràlia
)

 LA DISTÀNCIA ÉS MOLT DURA
“Podem sortir però intentem minimitzar el contacte amb la gent”,
diu l’Anaïs. “On més es veu és a les botigues, cal seguir les indicacions utilitzant els gels desinfectants, els cartells que hi ha a les
entrades de les cases.” El Sergi diu que “es van prendre mesures a
l’inici tancant botigues de roba, perruqueries, escoles, gimnasos,
però la resta fa que la gent vagi a treballar i faci vida normal i molta gent fa esport al carrer”. Diu el Sergi que “des que van donar
l’avís, vaig començar a treballar a casa. Surto a comprar i poca cosa
més”, i l’Anaïs explica que “faig classes en línia i poca cosa més”.
La cultura noruega és d’estar-se molt a casa, “per tant, no es nota
gaire la diferència, ja que són força distants”, diu l’Anaïs. “No es
comparteixen espais ni puja més d’una persona a l’ascensor.” La
gent fa molta vida dins de casa. Ambdós fa cinc mesos que hi viuen i volien tornar per Setmana Santa, però no ha pogut ser. “Ens
recomanen no sortir del país”, comenta el Sergi, i l’Anaïs afegeix:
“Parlem molt sovint amb la família i sents una gran impotència de
no poder fer res més enllà del contacte telemàtic”. El Sergi diu que
“donem ànims i poca cosa més que veure-ho des de la distància,
és molt dur. La meva mare és infermera i pateixes”.
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 TINC GANES DE VEURE LA FAMÍLIA
“Estem confinats però ens deixen sortir per anar a treballar, fer
la compra i fer esports i activitats a l’aire lliure respectant que
només poden anar dues persones juntes i a més d’1 metre i mig
de distància”, diu el Marc.
El Govern australià va dir que “una sèrie d’indústries, com restaurants i cinemes, havien d’estar tancats i les empreses essencials havien de treballar des de casa”, comenta el Marc, i tant ell
com la seva dona no surten i teletreballen. “Les activitats cara
al públic han tancat portes i s’ha perdut molta feina temporal,
molt semblant que a Catalunya.” La principal diferència, però,
és que poden sortir a gaudir del sol i de l’aire.
“Prop de casa hi tenim un parc on hi ha cangurs i, per tant, tampoc no és tan estrany que se’n vegin”, diu el Marc. Ell va arribar
el 2015 a Austràlia i ho va fer via Anglaterra, on va estar-se quatre anys a Londres. “N o tinc previst tornar al Bages a viure, però
sí venir-hi a l’agost, esperem, per veure la família.”
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Especials

La Generalitat convoca ajuts per poder
pagar el lloguer a famílies que tinguin
dificultats econòmiques per la Covid-19
total de l’ajut no pot superar la renda de lloguer
pactada en el contracte d’arrendament.
Tractant-se d’ajuts finalistes, es concediran per
ordre d’entrada de les sol·licituds al registre
corresponent, acompanyades de la documentació
completa, fins a exhaurir el pressupost.

Departament de Territori i Sostenibilitat

Departament de Territori i Sostenibilitat

Alguns dels requisits són estar a l’atur, haver patit un ERTO o una retallada de sou per la
Covid-19, o tenir un topall de renda familiar i un lloguer no superior a 900 euros

 Despeses iguals o superiors al 35% dels
ingressos

El conseller Calvet, durant el lliurament a Sabadell de pisos
construïts per l’INCASÒL i finançats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

L

a Generalitat de Catalunya, a través de
la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori,
ha convocat una línia d’ajuts al lloguer
de l’habitatge habitual de 14,5 milions
d’euros. La subvenció, que es pot sol·licitar des del
15 de maig, s’adreça a famílies arrendatàries que
es trobin en situació d’atur, expedient temporal
de regulació d’ocupació (ERTO), o que hagin vist
reduïda la seva jornada de treball de manera que
els suposi una pèrdua d’ingressos. L’ajut que es
concedirà serà directe i s’haurà de destinar a pagar
la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar
els microcrèdits que la família hagi demanat.
Cal recordar que els microcrèdits de l’Institut de
Crèdit Oficial (ICO) són uns ajuts transitoris de
finançament oberts per l’Estat també en el marc
de les mesures per fer front a les conseqüències
econòmiques del coronavirus.
L’ajut que ara convoca la Generalitat es pot
concedir per un màxim de 6 mensualitats de la
renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any
2020, i per un import màxim mensual que varia
segons la ubicació de l’habitatge. Així, a Barcelona
ciutat i la seva demarcació és de 750 euros; de 500
euros a les demarcacions de Girona i Tarragona,
de 450 euros per a la demarcació de Lleida, i de
350 euros per a les Terres de l’Ebre. En cas de
compatibilitzar aquest ajut amb altres, l’import

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona
sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer,
que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual
i que, a causa de la Covid-19, es trobi en una
situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica
que pugui acreditar.
Quant als ingressos, els requisits per rebre aquesta
subvenció són que el conjunt dels ingressos dels
membres de la unitat familiar, en el mes anterior
a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a
1.613,52 euros mensuals.
No obstant això, aquest topall d’ingressos màxims
s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat
familiar tingui a càrrec algun membre amb un
cert nivell de discapacitat intel·lectual, sensorial o
física reconeguda o amb una malaltia greu que
l’incapaciti per a treballar. I també s’amplia si és
la persona deutora principal qui pateix aquesta
discapacitat (2.689,20 euros mensuals). Finalment,
també s’eleva el topall per a cada fill a càrrec i en
un import diferent en funció de si és una família
monoparental o no.
A més dels requisits econòmics de la unitat familiar,
cal que la renda de lloguer, més les despeses i
subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas,
gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota
de la comunitat) igualin o superin el 35% dels
ingressos nets de la unitat familiar.
També cal que l’import mensual del lloguer
sigui com a màxim de 900 euros (inclosos la
renda, els seus endarreriments, l’impost de béns
immobles (IBI), la taxa per al servei de recollida
d’escombraries i els imports corresponents a la

Promoció d’habitatge de la Generalitat a Molins de Rei

repercussió de les obres de millora). La partida
forma part de la línia específica d’ajudes de l’Estat
al pagament del lloguer davant l’emergència de la
Covid-19, que ha dotat Catalunya d’una partida
extraordinària de més de 14 milions d’euros que el
Govern convoca i gestiona.

 Presentació telemàtica i atenció telefònica
Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut
fins al 30 de setembre de 2020 preferentment
a través de mitjans electrònics i consultar tota la
informació sobre aquest ajut al web de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya (agenciahabitatge.
gencat.cat).
També s’ha posat en funcionament un número
d’atenció telefònica específic (900 922 841) per
atendre les persones interessades a optar a aquest
ajut i assessorar-les perquè tinguin les màximes
facilitats per poder fer el tràmit telemàticament,
sobretot tenint en compte que els ajuts s’atorgaran
per ordre d’entrada fins a exhaurir el pressupost.
L’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores.
En el cas que al municipi de residència o al consell
comarcal corresponent hi hagi una Oficina Local
d’Habitatge que gestioni els ajuts, es facilitarà el
seu número de telèfon i la informació sobre una
possible atenció presencial quan es truqui al 900
922 841. ●
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La pandèmia obliga a canviar
l’economia i a reinventar-la

Per Isabel Campos,
Josep Marfull, Pilar Goñi
i Rubén Vázquez
Fotos: Pixabay
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PRIMUM VIVERE

a crisi del coronavirus provocarà un enfonsament històric del PIB del 9,2 %
interanual i una taxa d’atur que pot
arribar al 19 % i que s’emportarà gairebé dos milions de llocs de treball. Són les
previsions del Programa d’estabilitat 20202021 que el Govern espanyol ha fet arribar
a Brussel·les. També estimen que el dèficit es
dispararà al 10,34 % i el deute al 115,5 %. Es
preveu que l’activitat es recuperarà un 6,8 %
l’any vinent, però només es crearan la meitat
dels llocs de treball destruïts.

Menys activitat social a l’exterior i també al
domicili, nens a casa, restaurants tancats... La
primera prioritat bàsica és l’alimentació. Els
responsables dels establiments Mercadona
han elaborat un quadre amb els productes
les vendes dels quals han augmentat més i
amb els productes les vendes dels quals han
baixat més. Alguns són sobradament coneguts. Les masses refrigerades i els productes
de desinfecció i neteja han pujat el 220 %.
Parlem de sabó, llegiu i alcohol.

El confinament, degut a la Covid-19, ha canviat les necessitats de consum des del 14 de
març i podria acabar canviant els hàbits. L’indicador més clar ens el donen els tiquets de
compra dels supermercats.

La sorpresa ha estat el bicarbonat, que ha passat de vendre de 8 a 16 unitats per botiga i
dia. El principal motiu és que s’utilitza per a la
neteja i desinfecció de fruita, verdura i roba.
També per a la rebosteria i la higiene personal.
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//// La cosmètica s’ha reduït un 60 % durant la pandèmia i,
en canvi, ha augmentat el consum de xocolata, cerveses
i aperitius fins que han obert les terrasses ////
Es cuina més i s’ha triplicat la venda de llevat
i de farina, així com preparats per a postres.
La rebosteria ha passat a ser un entreteniment familiar. S’ha disparat un 60 % el consum de xocolata, les cerveses i els aperitius
que fins a la seva semiobertura han substituït
els bars.El tancament que hi va haver de perruqueries va disparar al doble de l’habitual
la venda de tint de cabell.
Però a Mercadona també han notat que hi
ha productes la venda dels quals ha caigut
en picat, com la cosmètica, que s’ha reduït
un 60 %, perquè qui necessita maquillar-se si
no se surt de casa? I és que quan encara ens
trobem en fases de desconfinament veiem
cada cop més que la nostra vida ha canviat.
L’economia ha tingut al llarg de la història
els seus alts i baixos, però mai s’havia produït una aturada total, i si el 4 de maig començava a haver-hi els primers degotejos de
tornar a moure la màquina, alguns ja s’han
quedat pel camí.

