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Manresa estrena alcalde

Jordi Biel

El republicà Marc Aloy agafa el relleu de Valentí Junyent
(Junts per Manresa) i entoma 3 anys d’alcaldia

Moció de censura a
Sant Fruitós de Bages

Pep Poblet, saxofonista
de primer nivell

Àdria Mazcuñán (ERC) es converteix
en la nova alcaldessa

Quaranta anys de trajectòria
regalant-nos la seva música
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Pilar Goñi

Feia un any que ho sabíem. I és que aquest
27 de juny es va viure un acte inusual al
Teatre Kursaal de Manresa. Es va fer el canvi
d’alcaldia. De Valentí Junyent a Marc Aloy.
De Junts per Manresa a ERC.
Amb les normes de seguretat pertinents i
amb tots els assistents “emmascarats”, la vara
de la molt noble, molt lleial i benèfica ciutat
de Manresa va passar després de 84 anys a
un republicà.
Segueixo intrigada per saber per què va ser
tan criticat que l’acte es fes al teatre més “nostrat”. Va ser una manera còmoda de saber
on seuries i d’estalviar-te el que és habitual
al saló de sessions consistorial, que és que no
saps mai on aniràs a parar. Ja m’agradaria que
fins i tot els Pregons de la Llum o de la Festa
Major s’hi fessin! Tindrien més repercussió i
serviria perquè el poble, que en definitiva és
per a qui es fan aquests actes, hi pogués assistir de debò i no “els de sempre”.
Els parlaments dels grups polítics, excepte el
PSC, que no hi va assistir per això del canvi
d’escenari, van ser els esperats.
Em centro en el del nou alcalde Aloy, que va
fer una emotiva passejada per tots els alcaldes de la democràcia i va fer un apartat especial per al benvolgut alcalde Sanclimens.
Ens va transmetre tot el seu amor per la ciutat recordant el que s’ha fet i el que queda
per fer. Així mateix, va recordar la seva família, en especial el seu pare, que va morir fa
pocs mesos, i què voleu que us digui, a mi,
digueu-me sensible, també se’m va escapar
la llagrimeta. Molts encerts, alcalde!

Publicació mensual de distribució gratuïta a les llars de
Manresa. Informació pràctica i de proximitat.
Es pot consultar a www.canaltaronja.cat
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“Soc d’una generació que no va
viure la dictadura, però sí les grans
crisis econòmiques en aquest país”
Per Tania Rodtíquez. Fotos: Jordi Biel

Marc Aloy Guàrdia va néixer a
Barcelona fa 42 anys. Arquitecte i
postgraduat en rehabilitació d’edificis,
durant més de deu anys va ser membre
de l’equip de treball de la Delegació
del Bages-Berguedà del Col·legi
d’Arquitectes. Va ser un dels fundadors
de l’espai cultural Via Fora! i és soci
d’Òmnium Cultural, de l’ANC i del
Bàsquet Manresa, així com membre de
Xàldiga. Va començar la seva militància
a ERC i a les JERC l’any 2000, va ser
portaveu de les JERC de Manresa i
de la Setena Regió, així com membre
de l’Executiva Nacional de les JERC
entre el 2001 i el 2003. Forma part de
l’executiva d’ERC de Manresa i va serne el president entre el 2013 i el 2015.
Des del febrer del 2016 va ser nomenat
regidor de Planejament, Projectes
Urbans i Entorn Natural, fins al maig
del 2017. Des d’aleshores fins a la
finalització del mandat corporatiu
2015-2019, fou regidor d’Urbanisme
i Llicències. Va ser primer tinent
d’alcalde, des del maig del 2017 fins a
concloure el mandat corporatiu 20152019, i conseller comarcal de Medi
Ambient. Aquest 27 de juny va deixar
de ser primer tinent d’alcalde del
consistori manresà per assolir l’alcaldia
per a aquests propers tres anys.

Aquest canvi d’alcaldia ja s’ha produït. Ha
estat com pensàveu?
ERC va guanyar les eleccions, Junts va ser
la segona formació. Des del 1934, ERC no
guanyava unes eleccions i va ser una nit històrica.
Va ser just aquest acord de govern?
En un primer moment cada partit intentava
treure el màxim, però la veritat és que una ciutat
s’ha de governar amb el màxim de complicitats.
Per tant, tot i haver guanyat nosaltres les
eleccions, enteníem que no era bo governar
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només amb els nostres vuit regidors i havíem
de fer una prospecció amb Junts, relació que ja
havia estat molt bona i havia donat molts fruits.
Després de les reunions pertinents, es va arribar
a un acord. Nosaltres vam votar l’alcaldia per un
grup que no havia guanyat, però era important
fer-ho per seguir treballant junts.
Ha estat cinc anys al Govern. Com notarà la
ciutadania el canvi d’alcaldia?
És un canvi generacional important. Per primer
cop hi haurà un alcalde nascut en democràcia

i escolaritzat en llengua catalana i d’una
generació que en el moment en què va acabar
els estudis va patir una crisi enorme i la crisi de la
COVID-19. Soc d’una generació que no va patir
la dictadura i semblava que les llibertats estaven
assumides, però que s’ha hagut d’espavilar. Som
emprenedors i ara estem agafant les regnes de
la ciutat. Jo pertanyo a una formació diferent
de la de Junts. La meva formació és d’esquerres
i assembleària. Els qui hem treballat des de les
entitats entenem que les decisions es fan en
equip i en això voldrem aprofundir.
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Socials, que és coneixedora de les mancances
patides, i des d’Aigües de Manresa ho han fet
possible hi han trobat la solució.
L’espai de vianants s’ha ampliat per
mesures de seguretat. Dona resposta al
pla de mobilitat?
Sí. Mentre perduri aquest distanciament
físic per no propagar el virus necessitàvem
guanyar espai per als vianants. Per tant, es
va fer en aquests carrers seguint criteris de
carrers que volem transformar. N’hem fet la
prova. A la crisi se suma una altra crisi que
és la que afecta el canvi climàtic, la despesa
climàtica, voler ser més sostenibles. Hem de
fer un canvi de model i reforçar l’espai públic i
el transport col·lectiu. Hem de ser conscients
que una crisi no va deslligada de l’altra.
Continuaran les zones de vianants?
I tant, el carrer Guimerà l’estem transformant.
El petit comerç ens ho havia demanat i estem
treballant en aquest projecte.