RECESSIÓ TOTAL
La recessió, en el model econòmic tradicional, suposa un decreixement de l’activitat
econòmica en un període de temps. La situació actual ens presenta empreses i comerços
tancats que han deixat de produir el 100 %
dels seus béns i serveis d’una manera abrupta.
Cal sumar-hi els ERTO, que fan que la renda
de molts treballadors hagi baixat. Una aturada en sec com la que hem viscut és insòlita.
Psicològicament, ha afectat mentalment a
tothom. La psiquiatra Gràcia Ferrer ens comenta que “sentim por, ràbia, no sabem què
fer, la por ha debilitat les nostres defenses i
els professionals no podem dir a la gent que
no tingui por, és impossible, cal parlar-ne i
admetre el que estem patint”. Sí, però, que
hi ha un aspecte que ens ha fet més humans:
“La majoria de persones s’han tornat més
solidàries i es preocupen més pel que li pas-

sa al veí del costat que abans de la pandèmia potser ni coneixia. Ara, a les vuit de la
tarda es troben als balcons per aplaudir els
sanitaris. Aquest gest senzill ens humanitza
i crea xarxes”.
Els catalans no hem parat d’organitzar en
aquest confinament mil i una iniciatives solidàries per suportar el confinament i col·laborar amb els col·lectius més vulnerables.
Som un país de voluntariat, socialment molt
responsable i amb una gran capacitat de participar i col·laborar. L’engegada estarà plena
d’enginy i capacitat d’adaptació per fer front
a les noves realitats i necessitats, però, hi ha
actes, festes, fires que no tornaran i quedaran perdudes en el temps.

ELS ARTISTES,
ELS MÉS CASTIGATS
El món de la cultura ha estat un dels més
castigats. Espectacles que han quedat aturats i posposats i d’altres que ja no es faran
fins a l’any vinent. Com, per exemple, la Fira
ExpoBages de Manresa o festes majors de
moltes poblacions. Fins i tot Sant Jordi, encara que s’hagi marcat al calendari per al 23
de juliol, queda penjat d’un fil. El contratenor osonenc Jordi Domènec ho explica de
la manera següent: “Els cantants i músics
som autònoms i hem estat atacats per totes bandes”. Els artistes de cinema, teatre,
música, doblatge no saben quan tot tornarà
a la normalitat, però els ingressos perduts,
són això, perduts.

COM TORNARÀ EL COMERÇ?
Durant el confinament, han estat oberts els
establiments de primera necessitat com botigues d’alimentació o farmàcies, però van
estar tancades fins a l’11 de maig milers de
botigues i serveis així com bars i restaurants.
El comerç ha patit molt l’aturada. 66.000 establiments a Catalunya, que representen un
65 % del total, han estat amb la porta abai-

xada durant dos mesos. Suposa unes pèrdues setmanals de 525.000.000 d’euros, és
a dir, més de 2.000.000 d’euros mensuals.
Però això no treu que s’hagi de seguir fent
front a les despeses de subministrament com
l’electricitat, l’aigua, el gas, etc. perquè encara que no es consumeixin, s’han de pagar uns
mínims que són molt elevats i, les càrregues
fiscals, tot i les subvencions que promou la
Generalitat de Catalunya, continuen existint
independentment que vulguis ajornar-ne o
no el pagament.
350.000 persones treballen a Catalunya al
sector del comerç. El tancament ha suposat que 209.000 persones no puguin treballar. Aquestes persones van cobrar el 10
de maig el 70 % del sou, però les despeses
i els deutes continuen sent del 100 %. La
transició a la normalitat s’allargarà i, en la
majoria de casos, bars i restaurants no poden obrir el total de l’aforament. El reconegut cuiner Nando Jubany ha estat confinat
com tothom: “Estem espantats, ja que el
12 de març abaixàvem persiana i he tingut
106 dels treballadors de la meva empresa
en un ERTO. Treballadors ben pagats que
han passat a cobrar 800 euros al mes”. Jubany és un emprenedor. “Jo no sé com serà
la remuntada, però la baixada d’ingressos
ha sigut total, som valents i ens en sortirem,
però costarà moltíssim.”
Pel que fa als establiments considerats “bàsics i essencials” que no han tancat, també
ho han patit. És el cas de les fleques i forns
de pa. Anna Elias del Gremi de Flequers de
Catalunya diu que “els primers dies tothom
comprava pa, però ara ha anat a la baixa, ja
que la gent ve a comprar pa quan se li acaba. No ho fa cada dia”. Els forners no han
pogut vendre ni a escoles ni a restaurants i
els que comptaven amb degustació han hagut de tancar aquesta zona. Segons Elias,
“tot plegat és molt complicat perquè, en ser
aliment de primera necessitat, no entrem als
ERTO i les ajudes no arribaran al nostre sec-
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tor. S’han perdut diades molt importants com
Pasqua, que ha quedat desdibuixada. Costarà tirar endavant”.
I és que l’índex de confiança del consumidor
va caure entre el febrer i el març del 85,7 %
al 63 %, i més del 75 % dels consumidors
pensen que el seu nivell de consum baixarà després del confinament. NO és estrany
si tenim en compte que el 60 % de les famílies catalanes han vist com es reduïen els
seus ingressos.

Més de 2.800 establiments
hotelers de Catalunya han
hagut de tancar. En aquesta
fase i, de manera molt tímida,
tornen a obrir portes

D’altra banda, el 14 % dels consumidors pensen que és segur o molt probable que perdin la feina com a conseqüència de la crisi
postcoronavirus.
Per tant, si tots els establiments que han
abaixat portes tornessin a obrir, la gent no
consumiria igualment, perquè tothom està
preocupat pel futur de la seva economia, per
poder fer front a les seves necessitats més
bàsiques i estalviar més que mai.

I LES EMPRESES i
L’HOTELERIA, QUÈ?

a l’atur de manera temporal per la crisi de
la Covid-19. Estem parlant del 20 % de la
població ocupada a Catalunya, és a dir, 1 de
cada 5 treballadors.

Les repercussions de la Covid-19 afecten totes les empreses. Les relacionades amb l’alimentació i la sanitat van seguir treballant,
d’altres, ho van fer en línia o amb teletreball.
Dels milers d’empreses que van fer una aturada total han començat a produir menys del
que és habitual i a poc a poc intenten tornar
a la normalitat.

Dins els serveis, que són els qui lideren aquest
nefast rànquing, s’hi troba la restauració i
l’hoteleria, amb 107.641 persones afectades.
El sector turístic està patint aquests efectes i es troba en un moment preocupant i
incert, ja que la crisi va començar just quan
havia de començar la temporada hotelera
per excel·lència.

Un dels problemes que fa que l’impacte de
la crisi sigui més fort a l’Estat espanyol, i especialment a Catalunya, són les característiques del nostre teixit empresarial. A casa
nostra, la base està formada essencialment
per petites i mitjanes empreses i autònoms.
El 94,6 % de les empreses catalanes té menys
de deu treballadors i gairebé el 99 % en té
menys de cinquanta. Per tant, són molt vulnerables. Molts dels expedients de regulació
temporal d’ocupació podrien convertir-se en
expedients de regulació d’ocupació si no es
fan arribar ajuts que facin viable la continuïtat de les empreses.

Catalunya és una de les principals destinacions turístiques d’Europa, amb més de
31.000.000 de visitants anuals, dels quals
19.400.000 són estrangers.

Segons dades del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, el 23 d’abril d’enguany s’havien registrat 93.541 ERTO que
afecten 685.000 treballadors que han anat
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El turisme és una de les principals fonts de
riquesa de Catalunya. Cada turista estranger
que visita el nostre país es gasta uns 1.100
euros de mitjana en el viatge. Per ser exactes,
el turisme deixa cada dia 60.000.000 d’euros, uns 21.000.000 d’euros l’any.
L’escenari al qual s’enfronta el turisme no
s’havia vist mai, els ingressos han caigut en
la seva totalitat. Des dels vols, que s’hauran
d’adaptar a noves mesures per protegir treballadors i usuaris, com controls de temperatura a passatgers i prendre més dades per
localitzar-los, fins a canviar la manera de fer el

check-in, de fer cues, de passar controls, etc.
El Port de Barcelona és el primer port en creuers d’Europa que cada any rep més de 2,3
milions de turistes. De fet, el passat mes de
maig 31 companyies, les més importants del
món, tenien previst atracar en una de les set
terminals del Port.
I què dir dels establiments hotelers de Catalunya? Més de 2.800 han hagut de tancar
i sembla que s’aniran restablint a poc a poc
però no se sap quan al 100 %. Jordi Clos,
expert en turisme català i creador de la cadena d’hotels Derby Collection i expresident
del Gremi d’Hotelers de Barcelona, ens comentava que “ha estat insòlit, inimaginable i
molt dolorós. Hem passat altres crisis, però en
cap ha suposat tancar tots els hotels”. I afegia: “N o sabem com ens en sortirem perquè
l’estiu, turísticament parlant està perdut, la
recuperació no començarà fins al novembre.
Desitgem que tornin els grans esdeveniments
i es reactivi l’economia de Barcelona”. Per a
Clos, “l’any està totalment perdut, la facturació és zero i costarà posar en marxa el país,
no ens mig recuperarem fins al 2022 i no sé
pas quan tornarem a les xifres de fa un any”.
La unitat hotelera a Barcelona és extraordinària i amb aquesta confiança es preparen
per fer front al que s’ha estat vivint. “Estem
preparats per a accions futures i per regenerar el mercat”, diu Clos.
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sant molt malament, hi haurà un demà i en
tota crisi hi ha una oportunitat.”
Més d’un 40 % dels catalans asseguren que
segur que no podran fer vacances. Un 24 %
tenen intenció de fer vacances a Catalunya,
un 10,7 % volen anar a Andalusia i un 7,2 %
a Galícia. Només un 6 % es plantegen viatjar a l’estranger. Catalunya ocupa el setè
lloc entre les preferències del turisme estatal.

AUGMENTEN LES AUDIÈNCIES,
BAIXA LA PUBLICITAT

Però, i la confiança dels turistes? Per molt que
es parli de les excel·lències que poden trobar
al nostre país, el turista necessita un temps
per perdre la por a viatjar i en moltes ocasions no dependrà d’ells, sinó de les mesures
governamentals que seran rígides, cosa que
farà impossible desenvolupar projectes. Viatges corporatius i esdeveniments ajornats fins
al novembre no hi ajuden. Barcelona trigarà
mesos a recuperar la seva gran capacitat firal i congressista tot i que, de ben segur, les
fires i els macroesdeveniments es reinventaran. Arran del confinament, gairebé un 20
% dels catalans opina que molts d’aquests
esdeveniments poden passar a ser virtuals i
s’estan estudiant fórmules que ho facin possible. Per tant, el proper any es pot crear un
format híbrid presencial-virtual.
Turistes que visitaran virtualment la Sagrada
Família, el Parc Güell, la Costa Brava, Girona
o Montserrat. Tots aquests llocs que reben
milers i milers de visitants han quedat buits i,
amb les mesures sanitàries, els queden molts
dies per recuperar l’activitat normal. Aquests
indrets estan plens de botigues i restaurants
que viuen del moviment de persones que generen aquests atractius turístics.
Per la muntanya santa de Montserrat hi passen 200.000 persones cada mes i tothom
marxa ja sigui amb un rosari, una espelma,
una estampa de la Verge o un cafetó. Josep

Altayó, director general de l’Agrícola regional, comenta que “mai en els darrers 80 anys,
des de la Guerra Civil espanyola, Montserrat
havia viscut una caiguda turística tan important com la que està patint. Les repercussions de les mesures preventives adoptades
per les autoritats sanitàries per a la prevenció i el control de la Covid-19 han obligat a
tancar el recinte públic”. Els feligresos no poden accedir a la Basílica ni a les celebracions
litúrgiques. “Ha estat una celebració del 27
d’abril totalment atípica.”
L’estructura està muntada a Montserrat per
a 2.000.000 de visitants i es preveu que la
caiguda sigui de més del 50 %. “L’estructura ha oblidat a fer un ERTO de força major
per a gairebé el 100 % dels treballadors per
aguantar fins a la normalització que s’espera
per a la Setmana Santa del 2021.
Es farà una desinfecció exterior, establiran
nous protocols de neteja i desinfecció, especialment a l’hotel i als apartaments”. Els
actes litúrgics s’han pogut seguir per TV3 i
la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya
com Canal Taronja TV. “Les noves tecnologies
ho han permès i tot s’ha hagut de reinventar.
Fins i tot es poden posar espelmes virtuals
i veure els nens de l’Escolania cantant junts
però cadascú a casa seva”, diu el pare Bernat
Juliol, portaveu de l’Abadia de Montserrat.
“El missatge de la comunitat benedictina és
molt clar. Tot i que molta gent ho està pas-

Els mitjans de comunicació, sobretot la ràdio
i la televisió, han augmentat les seves audiències perquè tothom vol estar al dia del que
passa amb la Covid-19.
Les principals emissores de ràdio generalista
han augmentat el nombre d’oients, excepte Onda Cero, encapçalades per la Cadena
Ser, que ha sumat 296.000 seguidors nous,
fins a arribar als 4.808.000, segons les dades de la primera onada de l’Estudi General
de Mitjans (EGM) del 2020.
Després de la Ser, se situa la Cadena COPE,
que aconsegueix 164.000 oients nous fins
als 2.835.000. En tercer lloc, hi ha Onda Cero, que se situa en 1.899.000. A Catalunya,
la llista de les principals emissores de ràdio
l’encapçala Rac 1, amb 829.000 radiooients.
El rècord històric de les televisions ha estat
molt important. Diàriament, s’han vist una
mitjana de 302 minuts de televisió el mes de
març, abril i maig. Per contra, el consum publicitari ha caigut en picat.
Els anunciants s’han replantejat les inversions amb anul·lacions, o, en el millor dels casos, ajornaments.
La cancel·lació de campanyes durant la primera setmana va ser generalitzada, amb una
caiguda dramàtica de la inversió publicitària;
només durant la primera setmana de confinament, 284 marques van cessar la seva activitat publicitària en ràdio i televisió: luxe,
automoció, fragàncies, finances, bellesa, assegurances, restauració i viatges.
Amb tot aquest panorama apocalíptic, la societat surt de la seva hibernació forçada molt
de mica en mica i la gran paraula que surt
és REINVENTAR-SE. Esperem que algun dia
tot torni a ser com abans de la Covid-19. ●
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El coronavirus i la proximitat,
sense aliances
La pandèmia de la COVID-19 ha causat grans danys en el sector dels
productes de proximitat i en els petits pobles ha provocat molta confusió.
Per Sergio Martos López

L

a pandèmia de la COVID-19 ha provocat
grans danys en el sector dels productes
de proximitat i en els petits pobles ha
provocat molta confusió.
El confinament, a banda de ser l’eina més
eficient, segons diuen, per combatre el
coronavirus, ha estat protagonista de molts
debats en les darreres setmanes, com el de si
havia de ser igual d’estricte en petits pobles com
en altres de més grans o fins i tot ciutats.

Les dades:
Nosaltres ens fixem en el cas de Mura. Un
petit poble de la comarca del Bages, amb
poc més de 200 habitants i una superfície de
53 km2. Dins d’aquesta població, un 54 %
són homes i el 45 % restant són dones.

Mateixes condicions?
Als veïns que viuen a Mura, on tothom es coneix,
segons Jordi Perich, veí, els ha costat molt
d’entendre que, de cop i volta, no es podia sortir,
i també asseguren que ho han viscut amb certa
por, perquè la majoria dels qui viuen són gent
gran, sector d’alt risc dins de la pandèmia. Tot
i això, Perich assegura que ho han viscut amb
consciència, però amb menys exigència. “Aquí
hem estat a casa tancats, però, si sortíem, no
et trobaves a ningú, llavors ho hem viscut amb
més tranquil·litat”, afegeix el veí. D’altra banda,
Jordi Perich destaca la gran ajuda que estan
fent els “quatre petits comerços del poble”, ja
que, segons diu: “Aquests dies fer pa no era
cap negoci i menys en un poble tan petit, però
n’hem seguit tenint”, i, tal com diu Jordi Perich,
cuiner del restaurant familiar Cal Carter de Mura:
“El poble viu del turisme de l’àrea metropolitana
de Barcelona, sense això no som res”.

El producte de proximitat,
afectat i afavorit
L’arribada del coronavirus a casa nostra ens ha fet
valorar, si més no, moltes coses a les quals abans
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no donàvem gaire importància.
Els productes i productors de
proximitat, els de casa nostra,
si abans penjaven d’un fil, ara
gairebé han caigut de ple, però
també han notat una gran
demanda dels seus productes.
“Ha arribat una nova manera de
consumir, i dins d’aquesta, hi ha la
de consumir i apreciar els productes
km 0”, diu Montserrat Ambrós, productora
local que ha arribat a triplicar les vendes aquests
dies. Si parlem de productes de proximitat,
a casa nostra, no podem deixar de banda la
cooperativa Mengem Bages. La seva funció és
fer d’intermediari entre els productors i els clients
i, evidentment, durant aquesta pandèmia estan
notant una gran demanda, per les dues parts. Tot
i això, la cooperativa englobava abans d’aquesta
crisi sanitària moltes àrees de negoci, servien a
col·lectivitats (menjadors escolars, residències...),
servien a restaurants i feien servei de càtering.
Ara només venen a través del seu web i de la
botiga física. “Ha estat tanta la demanda que
hem hagut de passar de preparar les comandes
de la botiga, on ho fèiem sempre, a fer-les al
magatzem del polígon els Dolors, per un tema
d’espai”, explica Laura Escalé, sòcia de treball.
També Escalé afegeix que “esperem que el valor
que la gent està donant als productes locals sigui
transitori. En el moment que la gent tenim temps
per pensar, per cuinar, valorem molt més el que
mengem”. Però durant aquest confinament,
Mengem Bages no només ha vist la cara negra
del problema. I és que, segons diu la mateixa
sòcia de la cooperativa a aquesta redacció: “De
la mateixa manera que hi ha empreses que no
poden vendre els seus productes perquè molts
dels llocs on servien han tancat, hi ha també
molts productors del sector de la pagesia que
no donen l’abast a produir amb tanta demanda,
llavors tenim aquestes dues realitats”, afegeix.
Mengem Bages, dins del seu paper com a
intermediari, com a comercialitzador, durant
aquestconfinamenthadonatuncopdemàapetites

empreses
com la formatgeria
familiar Blancafort.
Aquest petit negoci
amb més de trenta
anys d’història mai
s’havia trobat amb una
situació tan complicada
com l’actual. Laia Blancafort
explica: “Ens vam quedar amb
molt excedent i vam haver d’adaptar-nos a
noves maneres de vendre els nostres formatges”.
Els formatges Garrotxa, l’especialitat de la família
Muguruza, són molt apreciats i valorats, però el
plat fort on servien eren restaurants. En tancar,
la família va obrir un servei per Whatsapp, el
servei de la cooperativa Mengem Bages i també
a domicili; de fet, van quedar sorpresos de la
rebuda i de l’alta demanda que van tenir. “Tot
i això, encara seguim tenint excedent, és una
situació complicada”, afegeix Laia Muguruza.
A qui el confinament, dins de la difícil situació que
vivim, els ha anat bé ha estat a la família Ambrós,
de Cal Martí de Sant Vicenç de Castellet. “El
pare va morir en un accident i ara nosaltres ens
encarreguem, per un tema sentimental, de les
explotacions agrícoles que tenia”, diu Montserrat
Ambrós. Petites explotacions que, amb els
productes que treuen, els venen a la plaça del
mercat del poble i que normalment tenien una
demanda baixa, d’estar per casa. Ara, aquests
dies, han arribat a triplicar la venda, ja que
també entra en joc el servei a domicili que han
hagut d’engegar. En definitiva, els productes de
proximitat han arribat per quedar-se i això queda
palès, entre d’altres, amb l’aposta comercial que
s’està començant a fer aquests darrers dies, per
exemple, a la capital del Bages, ja que s’hi han
muntat supermercats de proximitat com el de
la família López Navarrete de la Jamonería Pata
Negra, que, a finals d’aquest mes de juny,
obrirà un espai dedicat als productes gourmet
i de km 0. ●
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Antoni Bayés, cardiòleg
“Els catalans tenim bon cor”