El Teatre Kursaal va ser l’escenari atípic del ple extraordinari per rellevar l’alcalde de Manresa per a la resta de la legislatura

L’entesa entre els dos equips de govern ha
estat fàcil?
L’entesa és bona, si no, no hauríem revalidat
l’acord. N’estic content.
Fa un any no hauria pensat que seria
alcalde després d’una pandèmia amb
confinament. Com ha afectat a la gestió de
l’equip de govern a Manresa?
Estem en una crisi molt complexa. Gestionant
per videoconferències, trucades de telèfon,
correu electrònic però sense estar amb la gent.
N’hi ha tanta que ha mort sense poder ser
acompanyada i acomiadada pels familiars… No
podem obviar que el ple d’investidura s’ha hagut
de fer en un espai més gran, com és el Teatre
Kursaal, per les mesures de seguretat. Un dia de
joia no ens vam poder ni tocar, ni abraçar... Les
fotos van quedar mutilades per les normes de
seguretat amb les mascaretes, etc. És una nova
normalitat que en té poc, de normalitat.
Vau signar les bases per a la reconstrucció
econòmica. Estem en procés?
Crec que ens hem de sentir orgullosos per
la suma d’esforços i complicitats de tots els
grups municipals de Manresa. Hi ha consens i

participació de tothom amb diàleg amb entitats,
empreses, restauració, Serveis Socials, cultura,
esport... unes bases que despleguen 12 àmbits
de treball, sobretot amb reconeixement als qui
ens han deixat pel camí. No és un document
tancat, sinó viu, que hem d’anar implantant
davant la crisi incerta que no sabem com
evolucionarà o si hi haurà un nou rebrot.
En quins àmbits ha d’intervenir?
Un milió són Serveis Socials, atenció a les
persones i mesures de reactivació econòmica.
El més important han estat les ajudes per a
microcrèdits per a petites empreses i la resta
també com a ajuda a fons perdut, i s’ha
incrementat l’àmbit social amb més compra
d’aliments, menjador social augmentat.
M’agradaria remarcar que el més pioner
són els comptadors solidaris. Un problema
greu que teníem. La situació de manca
d’empadronament i l’habitatge irregular
i que en una crisi de confinament feia que
hi hagués gent sense aigua corrent. Vam
decidir posar-los-en i en menys d’un mes
hem posat més de 100 comptadors socials.
Ha estat possible gràcies a col·lectius com
la Taula d’emergència. Una feina de Serveis

Quant a l’educació, com treballa la
Comissió de segregació escolar?
Amb la participació de tots els grups
municipals i ofereix mesures per lluitar contra
la segregació, millorar el sistema educatiu,
però és veritat que els informes indiquen que
Manresa està per sota de la mitjana.
Com valora la visita al Vaticà per parlar
del Projecte 2022?
El papa Francesc és un referent a escala
mundial. Crec que és molt important haverhi estat. Ningú entenia que ens hagués donat
audiència. Vam ser la primera visita estrangera
en plena pandèmia. Traslladar-li la situació de
crisi, la pobresa, la necessitat de fer accions
per aturar el canvi climàtic. Molt interessant. El
projecte del 2022 de l’aniversari de sant Ignasi
serà important a Manresa i volíem explicar-ho
al pontífex. Manresa és una ciutat d’acollida i
dona resposta a molts immigrants. La visita va
ser entranyable.
Quin repte creu que no es podrà
materialitzar durant aquests tres anys
de la seva alcaldia?
La crisi ens agafa en un moment en què les
finances estaven molt sanejades. Podem fer
inversió i podrem continuar fent inversions
que donen feina a empreses que generen
llocs de treball i, així, afavorir la reactivació
econòmica. ●
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“Durant aquests nou anys hi ha
hagut petites coses que m’han fet
sentir satisfet”

Per Tania Rodtíquez. Fotos: Jordi Biel

Valentí Junyent i Torras va néixer a
Castellbell i el Vilar fa seixanta anys.
És alcalde de Manresa des de l’11 de
juny del 2011. Llicenciat en Geografia
i Història per la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), màster en Direcció
i Gestió Esportiva d’INEF i màster
en Intel·ligència Emocional a les
Organitzacions per la Universitat de
Barcelona (UB).
Acabades les eleccions municipals
de l’any passat, va arribar el tercer
acord de govern entre Esquerra i Junts
per Manresa amb ERC al capdavant
per l’estret marge de deu vots.
L’acord fet va establir que el cap de
la llista guanyadora, Marc Aloy, seria
primer tinent d’alcalde i regidor de
Presidència durant l’any que Valentí
Junyent seria alcalde. Aquest 27 de
juny hi va haver el ple de traspàs en el
qual Aloy va assumir l’alcaldia durant
tres anys i Junyent serà primer tinent
d’alcalde.

El text de l’acord afirma que “els resultats de
les eleccions municipals del 26 de maig del
2019 han refermat el lideratge a la ciutat de les
dues formacions polítiques que han governat
en coalició des del febrer del 2016. Els 9.119
vots aconseguits per Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) i els 9.109 vots de Junts per
Manresa (JxM), 18.228 en total, representen
més del 56 % del suport dels manresans, i els
16 regidors i regidores aconseguits entre totes
dues formacions suposen el 64 % dels 25 que
formen la corporació municipal. Tot plegat
constitueix un aval més que notable a la feina
feta en el mandat anterior”.
Després de nou anys a l’alcaldia, és
moment de balanç...
M’he anat acomiadant de tothom per tancar
aquest cicle. Hi ha temes dels quals estàs
6

molt satisfet, d’altres que no tant, o han estat
negatius, però en definitiva el balanç és molt
positiu.
En el ple de la seva renúncia com a alcalde
el 23 de juny, hi havia veus d’altres grups
polítics que criticaven que es quedés com a
regidor d’Hisenda. Què en pensa?
Bàsicament em quedo per estar amb els altres
companys de la llista amb els quals ens vam
presentar junts. Seguiré al servei d’aquesta
coalició i sota el lideratge del nou alcalde.
Com valora l’entesa entre Junts per
Manresa i ERC?
L’entesa en els grans temes de ciutat s’ha
aconseguit, donar prioritat als temes que
necessita Manresa i una bona fórmula que els
ciutadans van votar majoritàriament.

Nou anys donen per a molt... En el seu
comiat va parlar de reptes importants
com resoldre plets com El Casino i la Plaça
Bages...
Sí, el Casino està al servei de la ciutat. Era
important desencallar-ho. Es va poder resoldre.
Ho vaig destacar per sobre de la plaça Bonavista
o la via Sant Ignasi perquè calia fer endreça
no resolta. Quan vaig entrar hi havia un
gran endeutament i a poc a poc i gràcies a la
ciutadania el deute és més baix.
Un endeutament el 2011 de 128 milions
d’euros que ara està per sota dels 70
milions d’euros...
Totes les entitats i la ciutadania hi han col·laborat
molt. Excepte Forum, que no està en una
situació financera totalment sanejada, estem
molt per sota.
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Què suposa haver endreçat via Sant
Ignasi i plaça Bonavista?
Un encert d’equip. La via Sant Ignasi i el
futur Museu del Barroc català s’emmarquen
en el Pla de millora del 2022. Un any que
commemora el 500 aniversari de sant Ignasi
de Loiola a Manresa, una vessant espiritual
però important per fer que la ciutat estigui
en millors condicions per als ciutadans de
Manresa i per a tots els qui ens visitin. La
ciutat ha d’estar en millors condicions.
I qui sap si per a la visita del pontífex?
La difusió global de la ciutat influirà. El papa
Francesc va deixar clara la seva predisposició
però per la seva salut i pel moment del 2022
no està encara clar si vindrà o no. Ho viuré
com a regidor i ciutadà i tant de bo pugui
estar amb nosaltres.
Un projecte tirat endavant és l’ampliació
de l’Hospital de Sant Joan de Déu.
Ens dona capitalitat. Més de 250.000
ciutadans tenen com a referent sanitari la
Fundació Althaia. El Govern català en va fer
la dotació pressupostària, i l’encert de la
direcció d’Althaia i el finançament aconseguit
per l’Ajuntament van fer que s’executés l’obra.
Des del 2014 que tenim aquest equipament i
les persones que li donen sentit com metges,
infermeres i el personal el destaquen com a
una institució modèlica.
També ho és en l’àmbit de l’ensenyament
la UVIC-UCC?
La Federació en el món universitari ens
consolida com un projecte estratègic de
Catalunya des del 2015 amb molts aspectes
positius i de referència i, en concret, en
el campus de Manresa, tenir alumnes de
medicina que ja estan a tercer curs i que
en tres anys tindrem metges que surten
d’aquesta universitat.
Estem patint una greu crisi provocada
per la pandèmia de la COVID-19. Com ho
ha viscut?
Amb impacte, confinats i, com a alcalde,
he patit pel dia després de tot. I felicitant
la feina feta des de la Fundació Althaia, les
residències de gent gran i Sant Andreu, però
conscient que serà complicat de redreçar.
L’efecte econòmic i social no serà fàcil. El
90 % de les botigues a Manresa han obert
però l’ideal seria que obrís el 100 % de tots
els establiments del món de la restauració,
oci, activitat. No només per la gernació de

L’alcalde sortint, Valentí Junyent, en el moment de dipositar a l’urna el seu vot d’investidura pel nou batlle de Manresa

llocs de treball que suposa, sinó per tirar
endavant la ciutat.
Manresa viu una certa normalitat...
La gent en tenia ganes, tot i els possibles
rebrots i la prudència que cal tenir, i era
important refer-se després de la bona actitud
que ha tingut la ciutadania i, a partir d’aquí,
amb precaució perquè no es repeteixi.
Càrites Manresa, Banc d’aliments, Comunitat
de Sant Egidi han fet una gran feina per
ajudar els més desvalguts. Manresa és una
ciutat d’acollida amb un gran nombre de
nouvinguts i el projecte de vida l’han pogut
aconseguir a la capital del Bages.
Una Manresa cohesionada, inclusiva
i acollidora, deia en el seu programa
electoral
de
l’any
passat.
S’ha
aconseguit?
Puc parlar, per exemple, del Camí de la Gravera
entre la barriada Mión i la plaça Catalunya, és
una manera que aquesta connectivitat entre
barris sigui més fàcil. Cohesionada socialment
amb una aposta de caldera de biomassa per
a l’Escola de la Balconada i la zona esportiva
perquè el que volem és millorar la qualitat

de vida. Seria meravellós que tingués gespa
artificial però s’ha de fer a poc a poc. Les
fites, a voltes, són limitades. Estem contents
d’aquest primer any i de les obres que estan
en camí de ser executades.
Quines són aquestes obres?
La via Sant Ignasi i la plaça Remei estan en
procés. L’avinguda Països Catalans està per
licitar. El projecte per enllestir la seu de la
Generalitat a Manresa està quantificat pels
antics Jutjats, però està previst que sigui
de més envergadura del que es volia en un
principi i previst des de Vicepresidència de la
Generalitat.
Algun repte que el faci sentir orgullós?
Posar en marxa la instal·lació de l’Ateneu Les
Bases, la sala de gimnàstica de l’antic Congost
i el judo per a l’Esport 7 ha estat important
com el camp de rugbi i de beisbol. Com a
regidor d’Esports, en el primer mandat, em
va fer il·lusió portar-ho endavant. L’èxit del
Teatre Kursaal i posar en valor els deu anys
com a escenari de referència també ha estat
important. Petites coses que et fan sentir
satisfet d’aquests nou anys. ●
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Coses que han vingut
per quedar-se
Per Isabel Campos / Josep Marfull

En aquesta crisi sanitària que encara vivim ha calgut convertir en no presencials molts aspectes de
la nostra vida tant familiar com, sobretot, professional que històricament han estat presencials. Les
aplicacions dels mòbils o la venda on line ho han posat una mica més fàcil. La pandèmia ha accelerat
la revolució digital i eines com el teletreball han vingut per quedar-se.

T

othom té clar que la capacitat de
resiliència ens ha permès adaptar-nos a les noves necessitats,
però sense el cop de mà que ens
han donat les noves tecnologies no hauria
estat possible. Les TIC han permès canviar
els canals de distribució de productes o rebre atenció en molts àmbits d’una manera
més ràpida, propera i eficaç.
Segons les dades de la consultoria Nielsen,
la primera setmana de confinament, les
vendes on line van créixer un 55 %, men-
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tre que la segona setmana ja van arribar al
73,7 % i es van mantenir el mes d’abril i
maig i van provocar problemes logístics de
distribució fins que es van anar readaptant
per arribar a fer les entregues de domicili.
S’han vist casos de grups de distribució que
han triplicat o quadriplicat la facturació pel
canal on line.
Grans superfícies, i petit comerç, han apostat per les entregues a domicili i també els
serveis bàsics, com els que afecten la sanitat.

LA SALUT ‘ON LINE’ EXISTEIX
Un dels serveis que s’ha transformat és el
Servei Català de la Salut, que s’ha digitalitzat
per no quedar aturat i poder atendre totes
les necessitats. Aquestes eines han permès
donar una atenció en salut a distància que
ajuda a millorar en el diagnòstic i el control
de la malaltia i evitar visites no essencials i
evitar riscos. Abans de la crisi sanitària, el
70 % dels pacients es desplaçaven al CAP.
La mitjana d’atencions al dia dels centres
d’atenció primària a Catalunya podia arribar
a les 135.000 visites presencials, de les quals
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n’hi havia 14.500 de telefòniques i 1.000
consultes per Internet. Ara, les visites presencials durant la pandèmia han baixat a 18.000
de mitjana diària i les telefòniques han arribat a les 86.000 i entren a e-consulta 17.000
visites diàries. Això ha permès racionalitzar
molt més els recursos, la sanitat ha arribat a
més gent i s’han destinat recursos a aquells
que realment més ho necessiten.

per consultar historials per part de metges
i pacients o control de PCR”. Per exemple,
l’aplicació STOP COVID-19 ha estat una eina
essencial: “Ens va arribar en un temps rècord
—diu Garcia—, permet el seguiment i vigilància dels símptomes, el grau de gravetat i
els professionals decideixen què cal fer i reaccionen i activen el protocol necessari segons
la gravetat”.

S’han creat les aplicacions STOP COVID-19 o
Gestió emocional.cat per facilitar la gestió de
la pandèmia per a la ciutadania. STOP COVID-19 és una aplicació que permet als ciutadans indicar el seu estat de salut perquè els
serveis sanitaris els puguin indicar què han
de fer en cada situació i de manera personalitzada. Avui en dia, més de 800.000 persones han fet servir l’aplicació i s’han registrat
prop de 3 milions. A Gestió emocional hi han
accedit 106.000 usuaris per rebre suport psicològic i ser derivats a un professional si així
es requereix.