Per Montse Costa
Fotos: Bayés Clínica
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Antoni Bayés està considerat un mestre de la cardiologia a escala internacional. Es va dedicar a la medicina per tradició familiar: amb el seu net, ja
són sis generacions de metges. Germà de la ninotaire Pilarín Bayés, s’expressa amb la mateixa vitalitat i energia vital. Observa tot el que l’envolta
amb curiositat i s’enorgulleix que les seves obres mèdiques s’hagin traduït
a gairebé totes les llengües.
Va estudiar medicina a les universitats de Barcelona i de Saragossa i va
aconseguir el premi extraordinari de la seva promoció. La seva tesi doctoral
va ser sobre l’alcohol i el cor. Les seves investigacions sobre les arrítmies
cardíaques i la mort sobtada han estat clau per a metges de tot el món.
L’any 2003 li van atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i el van fer fill adoptiu de Tona. Continua sent assessor de l’Hospital de
Sant Pau i professor emèrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Juny 2020 · FREQüència ·
Què li sembla que el qualifiquin com un
mestre de la cardiologia?
Mestre és una paraula molt maca, però en el
sentit literal: ensenyar és una cosa molt important a la vida i forma part de la professió
de metge. Visitar malalts, ensenyar i fer recerca són els tres pivots de la medicina. Estava cantat que havia de ser cardiòleg perquè a
Can Bayés tots eren metges i jo era l’únic noi
amb quatre germanes. En aquella època els
homes seguien la tradició i les meves pròpies
germanes m’empenyien a ser-ho.
El meu pare era pneumòleg i es va convertir
en el que llavors en deien especialista de cor
i pulmó. Jo veia que eren dues especialitats
que no necessàriament havien d’anar unides i
em vaig decantar per estudiar cardiologia i el
batec del cor. Vaig aprofundir-hi molt i aquesta va ser la meva sort. La gent ho aprenia de
manera rutinària i jo m’hi vaig abocar tant que
vaig poder destacar en aquesta especialitat.
Estant a Anglaterra va fer la tesi doctoral
sobre el cor i l’alcohol.
En aquella època a Espanya es bevia com ara
o més i tothom sabia que l’alcohol feia mal
al fetge, però al cor ningú s’ho pensava. Vaig
fer una tesi experimental amb alcohòlics que
vivien al carrer i els recollien a les nits als centres hospitalaris i els fèiem les proves mentre
estaven beguts. Allà vam trobar molts problemes cardíacs relacionats amb la ingesta d’alcohol. Provoca moltes arrítmies i també pot
provocar una miocardiopatia alcohòlica que
fa que el cor perdi força. A Anglaterra estaven
estudiant aquest tema, però a Espanya mai
ningú havia establert aquesta relació entre el
cor i l’alcohol i vaig ser pioner en aquest sentit.
La seva carrera laboral s’ha desenvolupat
majoritàriament a l’Hospital de Sant Pau
de Barcelona.
Vaig començar a treballar a l’Hospital Clínic i
allà vaig tenir el meu primer mentor, el doctor
Torner Soler, que em va ensenyar a escoltar,
perquè en aquella època no hi havia ecocardiografia i ens refiàvem molt de l’orella. Ell ho
feia tan bé que me’n vaig anar a l’otorrino i
li vaig dir que em mirés si tenia bé les orelles
perquè, si no, hauria de canviar de professió.
Cap als anys setanta, vam anar gairebé tot
l’equip cap a l’Hospital de Sant Pau on encara
continuo treballant. A més, vaig tenir la sort de
guanyar una plaça a la Universitat ben aviat.
De fet, soc professor de l’Autònoma des del
naixement de la Facultat de Medicina. Vaig

fer les oposicions per ser catedràtic, que eren
molt complicades, i actualment continuo com
a professor emèrit. També crec que soc el metge més antic de Sant Pau, perquè hi treballo
des de fa més de cinquanta anys.
Una de les seves principals especialitats
és la seva expertesa en arrítmies cardíaques i en la mort sobtada.
Les arrítmies són una de les coses més difícils
d’estudiar en cardiologia i m’ho vaig agafar
amb molta passió. Sobre la mort sobtada hem
fet molts estudis i un dels principals motius
d’alarma és quan fas exercici i tens un dolor
al pit que s’irradia cap a la mandíbula. Encara que després en repòs et passi has d’anar
al metge de seguida perquè és un símptoma clar d’angina de pit. Avui en dia, hi ha
molta menys mortalitat perquè les tècniques
de cateterisme ens permeten reparar les artèries obstruïdes. Encara hi ha morts per cardiopaties congènites, però n’han baixat molt
els índexs.
Quines precaucions hem de prendre per
no patir cap malaltia del cor?
La principal és fer una dieta adequada amb
poc colesterol, exercici físic suficient i que un
metge et faci una revisió amb un electrocardiograma, una prova d’esforç i un control de
la pressió. Les visites s’haurien fer cada dos o
tres anys a partir dels 45 o 50 anys. Si se segueixen aquestes pautes, tens poques possibilitats de tenir un infart o una angina de pit.
La pressió alta, sobretot, pot provocar també
ictus. Per això, és molt important controlar-la
amb els medicaments adequats.
De fet, doctor, vostè ha estudiat la relació entre els electrocardiogrames, els ictus i la demència. El que s’anomena síndrome Bayés.
Es tracta d’una situació prèvia a la fibril·lació
auricular, l’arrítmia més freqüent, i ara hem
evolucionat més i hem establert aquesta relació. Una petita imatge en l’electrocardiograma ens porta a veure que una persona pot
tenir més possibilitats en el futur de tenir un
ictus i, a més, es relaciona amb la demència.
Hem d’acabar de confirmar-ho amb més estudis, però sembla que es podria solucionar
amb un tractament adequat, un anticoagulant. Aquest és el meu repte de futur: acabar
aquesta investigació, que seria molt positiva
per a la prevenció dels ictus i de les demències en alguns casos.
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Els catalans tenim bon cor?
Tenim bon cor perquè som bastant sensats i
seriosos, i de salut cardiovascular anem molt
bé perquè tenim molt bons metges. A Catalunya ens caracteritzem pels bons professionals i puc dir amb tota certesa que destaquem a tot el sud d’Europa. Pel que fa als
factors que hi influeixen, tenim una bona
dieta però molt sedentarisme. S’ha de tenir
en compte que els tres principals motius de
risc són l’obesitat, la diabetis i la hipertensió. També és molt important lluitar contra
el tabaquisme.
Precisament vostè no ha fet una vida sedentària.
Sempre he provat les coses per veure si m’agraden. Una de les meves grans aficions, de jove,
era fer atletisme: les carreres de 1.500 metres
m’apassionaven amb aquests tres minuts electritzants. De fet, com a regal dels cinquanta
anys de casats em van regalar anar als Jocs
Olímpics de Londres a veure la final dels 1.500
i va ser molt emocionant. També m’agrada
molt l’art i tinc una afició especial per les icones. Crec que aquesta afició em ve de petit
perquè vaig néixer a sota d’una icona que hi
havia sobre el capçal del llit dels meus pares.
Ara en tinc una col·lecció molt àmplia.
Els seus cinc fills també han seguit la tradició familiar i estan relacionats amb la
medicina.
La gran és farmacòloga, la segona ha convertit el consultori familiar en un consultori
amb més de cent metges, la tercera és directora d’especialitat del Clínic, la petita és
advocada i ara té un celler de vins i el meu fill
és millor investigador que el seu pare. Però
el que és important a la vida, al meu parer,
és ser bona persona, fer la feina tan bé com
puguis i que la gent t’apreciï i et valori pel
que vals. He tingut la sort que els meus fills
han valgut molt intel·lectualment, però hem
de desmitificar que s’ha d’aconseguir l’èxit
professional.
Quin somni li queda per complir?
De vegades, comentem amb la meva dona
que, a la nostra edat, el més important és
veure que els fills i els nets van creixent bé i
sense malalties ni problemes greus. Veure la
família unida, realitzada i feliç és el més important. I com a divertimento, en lloc d’anar
a jugar a la petanca, acabar les investigacions
que comentava i que em queden per fer. ●
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La comissió organitzadora de
les Vesprades sota l’Alzina
de Fonollosa ha pres la decisió,
imposada per la realitat excepcional que vivim, de suspendre
la catorzena edició del Festival. La comissió ha allargat la

decisió, esperant a veure com
avançava la realitat, però finalment han constatat que no es
podia celebrar aquest estiu. De
manera que les Vesprades sota
l’Alzina tornaran el 2021. ●