EL GRAN CANVI DEL MENJAR I
BEURE ‘ON LINE’

Aquestes eines s’han ideat, dissenyat, desenvolupat, provat i posat en marxa en un temps
rècord. El canvi ha resultat tan efectiu que
han demostrat ser una de les claus de l’èxit
en el tractament d’aquesta crisi sanitària.
Precisament, Elisabeth Garcia, gerent d’innovació del Servei Català de la Salut, diu que
“la COVID-19 ha obligat a accelerar un procés d’interrelació no presencial entre sistema
sanitari i ciutadania. Ha calgut canviar els
canals d’assistència per d’altres no presencials com la videoconsulta”. Així, les gestions
amb el sistema com altes o baixes també han
canviat. “És el web La meva salut que ha
resultat la manera més ràpida no presencial

I si la salut i prevenir la malaltia atenent des
de casa i no de manera presencial ha estat
necessari, amb aquesta pandèmia, amb botigues tancades i gent confinada, les empreses i els comerços s’han reinventat i ens
han fet arribar els seus productes a casa. Ha
suposat la consolidació de la venda on line,
una tecnologia que, segons el Baròmetre
COVID-19, ha fet que un 10 % dels consumidors enquestats diguessin que han provat
per primer cop comprar menjar i beguda on
line. I un 51 % dels enquestats opinen que
ho seguiran fent en els propers mesos.
El model tradicional ja no existeix i els processos habituals amb segles d’història han
canviat en quatre dies i ara es pot anar directament de fabricant a consumidor final,
sense intermediaris. NO se segueix el procés
de venda a majorista, aquest, és detallista i
fa de comerciant per vendre al consumidor.
Ferran Debant, propietari de Fidemus
Arenys, una empresa que es dedica a la venda de peix fresc, net i congelat a escoles,
col·lectivitats com bars i restaurants, el que
es coneix com canal Horeca, ha hagut de fer

El reportatge

canvis importants. “Ha estat un xoc, i gràcies
a les xarxes socials hem pogut portar peix a
les cases. Vam començar per Whatsapp, la
gent tenia por, però vam adaptar el producte, els envasos i ara som una peixateria on
line per a particulars”. Quan tot això acabi,
seguiran des de Fidemus Arenys treballant,
com havien fet, amb empreses, però seguiran amb els particulars: “La gent ha après a
cuinar —diu Debant—, hem envasat les porcions i ho hem posat a preus assequibles”.
En aquest aspecte, cal tenir en compte que
la pandèmia ha fet que el mercat del peix
a escala europea tingui una crisi d’excedent
de producte i “ha estat tota una experiència
la que hem viscut i la pandèmia ha accelerat
la nostra entrada on line”, comenta Debant.

LA FORÇA DE LES TIC
I és que la humanitat és capaç de canviar
quan fa falta, com s’ha demostrat amb la
crisi. Les TIC han permès un canvi molt important en els processos productius, una
transformació en la distribució de productes i
una posada en marxa de noves vies de diàleg
entre el Govern de la Generalitat i els ciutadans o les empreses. Fins ara, els empresaris
compraven noves tecnologies si això els permetia produir millor, més ràpid i més barat.
Ara, els empresaris han entès que la tecnologia no només és per guanyar diners, sinó que
és necessària per a la seva supervivència. De
fet, les TIC han estat eines que han permès
que no s’hagi parat econòmicament el país.
Es calcula que 200.000 persones han estat
treballant des de casa a Catalunya. Segons
l’EPA, l’Enquesta de població activa, durant
la pandèmia hi ha hagut més gent treballant
al sector tecnològic que a l’automobilístic.
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amb objectius clars de treball, comptant amb
“autoresponsabilitat” i disciplina horària del
treballadors. Una manera d’obtenir els mateixos o millors resultats que en treball presencial.
Segons CISCO, el teletreball pot ser molt positiu per a les empreses i pot servir per augmentar la productivitat del treballador fins
a un 25 % o reduir l’absentisme laboral fins a
un 65 %. I no s’ha de perdre de vista que pot
suposar una gran reducció de costos de fins
a un 18 % en locals o oficines.

VIATJAR DES DEL SOFÀ

La tecnologia ha estat donant més feina que
l’automoció i la demanda de professionals
del sector tecnològic supera l’oferta.
El talent tecnològic és la clau d’aquesta revolució digital i caldrà fer tot el que es pugui
per retenir-lo.
En el període de confinament, el trànsit de
dades per les xarxes s’ha incrementat en algunes zones un 50 %, però en algunes àrees
ha arribat al 300 %, el triple del que és habitual. Les xarxes ho han admès i no s’han
col·lapsat.
La Generalitat ha desenvolupat un conjunt
de projectes per fer possible la nova societat i
economia digital. Alguns d’aquests projectes
han estat creats específicament per fer front
a les adversitats generades per la COVID-19.
Daniel Marco, director general d’Innovació i
Economia Digital, comenta que “hem fet un
pas de gegant canviant la mentalitat degut
a la necessitat i en sols dos mesos. La tecnologia ha estat preparada i cal seguir utilitzant-la”. Fins ara, algunes empreses no estaven preparades per al teletreball i han hagut
de posar les oficines a les cases, amb més de
100 eines gratuïtes per al comerç, per vendre
on line, confinapp per ajudar al desconfinament. Com diu Marco, “s’ha intentat solucionar tot el que la gent ha demanat i, sobretot,
ajudar els més desfavorits”. Sense les noves
tecnologies, el diàleg Generalitat i ciutadans
no hauria estat possible. Per a Marco “si una
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cosa té el món digital és que treballa en xarxa, connectat amb el món, ara es treballa de
manera col·laborativa, la mateixa ciutadania
defineix les necessitats i es fa partícip de la
solució. És un fantàstic intercanvi d’informació”.
Es pot generalitzar que l’àmbit digital ha esta positiu i, com apunta Marco, “sense totes
les tecnologies no hauríem pogut tirar endavant, hauria estat pitjor, però ens n’estem
sortint molt reforçats, però, ara, cal que de
tot això no quedi ningú fora, cal posar les
eines a l’abast de tots i capacitat per utilitzar
el talent digital”.
Marco apunta que “caldrà garantir la privacitat. Per això caldrà que l’Agència Catalana
de Ciberseguritat en faci una conscienciació
important, ja que la tecnologia ens obre una
accessibilitat a les dades, una possible pèrdua
de privacitat i cal crear nova conscienciació”.