ACN

L’absència de gent
a Montserrat fa
créixer la natura

Montserrat

El Parc Natural de Montserrat
ha sortit beneficiat de les deu
setmanes de confinament. L’absència de visitants ha permès
créixer verd en zones on no és
habitual per la presència massiva d’excursionistes. “A la muntanya li feia falta una parada”,
reconeix a l’ACN el seu gerent,
Xavier Aparicio, que subratlla
que la Covid-19 ha afavorit
“sense cap mena de dubte”
a una muntanya que pateix,
en algunes zones, un estat de
degradació intens. Per aquesta
raó, avança, estan estudiant
establir mecanismes per reduir
l’aforament i, alhora, garantir
les mesures de distanciament.
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Prop d’un milió de persones trepitgen, anualment, els camins
i senders que envolten el
monestir de Montserrat.
Les pluges dels darrers dies i
l’absència de gent han estat
un bon combinat per a la muntanya. En algunes zones com el
pla de Sant Miquel ha crescut
vegetació en un terreny on feia
anys que no en naixia. En són
també exemple els indicadors
dels senders, tapats pels arbres
i la verdor que envolta la pedra
característica del massís. “El
parc natural està en un dels
millors moments dels darrers
anys”, assegura el gerent del
Parc Natural, Xavier Aparicio. ●

El Govern ja té
un pla per poder
celebrar Sant Joan
ACN

Les Vesprades sota
l’Alzina de Fonollosa
s’ajornen al 2021

Petards per a la revetlla de Sant Joan

El sotsdirector de Protecció Civil
de la Generalitat, Sergi Delgado,
ha explicat que es treballa per
adaptar la revetlla del 23 de juny
a les restriccions en vigor pel coronavirus: “Apostem perquè pugui
haver-hi Sant Joan”. Serà un Sant
Joan amb pirotècnia i als carrers,
però de tall molt més familiar i
que haurà de desenvolupar-se en
grups reduïts, ha explicat en una
entrevista en Rac1 aquest diumenge.
“Queda menys d’un mes i estem
treballant des de fa unes setmanes
amb el sector de la pirotècnia i el
Departament de Cultura, i tenim
una proposta a nivell tècnica
tancada”, ha explicat Delgado, i
ha afegit que el pla haurà de ser
avalat pel comitè tècnic del Procicat.
La proposta de Protecció Civil
manté el “component lúdic” de
la festivitat, encara que en una
modalitat més familiar i mantenint
les mesures de seguretat vigents
en la fase 3 -en la qual calculen
que estarà gran part del territori a
finals de juny-. “Haurem de fugir
d’esdeveniments massius”, ha
assenyalat.
El sector de la pirotècnia s’ha
mostrat “molt receptiu” a les propostes de Protecció Civil, tant respecte de la possibilitat d’adaptar

el material pirotècnic a la venda
com en la manera de vendre’l. La
proposta de la Generalitat passa
per oferir paquets de petards més
reduïts i amb una càrrega explosiva inferior, així com prioritzar
la venda per Internet i no tant
la presencial, o amb encàrrecs
previs i paquets preparats, així
com evitar els fulletons en paper
amb instruccions i donar-les en
format digital.
“És el sector el que coneix bé el
tipus de material més adequat
en les condicions que li expliquem que pugui haver-hi”, i ha
destacat que seran els comerciants els qui finalment defineixin
quins petards es comercialitzen
aquest Sant Joan.
També tindran en compte les
característiques de cada municipi: “Veurem com ho acabem
de definir, hi ha moltes realitats i els petits pobles tenen un
marge de maniobra, fins i tot
per nombre de persones que es
poden reunir, molt més ampli
que a les grans ciutats”.
El pla concep la revetlla d’aquest
any com una celebració “de
proximitat”, en grups petits i al
carrer, ja que no s’ha de fer pirotècnia ni dins de casa ni des de
les balconades, ha destacat Delgado. ●
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Horrorland ha aconseguit el
premi com a millor parc del
terror d’Europa per segon any
consecutiu i també el de millor
animació al carrer als Scare
Awards. Es tracta dels premis
del sector del terror més importants d’Europa. Els atorga una
associació formada per diferents
experts del món del terror, l’oci
i l’espectacle. En aquesta edició
s’han lliurat de manera telemàtica “a causa de les circumstàncies actuals” per la Covid-19.
Hi ha hagut fins a noranta nominats repartits en setze categories diferents. Horrorland
estava nominat juntament amb
altres cinc parcs d’Europa, tots
amb pressupostos que multipliquen més de quatre vegades la
inversió del parc situat a Cercs.
El jurat ha decidit guardonar el

parc berguedà i n’ha destacat
la innovació, la tecnologia i l’alt
grau de satisfacció del púbic visitant. Per primera vegada, Horrorland ha rebut el premi a la Millor
animació de carrer “gràcies a la
creativitat dels seus espectacles,
la qualitat del vestuari, el maquillatge i el bon ús de la pirotècnia
i els efectes especials”, segons
fonts d’Horrorland.
El parc del terror de Cercs ja
acumula dotze premis en dues
temporades. David Moreno, un
dels directors, ho ha valorat
molt positivament. “Estem
realment emocionats: aquest
tipus de premis donen sentit
a la nostra feina i ens animen
encara més a seguir fent una
cosa molt bonica com és crear
experiències que fan molt feliç
la gent.” ●

Beatifiquen tres frares
assassinats a Manresa
La Secretaria d’Estat del Vaticà
ha anunciat data i lloc per a la
beatificació dels tres màrtirs
caputxins assassinats a Manresa l’any 1936 per la seva
condició religiosa. Els frares
Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere
de Riudebitlles i Josep Oriol de
Barcelona seran beatificats el
14 de novembre d’aquest any
a la basílica Santa Maria de la
Seu després que l’Ajuntament
treballés en aquest sentit des
de l’anunci de la seva beatificació. La missa de beatificació
serà presidida pel Cardenal
Prefecte de la Congregació per

les Causes dels Sants, Mons.
Angelo Becciu. La beatificació
dels tres màrtirs caputxins és la
primera dels temps moderns al
bisbat de Vic, des que el papa
Benet XVI va traslladar les cerimònies de beatificació a les
diòcesis dels beatificats (i no a
Roma) per tal d’apropar el seu
testimoni a l’església local. Fra
Benet és el nom de religiós de
Josep Domènech, que fou fundador dels Amics del cant gregorià i mestre de novicis a Manresa. Fra Benet fou detingut el
6 d’agost del 1936 per uns milicians que l’assassinaren el dia 7
d’agost del 1936. ●

Nacio Digital - Gemma Aleman

Horrorland torna a
La Cuina de les
rebre el premi com a Gambires, Premi
millor Parc de Terror per a l’Escola Joviat

Imatge d’arxiu de la cuina de l’Escola Joviat

L’Escola Joviat de Manresa ha
guanyat el Premi Col·laboratiu en
Grau Superior de la 1a Mostra
d’Impuls FP. El seu projecte ha
estat La Cuina de les Gambires,
un restaurant que complementa
l’oferta d’una agrobotiga en una
masia de Torelló on es venen productes de la granja i els horts dels
propietaris.
Un total de 1.574 persones inscrites en línia s’han connectat
durant deu hores al llarg d’aquests
12, 13 i 14 de maig a la 1a Mostra
d’ImpulsFP per reunir el talent i
compartir el valor social, econòmic
i laboral de l’FP de Catalunya. Una
trobada que ha multiplicat per deu
l’impacte d’anys anteriors, gràcies
a la presència en línia, amb més

de 3.600 reproduccions durant els
tres dies.
El primer esdeveniment online que
ha aplegat alumnes i comunitat
educativa ha premiat la capacitat
emprenedora i d’innovació de la
formació professional catalana. En
total, s’han repartit divuit premis
Dualiza Bankia als millors projectes
sorgits de l’FP d’arreu del territori
que consten de kits de domòtica.
Xerrades inspiradores, projectes
d’emprenedoria de la formació
professional, premis, els millors
projectes d’innovació del curs
2019-2020, taules rodones amb
bones pràctiques educatives i
experiències d’exalumnes que han
explicat com han portat a terme la
seva activitat emprenedora. ●
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Tornen a plantar ceps autòctons
a la Torre Lluvià de Manresa

S’ha reprès la plantació de ceps
autòctons de la comarca del
Bages, a les vinyes de la Torre
Lluvià, una part important de
la vinya experimental. Es tracta
d’un projecte col·laboratiu de
recuperació de ceps gràcies a
un acord entre l’Ajuntament de
Manresa, el Consell Regulador

de la Denominació d’Origen
Pla de Bages i Ampans. L’Ajuntament ha cedit el terreny a
Ampans, que fa el cultiu i la
vinificació en col·laboració amb
el celler Collbaix i amb la DO
Pla de Bages, que és la responsable de coordinar el projecte i
fa l’assessoria amb el suport de

Càritas Manresa reobre
la botiga de roba reciclada
Càritas ha reobert la botiga de
roba reciclada (Moda re-) que a
Manresa es troba als baixos del
Casal de l’Església, a la carretera
de Vic, número 25. A més, amb
el confinament, molta gent ha
aprofitat el temps per endreçar
armaris i, ara que es comença a
sortir, recorda que té vuit punts
amb contenidors perquè aquelles peces que ja no es facin
servir puguin tenir una segona
vida i mantenir llocs de treball
dignes.
Concretament, els contenidors són
situats a la parròquia de Crist Rei,
al carrer de Carrió, 20; a la de Sant
Josep, al carrer de Sant Josep, 44
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(Poble Nou); a la Mare de Déu de
l’Esperança, Callús, s/n (a l’aparcament); a la Sagrada Família, Sant
Cristòfol, 44 (al pati); a la Santa
Maria de Montserrat, Oleguer
Miró, s/n la Balconada; a la Cova,
Camí de la Cova, 17; al Casal de
l’Església, Era Firmat, 1 (darrere
la botiga Moda Re), i a Càritas El
Portal, de 9 h a 14 h i les tardes de
dimarts i dijous, de 15 h a 17.30 h,
al Joc de la Pilota, 6, carrer de la
Dama, 1. La recollida és setmanal.
Càritas ha iniciat una nova etapa
per millorar la recollida i la reutilització de la roba que ja no es fa
servir i per generar llocs de treball.
Per incrementar la roba recollida,

s’han ampliat els punts de recollida amb la instal·lació de contenidors amb el propòsit de facilitar
a tothom el lliurament en llocs
accessibles i propers. Cal recordar
que la novetat més important va
ser l’obertura de la nova botiga
de roba reciclada i complements
que dona la possibilitat que tota
la ciutadania s’hi impliqui i practiqui la bona pràctica de consumir
roba usada i complements a preus
molt assequibles i bona qualitat.
Amb aquesta iniciativa es dona
una nova vida a la roba i una nova
oportunitat de treball a persones
en risc d’exclusió social que són
acompanyades per Càritas. ●

queda sense
Festa Major

Nacio Digital

AMPANS

S’han plantat malvasia roja, manresana, muscat d’Istambul, pansera, pansa, negrelló i turbat

l’Institut Català de la Vinya i el
Vi (INCAVI).
El president de la DO Pla de
Bages, Joan Soler, explica que
“de la plantació de varietats de
vinya bagenques se n’espera
la recuperació de biodiversitat,
sabors i identitat vinculada a la
nostra terra, la nostra història
i la nostra cultura’’. El muscat
d’Istambul és la varietat blanca
més aromàtica que s’ha trobat al
Bages, a cavall d’un muscat i una
malvasia; el turbato coromina té
un potencial d’envelliment molt
alt, gràcies a la seva acidesa; la
pansera evoluciona molt bé aromàticament a través dels anys, i
el cap pelat és una varietat negra
que aporta bon volum en boca.
La Torre Lluvià va ser adquirida
per l’Ajuntament de Manresa el
febrer del 2012 i de seguida hi
van començar les obres. ●

Santpedor es

De fet, tota la festa concebuda
com fins ara enguany no es podrà
celebrar. La crisi sanitària del
coronavirus ha obligat l’Ajuntament a suspendre la festa grossa,
que havia de tenir lloc d’aquí a
uns dies, de l’11 al 15 de juny, i
que havia de ser la primera sense
les tradicionals vaquetes, que
una consulta popular va decidir
eliminar el novembre passat. Tot i
la suspensió de la Festa Major, el
consistori i les entitats del poble
estan preparant una celebració
alternativa popular amb activitats
culturals i lúdiques.
L’Ajuntament de Santpedor ha
suspès la festa per “la necessitat
de garantir la salut i el benestar
dels veïns i veïnes i les restriccions
dictades pels governs central i
català per evitar la propagació
de la Covid-19”. El consistori
ha lamentat “haver de prendre
aquesta decisió excepcional,
però, davant de tot, prioritza la
salut i el benestar de la gent”.
Alhora, però, ha anunciat que
com a alternativa es prepara una
festa popular amb música, concursos i activitats a les xarxes.
L’eliminació de les vaquetes del
programa d’actes la van decidir
els veïns després que l’equip de
govern (ERC i Junts per Santpedor) sotmetés la decisió a un
procés participatiu la tardor passada. La consulta va donar la victòria al no per 1.150 vots, mentre
que els partidaris del sí van sumar
1.104 butlletes. ●
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Memoria.cat, el portal de webs
de l’Associació Memòria i Història de Manresa, actualment
ja acull més de 60 webs, amb
milers de documents i fotografies i centenars de vídeos de testimonis orals sobre la República,
la Guerra Civil, el franquisme i
la transició a Manresa. També
conté alguns documents significatius de la història de Catalunya.
En aquesta ocasió proposem la
consulta del web que intenta
explicar l’abast de les repressions
exercides a Manresa durant la
rereguarda republicana (19361939) i durant el franquisme (a
partir del 1939), i ho exemplifica a través de sis documentals
sobre sis famílies que van perdre
el pare en aquestes repressions.
Dolors Duocastella Roig, Pilar
Vers Arenys i Pere Vilarasau Serracanta expliquen els assassinats
dels seus pares, que es produïren a la rereguarda republicana.
Teresa Fàbrega Sibila, Maria Vilaseca Font i les germanes Rosa,
Àngela i Carme Soler expliquen
què va representar l’execució

memoria.cat

Memoria.cat t’explica
les represssions
franquistes a Manresa

dels seus pares durant els primers anys del franquisme.
Els documentals es complementen amb nombrosos documents de l’època i amb un
apartat de preguntes sobre les
dues repressions. El web també
ofereix una entrevista a Hilari
Raguer, historiador i monjo de
Montserrat, sobre la repressió
religiosa durant la Guerra i el
paper de l’Església durant la
República i el franquisme, i una
entrevista a mossèn Josep Riba,
capellà establert a Manresa que
els primers temps de la guerra
s’hagué d’amagar per sobreviure
a la persecució antireligiosa. ●

Ha passat i passarà

La celebració de
la Mediterrània, a
l’octubre, en ‘stand by’
La “incertesa”, en l’àmbit de la
cultura, arriba evidentment fins a
la Fira Mediterrània, el més tardà
dels mercats estratègics del país.
La 23a Mediterrània s’ha de
celebrar del 15 al 18 d’octubre.
A final de gener, abans de la
crisi del coronavirus i del confinament per la pandèmia, el
certamen va tancar la recepció
de projectes, que ara mateix es
troben en fase de selecció. Hi
han arribat prop de 1.400 propostes, una xifra similar a la de
l’any passat, i un nombre molt
elevat respecte a fa dos anys.
A final de juny, la fira hauria de
comunicar qui participa i qui
no a la Mediterrània del 2020.
Les restriccions, probablement,

seran de públic, d’arribada de
programadors estrangers... Entre
les mesures amb què es treballa
hi ha la possibilitat de digitalitzar
la part professional, el mercat
d’espectacles, una possibilitat
perquè, a hores d’ara, no se sap
quina ni com podrà ser la mobilitat, sobretot la internacional.
Com a mercat estratègic, una de
les grans preocupacions és com
arribaran els grups i les companyies a la tardor. Les coproduccions nascudes de l’edició passada de la Mediterrània que ara
estarien fent temporada estan
aturades. La fira haurà d’estar
pendent del que passa al sector.
El que es pugui dependrà de les
directrius que es puguin fer. ●

ESTUDIA FP
A LA UNIVERSITAT

CAMPUS
PROFESSIONAL

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 2020-2021

CFGS DE PRÒTESIS
DENTALS

CFGS D’EDUCACIÓ
INFANTIL

CFGS D’ADMINISTRACIÓ
I FINANCES

Forma’t com a protètic dental
amb un alt perfil tecnològic.
Classes pràctiques al laboratori
en grups reduïts i espai de treball
per a cada alumne.
Aula de CAD amb un ordinador
per alumne.

ORIENTAT A CIÈNCIA I
EXPERIMENTACIÓ

ORIENTAT A GESTIÓ DE CLUBS
I ENTITATS ESPORTIVES

Forma’t com a educador per
impulsar la ciència des de la
primera infància.
Innovació educativa a través de
la ciència, en el marc del Lab 0-6,
laboratori de ciència per a infants
de 0 a 6 anys.

Administració i finances pensades
per a l’especificitat de la gestió
d’empreses i clubs esportius.
Formació pràctica. Aprenentatge
en entorns de simulació.

• Formació professional superior
en un entorn universitari.
• Laboratoris amb un alt nivell
tecnològic.
• Accés a programes de mobilitat
internacional.
• Opció de formació dual en
empreses del sector.

PORTES
OBERTES
VIRTUALS A:
portes-obertes.
umanresa.cat

JA POTS
RESERVAR
LA TEVA
PLAÇA

L’acord entre Joviat FPi i UManresa
preveu la impartició compartida als
dos centres i la col·laboració amb
els cicles d’activitats esportives.