CAL CANVIAR EL XIP!
La digitalització ens porta un debat de destrucció de llocs de treball però de naixement
d’altres. Hi haurà perfils que es destruiran i
les economies no digitalitzades en perdran,
però caldrà generar-ne de nous amb l’aposta
clara de la tecnologia. Com s’ha demostrat,
les empreses que han apostat pel teletreball
no han hagut d’aturar la producció. Amb una
combinació de tecnologia i entorn favorable
a l’habitatge dels treballadors, amb tasques
ben definides i amb seguiments correctes,

Aquesta nova manera de treballar ha servit
per a la creació de revistes. Per exemple, els
exemplars de la revista Viajes National Geographic s’han fet des de casa, com explica
Sandra Martin, la redactora en cap. “Hem
estalviat trajectes i interrupcions constants.
El departament informàtic va fer l’adaptació i
es va confiar en els treballadors. Amb control
remot se sap què fa cadascun”. El teletreball permet estar més en família o tornades
menys traumàtiques després d’una baixa, sobretot de maternitat. “És una prova obligada
que ens ha posat el confinament, però que
segurament continuarà”, diu Martin.
I és que segons la Guia del Mercado laboral
2020 de Hays, que es va elaborar abans de
l’emergència sanitària actual, les multinacionals són les que estan més obertes al teletreball, en concret un 71 %. Les segueixen
les start-up amb un 66 % i les PIME amb un
64 %.
La nova situació fa que moltes empreses es
plantegin incorporar el teletreball com una
millora en les condicions de treball i com
una manera de reduir costos.
Les noves necessitats han permès canviar els
processos de distribució de productes. L’economia del país no s’ha aturat del tot i a poc a
poc torna a engreixar la maquinària. La sostenibilitat i la conciliació familiar ara comencen a donar-se la mà.
Barcelona haurà de viure amb aquestes noves maneres de veure la societat, i esperem
que la fira tecnològica més important del
món, el Mobile World Congress, ens torni a
permetre ser el centre de la tecnologia a escala mundial. ●
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L’economia
postconfinament
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ls darrers dies escolto arreu opinions sobre la
reactivació econòmica després d’aquest llarg
confinament i lenta tornada a l’activitat. Entre
les diverses opinions, algunes de les quals amb bons
fils argumentals, hi ha una coincidència reiterada: el
procés serà socialment i econòmicament complex,
el retrocés del PIB seguirà, el tancament d’empreses serà important i la taxa d’atur s’incrementarà
significativament. És a dir, visions molt pessimistes
fruit d’estar immersos en un escenari mai viscut i
en el qual, malgrat que alguns hi insisteixin, no es
poden aplicar les mateixes receptes que en les crisis
precedents.
Jo no crec en les prediccions apocalíptiques que s’escolten, perquè crec en la capacitat de les persones i
del nostre teixit productiu, que està intacte. Ara bé,
el que sí que sabem és que la crisi econòmica serà
enorme i el període de recuperació pot trigar entre
1 i 3 anys. Com més s’allargui l’aturada de l’activitat
i menys recursos es dediquin a evitar que les empreses tanquin, més grans seran els estralls i més temps
es trigarà a la recuperació. Per tant, els propers mesos serà imprescindible assegurar la liquiditat a les
empreses i famílies. Jo estic convençut que es produirà i per aquesta raó es podran reduir els estralls.
També esdevé imprescindible assegurar de manera
simbiòtica el present i alhora el futur, cal actuar perquè les empreses siguin competitives en els mercats
globals. Per això, caldrà incrementar els recursos
dedicats a R+D, per vertebrar un model econòmic
robust capaç de generar progrés econòmic i social.
Salvar llocs de treball i assegurar rendes mínimes fa-

miliars s’ha d’acompanyar d’inversions per potenciar
la indústria i les infraestructures. Ara caldrà endeutar-se, i cal fer-ho.
Ara bé, entre tot el que pot passar, hi ha un fet que
estic convençut que es produirà i que minimitzarà
els estralls i ajudarà a accelerar la recuperació. És
precisament la col·laboració publicoprivada. Finalment, s’entendrà que el servei a la societat no és
sols el que pot es pot fer des de les administracions
públiques, sinó també les iniciatives privades associades a la responsabilitat social.
En aquest nou període, la col·laboració i el treball
conjunt per un bé comú es formalitzaran. També
s’avançarà amb la transformació digital de les empreses per potenciar el teletreball, cosa que comportarà una millora quant al reequilibri territorial, i
hi haurà una forta política industrial encaminada a
recuperar la indústria i els centres de decisió propis.
També crec que, fruit d’aquest reequilibri territorial i
de l’impuls de la digitalització i el teletreball, canviarà el concepte de distància. La distància es mesurarà
en minuts (proximitat) i no en quilòmetres (territorialitat). Aquest fet permetrà redefinir els serveis i
comportarà que s’implantin aspectes fins ara obviats. Caldrà implementar el dret universal a la connectivitat de tots els ciutadans, l’establiment de les
normes quant a propietat i privacitat de les dades,
s’avançarà en la telemedicina de manera sistèmica,
igual que en els plans de formació i captació digitals,
en la línia que proposa l’associació el País de Demà
en el document “30 mesures sobre tecnologia, indústria i governança per reprendre Catalunya”. ●
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esprés del coronavirus o de la COVID-19,
la paraula teletreball ha estat de les més
escoltades o llegides en els mitjans de comunicació o en diverses converses entre amistats
i familiars.
El confinament ha obert la porta a una forma
d’organització laboral poc arrelada a casa nostra, degut a l’anomenada cultura presencialista,
basada, essencialment, en un control de la presència física a la feina i uns horaris excessivament
rígids.
Sens dubte, el treball a distància ve per quedar-se. Què ha passat? Que ja teníem tota la tecnologia al nostre abast, però no teníem aparentment la necessitat d’utilitzar-la. Aquesta mena
de laboratori de proves que ha suposat el confinament provocarà que les organitzacions incorporin aquestes noves formes d’organització, ja
que suposa un estalvi de temps i de diners perquè agilitza les relacions amb clients, proveïdors
i persones treballadores, i permet incorporar una
gestió més flexible, creant models més eficients,
facilitant procediments en el temps i millor connectats entre ells.
I és que anirem veient que els rígids sistemes
de control perdran protagonisme davant de les
relacions de confiança i col·laboració. Viurem
una combinació equilibrada del treball en remot
amb la presència física d’espais diàfans de treball
compartits, on el paper anirà desapareixent i tota la informació restarà al núvol, la qual cosa permetrà una governança més horitzontal que estimularà les dinàmiques d’equip i democratitzarà
les decisions, i facilitarà el treball per objectius i
l’obtenció de resultats, més que el compliment
estricte d’un horari o un altre.