Informació i preinscripcions
Campus Professional UManresa
Avinguda Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
93 875 73 88
campusprofessional@umanresa.cat
www.umanresa.cat/campusprofessional
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Benvinguts a Pagès
serà a l’octubre
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ICL Iberia

Entre les nombroses cancel·lacions i festes posposades hi ha
la cinquena edició de Benvinguts
a Pagès, que s’ajorna i se celebrarà els dies 3 i 4 d’octubre. La
gran festa de la pagesia catalana
s’havia programat, com cada
any, per a aquest primer cap de
setmana de juny, però la situ-

ació actual ha aconsellat l’ajornament d’un esdeveniment que
obrirà les portes de les explotacions agrícoles, ramaderes i
pesqueres del país. Els visitants
seran els protagonistes d’una
experiència a través de la qual
podran veure com treballen els
productors, comprar-ne els productes al seu origen, sense intermediaris, i provar els restaurants
de proximitat.
El cap de setmana a pagès
esdevé una cita referent per al
públic familiar i foodie que té al
seu abast una gran oferta agroalimentària que els permet connectar amb el territori i l’origen
dels aliments. ●

Proves reals de
transport ferroviari
de Súria al port

Entrada d’un tren de potassa a la terminal d’ICL del Port de Barcelona

S’han iniciat les primeres proves
reals de transport ferroviari
entre la mina de sal i potassa
que ICL Iberia té a Súria i la seva
terminal al Port de Barcelona.
Es tracta dels primers trens,
operats per Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC),
que arriben a aquesta nova terminal, on ja s’han començat a
fer també proves de càrrega
de vaixells. Un cop finalitzin les
proves, ICL preveu que la nova
terminal dedicada a la potassa
i als productes salins estigui
plenament operativa durant el
proper mes de juny.
Un cop completades les infraestructures ferroviàries en els
accessos i en l’interior de la terminal i incorporades al Sistema
de Gestió de Seguretat i Operativa Ferroviària del Port de Barcelona, els trens han començat
a fer proves operatives. Inicialment, s’han realitzat dues circulacions diàries, però FGC, que
ofereix aquest servei entre el
Bages i el Port, preveu que s’incrementin gradualment.
La nova terminal de sal i potassa
que ICL Iberia ha construït al
moll Álvarez de la Campa és
una peça cabdal del projecte

industrial que la companyia
desenvolupa a la conca minera
del Bages, ja que garanteix una
logística marítima de gran capacitat per donar una sortida eficient i sostenible als seus creixements de producció futurs.
La infraestructura, que ha comportat una inversió de 77 milions
d’euros, inclou un moll de 460
metres de longitud, dos shiploaders de 52 metres d’alçada, dos
magatzems de 22.000 m2, una
terminal ferroviària en ample
mètric amb quatre vies de 450
metres de longitud i una estació
de descàrrega de camions. La
terminal té capacitat per operar
4 milions de tones anuals de sal
i potassa.
FGC opera en la línia entre Súria
i el Port amb combois de 21
vagons, nombre que ICL preveu
augmentar fins a 24, i 290
metres de longitud. Cada vagó
pot portar 40 tones de pes i, per
tant, en cada comboi es transporten fins a 900 tones netes de
potassa. L’ús del transport ferroviari comporta una reducció
de les emissions de CO2 del
80 % respecte al mode terrestre
i ajuden a minimitzar els sorolls i
els accidents. ●
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AVANZA.
SAGE TE
ACOMPAÑA.

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

SOLICITA INFORMACIÓN
93.877.03.03
www.controlgroup.es
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/// FARMÀCIA de guÀrdia ///
Del 2 de JUNY al 8 de JULIOL
•••••
2 Dimarts 3 Dimecres COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
3 Dimecres 4 Dijous CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
4 Dijous 5 Divendres ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
5 Divendres 6 Dissabte FARRÉ Barcelona, 1 938731848
6 Dissabte 7 Diumenge GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987
7 Diumenge 8 Dilluns MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494
8 Dilluns 9 Dimarts MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
9 Dimarts 10 Dimecres MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
10 Dimecres 11 Dijous NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
11 Dijous 12 Divendres OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16 938722771
12 Divendres 13 Dissabte OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110 938776536
13 Dissabte 14 Diumenge PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
14 Diumenge 15 Dilluns PLANAS Guimerà, 23 938721505
15 Dilluns 16 Dimarts BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
16 Dimarts 17 Dimecres PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
17 Dimecres 18 Dijous ROS Passeig Pere III, 73 938730157
18 Dijous 19 Divendres SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
19 Divendres 20 Dissabte SALA Sant Miquel, 10 938721767
20 Dissabte 21 Diumenge SERAROLS, Mª DOLORS La Balconada, 15 938743957
21 Diumenge 22 Dilluns SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53, 938776618
22 Dilluns 23 Dimarts SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
23 Dimarts 24 Dimecres TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
24 Dimecres 25 Dijous TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555
25 Dijous 26 Divendres VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
26 Divendres 27 Dissabte ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada) 938784040
27 Dissabte 28 Diumenge ALIER Infants, 2 938721984
28 Diumenge 29 Dilluns ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines) 938721389
29 Dilluns 30 Dimarts GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
30 Dimarts 1 Dimecres BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba) 938730133
•••••
1 Dimecres 2 Dijous COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
2 Dijous 3 Divendres RIU Born, 30 938721359
3 Divendres 4 Dissabte COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
4 Dissabte 5 Diumenge CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
5 Diumenge 6 Dilluns ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
6 Dilluns 7 Dimarts FARRÉ Barcelona, 1 938731848
7 Dimarts 8 Dimecres GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987

Les cinc sèries
més vistes durant
la quarantena

Durant aquests dies de quarantena hi ha hagut diverses estrenes
a Netflix, HBO i Amazon que
estan sent un èxit.
Durant aquests dies estem dedicant una bona part del nostre
temps a l’oci, sobretot, a veure
aquestes sèries i pel·lícules que
no hem tingut temps de veure.
Entre la tremenda oferta que hi ha
a plataformes com Netflix, HBO
o Amazon, amb sèries especialitzades en terror, en acció o per a
adolescents, n’hi ha que destaquen per sobre de les altres i estan
sent les més vistes d’aquests dies.

 La casa de papel
Premi Emmy a la millor sèrie internacional, és l’èxit més gran d’una
sèrie espanyola de la història, amb
xifres properes a Stranger Things.
Després d’una tercera temporada a
Netflix, ara s’ha estrenat la temporada 4, que és el més vist a Netflix
des que es va estrenar el 3 d’abril.

 Juego de tronos
Sembla que ja ens n’hem oblidat
amb tantes estrenes, però fins
l’any passat no es parlava d’altra
cosa que no fos del final d’aquest
sèrie, que no va agradar a tothom.
I encara que sembli que hagi passat
molt de temps, Juego de Tronos
continua estant entre les sèries
més buscades, i això que encara
no se sap res de la seva preqüela
a HBO.
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 Stranger Things
El coronavirus ha retardat el
rodatge de la temporada 4 i
per tant l’estrena a Netflix, però
això no ha evitat que la sèrie
segueixi entre les favorites dels
espectadors.
Deadline diu que Brett Gelman,
l’actor que interpreta Murray
Bauman, tindrà un paper regular
en la quarta temporada. És possible que Murray ajudi Joyce a
investigar el que va passar amb
Hopper en el nou cicle de la
sèrie.

 The Walking Dead
Tota una veterana que continua
donant molta guerra. Tot i que
les seves audiències continuen
estant molt lluny dels seus millors
temps, la sèrie ha tornat a trobar
el camí que li agrada als fans i
les crítiques tornen a ser millors
després d’unes temporades perdudes. Això sí, ara amb baixes
molt importants. A Netflix.

 Madres
Madres. Amor y vida és una sèrie
de televisió espanyola produïda
per Mediaset Espanya. Protagonitzada per Belén Rueda, es va
estrenar a Amazon Prime Video
el 8 de maig del 2020. La sèrie
va ser renovada per una segona
temporada sense emetre. Història de mares i fills en un hospital. ●

Vida
als anys!

Per molts
anys!

CIència i Tecnologia

· FREQüència · Juny 2020

Eurecat assaja amb èxit un nou sistema de l’empresa
E. Vila Projects per desinfectar mascaretes amb
radiació infraroja i llum ultraviolada
bibliogràfiques de les quals es disposa,
ambdós tractaments inactivarien teòricament el SARS-CoV-2.
A la prova, Eurecat ha contaminat la mascareta en diferents punts, tant per la part
de dins com per la part de fora, amb el
bacteri Escherichia coli. Després ha aplicat
el tractament de desinfecció de l’empresa i
ha mesurat la quantitat de microorganisme
viable romanent en els diferents punts contaminats.

E

l centre tecnològic Eurecat ha
assajat amb èxit en els seus laboratoris de Manresa el funcionament
del sistema que ha desenvolupat
l’empresa E. Vila Projects, de Sant Fruitós de
Bages, per a la desinfecció de les mascaretes
FFP2 i FFP3, que són les que ofereixen el nivell
més alt de protecció contra la Covid-19, per
fer-ne possible la reutilització mitjançant tecnologia de radiació infraroja i ultraviolada.
En concret, l’assaig ha consistit a testar el

L’assaig ha inclòs controls positius i negatius,
amb mascarets que s’han contaminat i no
s’han desinfectat i mascaretes que no s’han
contaminat, per reforçar la validesa dels resultats. Els testos s’han fet amb la col·laboració
d’Aigües de Manresa, que ha facilitat material
i equipament per dur-los a terme.
sistema amb el bacteri Escherichia coli, que,
d’acord amb estudis científics duts a terme,
és més resistent a aquests tractaments que el
SARS-CoV-2, amb la finalitat de comprovar
l’efectivitat del sistema en la desinfecció de
mascaretes.
El sistema desenvolupat per E. Vila Projects
incorpora dues tecnologies per a la desinfecció. Primer aplica radiacions infraroges,
que escalfen la mascareta i, en segon lloc,
aplica llum ultraviolada. Segons les dades

E. Vila Projects, de Sant Fruitós de Bages,
acaba de patentar el sistema i cada un dels
seus equips té una capacitat de tractament
de 5.000 mascaretes al mes.
L’empresa E. Vila Projects, fundada l’any
2008 amb seus a Sant Fruitós de Bages,
Madrid i Mèxic, està especialitzada en
l’aplicació de la tecnologia d’infraroig i
energia ultraviolada a la indústria i el camp
científic. ●

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.