El temps de les persones agafarà molt protagonisme. No només perquè aprendrem a treballar
a distància de manera més eficient i productiva,
aconseguint motivar el talent i reduint dràsticament l’absentisme, sinó perquè guanyarem en
flexibilitat horària, cosa que permetrà una millor
conciliació amb els temps personals i familiars.
Tots aquests canvis laborals en les formes del treball guanyaran un gran pes dins de les anomenades responsabilitats socials corporatives de les
organitzacions perquè, entre altres coses, contribuiran a descongestionar la mobilitat i a reduir
les emissions de CO2 en la línia de l’Agenda 2030
de Desenvolupament Sostenible de les Nacions
Unides.
La gestió de la COVID-19 ens ha obert una finestra d’oportunitats en les relacions laborals a
partir d’una tecnologia que ja teníem a l’abast.
Haurem de promoure’n la universalització i, sobretot, educar per fer-ne un bon ús. ●
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Segona onada de la campanya “Reciclem
bé. Separem bé” per fomentar la
recollida selectiva dels residus domèstics
La Generalitat de Catalunya ha dut a terme la segona onada de la campanya “Reciclem
bé. Separem bé” per incentivar la recollida selectiva dels residus que generem a casa

a utilitzar-lo només en casos molt concrets,
i a llençar els residus al contenidor de la fracció
corresponent.
L’any passat es van generar a Catalunya 3,9 milions
de tones de deixalles, que corresponen a 1,4 quilos
per habitant i dia (523 kg/hab/any). Dels 3,9 milions
de tones, 1,66 milions es van recollir selectivament,
xifra que va representar un augment respecte de
l’any anterior del 8,4 %. La recollida selectiva de
totes les fraccions ordinàries va augmentar. La que
ho va fer en major mesura va ser la dels envasos
(+9,6 %), seguida de l’orgànica (+7,5 %), el paper i
cartró (+6,5 %) i el vidre (+6,3 %).

Diferents accions
comunicatives

L

a iniciativa posa èmfasi en les persones que
llencen tota la brossa al contenidor de la fracció
resta o rebuig i que, per tant, no separen
correctament. Es vol transmetre el missatge que
reciclar ja no és una opció, ja que el contenidor de
qui no separa no existeix, amb referència a aquest
mal hàbit. Els missatges també s’adrecen a les
empreses i a les institucions, i així es fa una crida
transversal que abraça diferents actors.

Guants, mascaretes i
tovalloletes, a la fracció resta
Entre els diversos espots i anuncis s’inclou una peça
que informa que mascaretes, guants i tovalloletes
humides s’han de dipositar al rebuig. També
recorda que, si és possible, s’utilitzin mascaretes
reutilitzables per prevenir la generació de residus.
La crisi sanitària ha generalitzat la utilització de
mascaretes i guants, un material que la ciutadania
no està acostumada a gestionar un cop esdevé
residu. És per això que l’Agència de Residus
de Catalunya ha considerat oportú adreçar un
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missatge per aclarir-ho. És important saber que
els guants que es llencen a terra, a més de generar
brutícia, són un risc de contagi per a la població.
Pel que fa a les tovalloletes humides, si es llencen
al vàter embussen canonades i generen grans
sobrecostos en el sanejament d’aigües residuals.

Cada residu al seu lloc
Una de les idees centrals de la campanya és que
“el contenidor gris”, el que hi ha en la major part
de municipis que tenen contenidors de superfície
situats a la via pública, “no és el contenidor per als
que no volen reciclar”, com es diu en els anuncis.
La major part dels residus que la ciutadania, les
empreses i les institucions llencem al contenidor
de la fracció resta no hi han d’anar. Degut a l’ús
que se li ha estat donant, el gris ha adquirit un
significat al llarg dels anys que la campanya vol
treure-li, i reposicionar-lo com el que és, un
element més de la correcta separació en origen.
La campanya busca difondre una imatge negativa
d’aquest contenidor per animar la ciutadania

La campanya inclou una acció de comunicació amb
un equip de persones que informaran en alguns
mercats sobre la necessitat de recollir selectivament
els residus orgànics. En l’acció es distribuiran 30.000
rotlles de 10 bosses compostables que duen escrit
quins residus són fracció orgànica i quins no.
Per recollir la fracció orgànica cal utilitzar
preferentment bosses compostables, que es
degraden amb les restes de menjar durant el procés
de compostatge. Si es fan servir bosses de plàstic
per recollir els residus orgànics, aquest material
s’integra en la cadena de producció del compost,
cosa que n’encareix el procés i, a més, en resulta un
compost de pitjor qualitat.
“Reciclem bé. Separem bé” compta amb el suport
dels Sistemes Integrats de Gestió Ecoembes i
Ecovidrio, i de l’Agència de Residus de Catalunya,
i té un cost global d’uns 2 milions d’euros (IVA inclòs),
dels quals en aquesta segona onada s’inverteixen
413.000 €, entre adaptació de creativitat i mitjans.
La primera onada de la campanya “Reciclem bé.
Separem bé” es va difondre del 20 de desembre
del 2019 al 15 de gener del 2020 i la segona onada
del 8 al 21 de juny d’enguany. ●
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‘‘El que no sabem és si la vacuna
ens donarà protecció per anys’’
Per Sergi Lladó

suficient protecció i, el més important, que sigui
longeva. És a dir, que protegeixi les persones durant el màxim temps possible.

A

l voltant de cinquanta equips d’arreu del món treballen per trobar la
vacuna del coronavirus. El biofísic
manresà, David Pulido-Gómez, treballa al
Regne Unit en una de les vacunes experimentals de la COVID-19. Es tracta del primer
laboratori europeu a provar amb humans
i és l’Institut Jenner, a la Universitat d’Oxford, a la Gran Bretanya. Aquest institut
va néixer fa quinze anys buscant la vacuna
contra la malària i el VIH. Ara, s’han bolcat
en la recerca de la vacuna per a la pandèmia. Des d’allà, l’investigador manresà creu
que, si tot va bé, a la tardor estarà a punt
la vacuna. En David treballa en un equip de
més de setanta persones.
Què s’investiga a l’Institut Jenner?
Ens dediquem a estudiar les molècules. Veiem
que la proteïna interacciona amb les cèl·lules
del nostre cos i amb el sistema immunitari. Amb
aquesta informació, podem desenvolupar vacunes que són més potents, que poden ser més
estables o que tenen un cost inferior a l’hora de
fabricar-les.
És difícil saber a què ens enfrontem amb la
COVID-19?
El que no sabem encara és si la vacuna ens donarà una protecció per anys. Això depèn de la vacuna i de com reaccioni el sistema immunitari, dels
anticossos que generi i la qualitat. És important
que la quantitat dels anticossos sigui constant
en sang. Hem d’aconseguir que la vacuna generi
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Com va la investigació?
Els assajos en humans ja han començat a Oxford.
Per ara, hi ha hagut 546 voluntaris en la primera
fase. Hem vist la seguretat de la vacuna. Després,
el mes que ve, farem un assaig clínic amb nens
i persones d’entre 65 i 80 anys i en mirarem la
seguretat. Si això funciona, ja se’n veurà l’eficàcia
i començarem un assaig clínic amb 10.000 persones. Anirem vacunant i esperem que a l’agost
tindrem alguns resultats. Les persones vacunades
han d’estar en contacte amb el virus per saber
si és segura. Amb el confinament han baixat els
casos i s’allargaran probablement a sis mesos
els resultats.
A la fase 3 es veurà si la vacuna és eficaç?
En efecte. Els voluntaris a divuit centres del Regne
Unit és amb qui s’està treballant. Intentant que hi
hagi el màxim nombre possible de centres al país.
Quins perfils de voluntaris s’han buscat?
Adults d’entre 18 i 58 anys, han d’estar sans i no
haver estat en contacte amb el virus. Se’ls fan
proves abans i es busca la immunitat. La resposta
immunitària deguda a la vacuna ens protegeix
del virus. Busquem parar la transmissió i la protecció dels símptomes i no volem que s’arribi a la
pneumònia viral.
Normalment els estudis es fan amb els mateixos investigadors no pas amb voluntaris...
Sí, normalment són els científics els que es presten als assajos, però no ha calgut, perquè hi ha
hagut una llarga llista de voluntaris. A canvi, hi ha
una contraprestació econòmica que oscil·la entre
les 200 i les 600 lliures.
Aneu contra rellotge, oi?
I tant, estem anant tan ràpid com podem. Les dates que ens hem proposat són ambicioses i des
d’aquest centre fa molts anys que treballen en
vacunes. Aquesta experiència fa que treballem
molt de pressa.

Estarà a punt la vacuna per la tardor?
Produir la vacuna té dos reptes: el mèdic, que
és demostrar que la vacuna és segura i efectiva. I l’altre gran repte és com la pots manufacturar a escala global. Estem treballant amb
diferents companyies, entre les quals Estraseneca i s’està treballant i desenvolupant com
produir la vacuna a escala. Creiem que a la
tardor hi podria haver preparades milions de
dosis. Als Estats Units, hi han invertit 1.200
milions de dòlars i ja han encarregat i contractat al voltant de 300 milions de dosis fins a
1.000 milions de dosis.
Heu pensat com es repartirà aquesta vacuna?
Depèn de la voluntat internacional. Si volem
tenir-la a temps, ho hem de fer sense saber si
protegeix o no, a risc que no funcioni. Si nosaltres produïm la vacuna, estarà a temps quan
nosaltres tinguem les dades de si protegeix. Si
esperem a les dades, arribarà més tard.
Aquest laboratori és dels més avançats en
la investigació i recerca de la COVID-19.
Com heu arribat a treballar-hi tan ràpid?
La professora i vacunòloga britànica Sara Gilbert i la Dra. Theresa Lampbert fa anys que
treballen en el tema. Hi va haver un precursor
el 2002 del coronavirus i elles fa deu anys que
treballen en aquest tipus de virus.
Com arriba un bagenc a aquesta investigació?
Jo vaig estudiar a la Universitat Autònoma de
Barcelona, on vaig fer la carrera i el doctorat, i
fa set anys que faig investigació al Regne Unit.
Treballant i estudiant és com s’hi arriba i esperem que en aquesta ocasió tot arribi a bon
port i trobem ràpidament la solució.
De moment en David no pot pas tornar. Des
de Nadal que no ve a Catalunya i ara està immers a trobar la solució a la COVID-19.
L’Institut Jenner està en contacte constant
amb la Unió Europea i altres països per ampliar l’assaig a més persones, perquè com més
voluntaris hi hagi, més gran serà l’èxit de la
prova. ●
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La Generalitat crea un comitè d’experts per garantir
els drets fonamentals en situacions d’emergència
El Govern català és la primera administració que impulsa un equip de professionals
independents que marcarà criteris davant el xoc entre seguretat, salut i llibertats civils

L

a pandèmia de la COVID-19 i l’aplicació de
mesures per tal d’evitar-ne la propagació han
posat sobre la taula un gran debat: quins són
els límits de les mesures de seguretat i per a
la protecció de la salut en una societat democràtica?
L’emergència ha revelat la manca d’un criteri públic i
compartit per evitar la lesió dels drets civils i polítics
amb el pretext d’una situació excepcional. Per
mitigar la possible lesió de drets fonamentals en
futures situacions d’emergència, el Departament
de Justícia de la Generalitat ha creat un grup de
treball que argumentarà, dibuixarà i difondrà les
línies vermelles que distingeixen, d’una banda, les
mesures admissibles per a la preservació de la salut
i, de l’altra, les accions que comprometin els drets
que gaudeixen de la màxima protecció estatal,
europea i internacional.
Les orientacions elaborades pel grup de treball
partiran dels debats entorn de la pandèmia de la
COVID-19 però, sobretot, projectaran escenaris
futuribles, en previsió de possibles rebrots, noves
pandèmies o altres emergències. Es tracta d’una
reflexió per encarar etapes de crisi que poden durar
mesos i anar acompanyades per la declaració dels
estats excepcionals, amb capacitat per suspendre o
condicionar els drets fonamentals.
La creació d’aquest grup d’experts, una iniciativa
inèdita dins i fora de l’Estat espanyol, facilitarà una

gestió pública de les crisis socials fonamentada en
el respecte als drets i les llibertats de la ciutadania.

 Les conclusions del grup de treball seran
públiques a la tardor
Justícia ha designat el grup d’experts a instància de
la vicepresidència del Govern, que és la competent
sobre el foment i la defensa dels drets humans,
polítics i civils. L’informe final estarà enllestit
aquesta tardor. El Departament de Justícia publicarà
el treball del Comitè i la consellera de Justícia, Ester
Capella, el lliurarà al president del Govern i al
president del Parlament.
A més, s’ha habilitat una bústia electrònica
(dretsfonamentals.justicia@gencat.cat) per
tal que les persones i institucions interessades
puguin fer arribar al grup d’experts les valoracions o
elements de judici que considerin d’interès.
El comitè és plural i paritari. El componen
professionals de reconegut prestigi, amb una
trajectòria marcada per la defensa dels drets civils
i polítics. Inclou experts en diferents disciplines
acadèmiques, sobretot, del dret, però també de la
filosofia, així com juristes vinculats als moviments
socials. En formen part Enoch Albertí, catedràtic de
dret constitucional de la UB; Xavier Antich, filòsof
i professor de la UdG; Anna Badia, catedràtica de

dret internacional públic i professora del màster en
Bioètica i Dret de la UB; Mercè Barceló, catedràtica
de dret constitucional de la UAB; Josep Casadevall,
advocat i exvicepresident del Tribunal Europeu de
Drets Humans; Agustí Cerrillo, catedràtic de dret
administratiu de la UOC i expert en transparència
i protecció de dades; Francina Esteve, professora
de dret internacional públic a la UdG i experta
en l’àmbit de la Unió Europea; Anaïs Franquesa,
advocada penalista i codirectora d’Irídia; Josep
Maria Vilajosana, catedràtic de filosofia del dret
de la UPF; Núria Terribas, directora de la Càtedra
de Bioètica de la UVic-UCC; i Josep Maria Tamarit,
catedràtic de dret penal de la UOC i la UdL.
Cap dels membres no percebrà cap remuneració
ni compensació econòmica per la seva participació
en el grup de treball. La consellera de Justícia, Ester
Capella, n’ha encarregat la coordinació al director
de Dret i d’Entitats Jurídiques, Xavier Bernadí, que
és doctor en dret, especialista en l’àmbit del dret
administratiu i professor de la UPF. El grup d’experts
actuarà amb objectivitat, transparència i plena
independència, amb el suport tècnic i organitzatiu
del Departament de Justícia, així com amb el suport
de l’Oficina de Drets Civils i Polítics del Departament
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