Plaça de la Ciència, 2 · 08243 Manresa (BCN) · Tel. 93 877 73 73 · www.eurecat.org
anunci Festa major 05 190 x 60 mm.indd 1

 28

16/9/19 13:30

Juny 2020 · FREQüència ·

Especials

Consorci del Bages

Disminueix la generació de residus a Manresa i
augmenta lleugerament als municipis consorciats
durant el primer mes de l’estat d’alarma
de residus municipals (aquesta dada exclou
la fracció de vidre, recollida per altres canals)
respecte al mateix període de l’any anterior.
S’ha passat de 162 tones a 181 tones.
Pel que fa al conjunt de Catalunya, la
generació de residus municipals ha caigut
un 17 % durant el mes de confinament per
la Covid-19. En aquesta nota de premsa en
trobareu la informació:
http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/
detall/generacio-rm-COVID-19
Pel que fa a les deixalleries, van estar tancades
durant el primer període d’estat d’alarma:
http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/
detall/tancament-deixalleri.es

S

egons dades de l’Agència de Residus
de Catalunya, durant el primer mes
de l’estat d’alarma (disposem de
dades del 18 de març al 14 d’abril)
ha disminuït la generació de residus de fracció
resta i de fracció orgànica a la ciutat de
Manresa (no disposem de dades d’envasos,
paper i cartró i vidre). Durant aquest període,
es van generar 1.655 tones de residus
municipals (fracció resta + fracció orgànica),
això representa un 7 % menys respecte de
l’any anterior, quan aleshores van ser 1.786
tones.
Això s’explica (o s’interpreta) perquè durant
aquest període hi ha hagut menys població
que s’ha desplaçat a Manresa, probablement
per treballar, entre altres raons, i, per tant,
s’han originat menys residus a la capital del
Bages.
Aquesta tendència apareix també als
municipis turístics de Catalunya. Com que hi
ha hagut menys turisme o no n’hi ha hagut
pràcticament, les dades de generació de
residus han disminuït.
Hi ha un altre fet que també és positiu i és
que en aquest període s’han generat menys
residus de fracció resta a Manresa que no

pas en el mateix període de l’any anterior; un
8 % menys de resta (que són els residus que
es destinen a dipòsit controlat).
A banda, a Manresa ha augmentat un 1 % la
recollida de la fracció orgànica.
La fracció orgànica, recollida selectivament
i transformada en compost, és un recurs
molt valuós per als sòls agrícoles. En canvi,
si es destina a abocador, genera emissions
contaminants cap a l’atmosfera.
Pel que fa als municipis consorciats, la brossa
municipal dels quals és gestionada pel
Consorci del Bages, trobem que la generació
de residus (en les fraccions de vidre, paper
i envasos) ha crescut un 5 % respecte del
mateix període de l’any anterior (de 944 tones
a 988).
En aquest cas, el fet que la gent hagi
romàs confinada i hi hagi hagut menys
desplaçaments és una explicació plausible.
Per exemple, en el cas de Santpedor, ha
pujat un 12 % la recollida selectiva de fracció
orgànica. Ha augmentat un 1 % el paper i el
cartró, un 14 % els envasos lleugers i un 14 %
la fracció resta. Total: 12 % més de generació

Posteriorment, l’Agència va emplaçar els ens
locals a valorar la idoneïtat d’obrir-les després
de la primera flexibilització de les mesures de
confinament decretades per l’Estat.
Aquí en teniu la nota:
http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/
detall/consell_obertura_deix
Així, el Consorci del Bages ha decidit que
les seves deixalleries fixes i mòbils reobriran
dilluns vinent, l’11 de maig. Aquí en teniu la
nota:
http://w w w.consorcidelbages.cat/ca/lesdeixalleries-fixes-i-mobils-del-conso
rci-es-reobriran-dilluns-vinent-11-de-maig
S’ha demanat als usuaris que respectin les
mesures de seguretat, que evitin col·lapsar
les deixalleries els primers dies d’obertura i
que s’informin del funcionament de recollida
de voluminosos als seus municipis.
Durant el període actual, l’Agència de Residus
de Catalunya ha creat al seu web una secció
amb tota la informació relacionada amb
residus i Covid-19, on s’informa, a més,
de les mesures preses per facilitar la gestió de
residus a les empreses del sector durant l’estat
d’alarma. ●
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Receptes de dieta
Després de dos mesos i mig confinats i d’entretenir-nos fent pastissos, rostits i plats ben saborosos... ai!, ens
adonem que la bàscula o s’ha espatllat o pesem més que abans del confinament. Per això, et proposem un menú
refrescant i amb poques calories per posar-te la roba d’estiu i que no et quedi estreta amb els quilets guanyats. I
és que estar a dieta no ha de ser sinònim de plats insulsos, avorrits i poc saborosos. Aquí tens receptes i trucs per
convertir els teus menjars de règim en una festa per al paladar.

Amanida
de llenties

Papillota de bacallà
amb verduretes

Crema de
llimona

En prescindir del xoriço, la cansalada, la
patata i el pa fregit de les llenties estofades
clàssiques, no només aconseguim una
recepta de 197 calories, sinó un plat 100
% vegà, ja que no porta absolutament cap
ingredient animal.

La tècnica de la papillota us permet conservar
els sabors naturals de tots els ingredients i fer
preparacions amb el mínim greix possible.
Aquesta preparació, per exemple, només té
235 calories per ració.

Amb
ingredients
tradicionals,
hem
modificat
a través
d’edulcorants una
deliciosa crema baixa en calories.

 Ingredients
320 g de llenties pardines cuites, 50 g de col, 50 g
de mongetes verdes, 1 pastanaga, 1 ceba tendra
i 2 tomàquets, ½ pebrot vermell i 1 pebrot groc,
1 llimona, 2 cullerades de mel, 1 culleradeta de
comí molt, 2 branquetes de coriandre, ½ dl d’oli
d’oliva, sal i pebre negre.

 Elaboració
Prepareu les hortalisses. En primer lloc, raspeu la
pastanaga i netegeu la ceba tendra. Renteu-les
totes dues. Després, renteu els pebrots i la col.
I talleu-ho tot a la juliana. Finalment, renteu els
tomàquets i talleu-los en tires eliminant-ne les
llavors. Coeu les mongetes. Traieu-los les puntes, renteu-les, talleu-les a la juliana i coeu-les
durant uns 5 minuts en aigua salada. Un cop
cuites, refresqueu-les en aigua freda i escorreu-les. Per fer la vinagreta, en un bol, barregeu
el suc de la llimona amb la mel, el comí i l’oli.
Munteu l’amanida. Esbandiu les llenties cuites i
escorreu-les. Barregeu-les amb les verdures, salpebreu-ho tot i afegiu-hi un rajolí de la vinagreta
de mel i llimona. I
per decorar, afegiu-hi unes fulles de coriandre rentades.
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 Ingredients
4 porcions de llom de bacallà fresc o dessalat, 2
pastanagues, 300 g de mongetes tendres planes,
2 patates grans, 1 gra d’all, 1 branqueta de farigola, oli d’oliva, sal i pebre

 Elaboració
Talleu les pastanagues i les mongetes. Primer,
peleu i renteu les pastanagues, i talleu-les en bastonets molt fins i curts. Després, traieu les puntes
a les mongetes i, si en tenen, retireu-los els fils.
Renteu-les i talleu-les de la mateixa manera que
les pastanagues.
A continuació, prepareu les patates. Peleu-les, renteu-les i talleu-les a rodanxes. Col·loqueu-ne tres
o quatre superposades, i talleu-les en bastonets
de la mateixa mida que els de les mongetes i les
pastanagues.
Després, cal afegir-hi l’all picat. Disposeu totes les
hortalisses en un bol, afegiu-hi l’all pelat i molt
picat, sal i pebre, ruixeu-ho tot amb una cullerada d’oli i remeneu. Preescalfeu el forn a 200 °C.
Mentre s’escalfa, d’una banda, renteu el peix i eixugueu-lo amb paper de cuina. De l’altra, talleu 4
fulls de paper sulfuritzat d’uns 40 cm de costat (un
per persona). Doblegueu-los per la meitat com si
féssiu un llibre i torneu a obrir-los.
A continuació, munteu la papillota. Pinteu amb oli
la cara interior dels papers, deixant un marge net al
voltant. Disposeu-hi les verduretes tallades, el bacallà a sobre i una branqueta de farigola rentada.
Tanqueu les quatre papillotes doblegant els extrems diverses vegades cap a dins. Enforneu-ho i
serviu-ho de seguida.

 Ingredients
2 ous, 100 ml d’aigua, 3 gotes d’edulcorant líquid, 2 culleradetes de ratlladura de llimona, el
suc de dues llimones, 7 g de gelatina sense sabor

 Elaboració
Separeu les clares dels rovells dels ous. Poseu al
foc un cassó amb aigua, la ratlladura de llimona
i la gelatina. Un cop comenci a bullir la barreja,
retireu-ho del foc i afegiu-hi el suc de llimona,
els rovells d’ou batuts i l’edulcorant. Deixeu-ho
refredar una mica. Munteu les clares a punt de
neu i afegiu-les a la preparació anterior. Remeneu-ho suaument i poseu-ho a la nevera perquè
la crema es refredi.

 Els trucs!
 És important cuinar amb poc oli
 Els plats que fem servir que siguin
de postre i així sembla que hem menjat
més quantitat
 Abans de l’àpat beure un got d’aigua
que et donarà sensació de sacietat
 No allargar els àpats i així aconseguirem
no picar més del que hi ha als plats

Continuem al teu costat
A la Clínica Sant Josep, gràcies a tot l’equip de professionals i la seva gran capacitat
d’adaptació, hem pogut afrontar amb garanties l’emergència sanitària provocada
per la Covid-19. No ha estat fàcil, però ens ha enfortit.
Avui, continuem refermant el nostre compromís per oferir-te una atenció de qualitat
i totalment personalitzada. I ho fem seguint tots els protocols necessaris per garantir
la teva seguretat i la dels nostres professionals.
T’oferim més de 40 especialitats mèdiques i un ampli ventall de serveis que ens han
convertit en un referent de l’activitat mutual i privada.
Com sempre, seguim al teu costat i agraïm la teva confiança.

C/ Caputxins, 16. Manresa

˜

T. 93 874 40 50

˜

Consultoris: T. 93 874 42 98

˜

www.clinicasantjosep.cat