 Dels passaports immunitaris a la
potestat sancionadora
Durant l’emergència sanitària, experts i governs de
tot el món han posat sobre la taula i aplicat mesures
que generen debat sobre el topall democràtic per al
control de la pandèmia de la COVID-19. L’encàrrec
al grup d’experts és el de fixar les orientacions sobre
els límits que les administracions han de respectar
per evitar que la protecció de la salut no tingui una
incidència excessiva sobre els drets i les llibertats de
la ciutadania.
Les sancions, els passaports immunitaris, el rastreig
de telefonia mòbil, la restricció de la circulació
o la persecució de notícies falses són alguns
exemples d’anàlisi sobre possibles lesions dels
drets a la intimitat, el de reunió i manifestació, la
llibertat d’expressió o de creences religioses, el de
circulació i residència, o el dret a la informació i a la
transparència de les polítiques públiques. ●
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Refugiats i víctimes dels
efectes de la covid-19
Són refugiats. Han hagut de marxar del seu país per fugir de la misèria, la por, la fam, la guerra i del
perill, i ara s’han trobat amb un altre perill: la COVID-19. Una pandèmia que no entenen i que no saben si la patiran. Viuen a Manresa de manera precària, però mitjanament confortable.
Per Sergi Lladó

El programa de protecció internacional de la Llar de Sant Joan de Déu de Manresa desenvolupa una tasca important d’atenció als refugiats

E

l programa de protecció internacional de la Llar Sant Joan de Déu de
Manresa atén 230 persones, de les
quals n’hi ha 81 que resideixen a la
casa del carrer de les Saleses. La resta ja
han passat a la segona fase, que és quan
ja se’n van a viure a un pis i comencen a
fer el camí per ser autònoms, tot i que l’entitat encara en fa un seguiment. Aquesta
fase dura un any. La primera, la d’acollida,
dura mig any i se’ls dona una llar i se’ls cobreixen les necessitats bàsiques. Entre les
81 persones hi ha famílies de Veneçuela,
Colòmbia, Síria, el Marroc i Geòrgia, entre
d’altres.
Fins i tot, durant el confinament, han decidit fer un diari. Al diari hi participen la
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majoria, ja sigui donant idees, entrevistant
o sent entrevistats i redactant. L’han fet cada dia amb l’ajuda d’una tècnica de suport
sociocultural.
La idea, expliquen, va sorgir entre tots per
la necessitat de sentir-se útils i ocupats
per augmentar la seva autoestima i les
ganes de tirar endavant un cop s’acabi el
confinament. Usuaris que no volen ser esmentats comenten que “cada dia esperem
la nova publicació, que es penja en un suro
del menjador, una zona de la llar per on
passem totes les persones que vivim aquí”.
Consisteix a fer una pàgina amb textos
breus i senzills, atès que hi ha persones que
tot just estan aprenent castellà. Els articles
van acompanyats de fotografies dels mateixos autors, que van variant.

La creació d’un ram de roses per felicitar
una noia que va ser mare el mes d’abril,
balls de salsa organitzats per les dones de
la llar, la confecció de bates per al CAP Les
Bases, tasques de jardineria i persones ateses ajudant els professionals en feines com
la distribució d’àpats, són alguns dels temes que hi han publicat.
El Corona, juntament amb el fet de tenir a
la llar uns espais exteriors amplis i on poden socialitzar amb altres persones ateses,
asseguren que ajuda a portar millor la situació.
Fidel Badran és un jove del Líban que fa
vuit mesos va emigrar i en fa cinc que ha
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donar positiu i la meva dona també a ells
dos els van aïllar i a mi em van portar a
l’hospital.” Ara tornen a estar junts vivint el
desconfinament en les seves diferents fases
i desitjant tenir pis i feina.
El futur per als refugiats és més incert
encara que per a la societat del nostre
entorn. Des del 2016 que l’edifici de les
Germanetes del Pobres de Manresa és propietat de l’orde hospitalari de Sant Joan de
Déu i està gestionat per la Fundació Germà Tomàs Canet. Disposa de mil metres
quadrats, amb espais per a l’allotjament i
la manutenció, i amb sales per a activitats
i formació.

Entre els refugiats hi ha menors, que són els més vulnerables per la situació d’incertesa que viuen

arribat a la Fundació Tomàs Canet amb els
seus pares, el Huan i la Fadua. Comenta
que “durant 15 dies vam estar confinats
en una habitació sense sortir per res cap
dels tres però fent videotrucades amb la
família per saber com estan”. Ara ja poden
passejar pel recinte, i fer moltes activitats i
juguen al bingo i a cartes amb altres refugiats. El Fidel diu que “veig moltes sèries a
Netflix, algunes en castellà per anar aprenent l’idioma com La casa de papel. Faig els
deures i amb altres joves ho passem bé”.
Aquesta família desitja tenir un pis per a
ells sols però de moment no és possible.
Van estar tancats perquè el pare del Fidel
tenia símptomes. “La pandèmia fora del
país és molt dura. El meu germà encara és
al Líban i el trobem molt a faltar”.

D’altra banda, fa un any que són a Espanya
vinguts de Colòmbia, fugint d’un país en
una situació precària i fa sis mesos que el
Gianni Garcia, la seva dona Marcela i el seu
fill són a Manresa. “Ens ho han fet fàcil i
han fet que la situació sigui més còmoda,
però amb la por del coronavirus.” De fet, el
matrimoni el van tenir i el Gianni va estar
ingressat a l’hospital: “No coneixia a ningú
i va ser molt dur perquè no podia veure els
meus”.
Abans, a la Fundació Tomàs Canet tenien
un horari específic, però durant el confinament es feien torns de 45 minuts perquè
la gent no s’agrupés. La Fundació Tomàs
Canet té un jardí, un parc per als infants.
“La gent ha evitat estar tots junts i s’han
pres totes les mesures però quan jo vaig

Durant els primers sis mesos —fase d’acollida—, els refugiats reben allotjament,
cobertura de les necessitats bàsiques, orientació professional i atenció social, legal i
psicològica. També es fa el contacte amb
els serveis públics de la ciutat i amb entitats locals (esportives, culturals i socials)
per “facilitar el bon arrelament a Manresa
i a l’entorn més immediat”, diuen. En el setè mes s’inicia la fase d’integració, mitjançant la qual “les persones obtenen recursos per accedir al món laboral i per cercar
habitatge en diferents ciutats, segons cada circumstància personal”. Finalment, es
desenvolupa la fase d’autonomia, en la qual
s’estableixen protocols d’acompanyament.
Ara, però, amb la crisi econòmica i amb la
situació de vulnerabilitat, tot està trontollant i no preveuen un futur gaire clar per
a totes aquestes persones, la majoria de les
quals, que ja viuen a pisos, es troben sense feina, patint ERTO i anant al Banc d’aliments a rebre productes per sobreviure. ●
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Pep
Poblet

El saxofonista Pep Poblet celebra quaranta anys de professió
i aquests mesos ho ha hagut de
fer d’una manera ben especial.
Ha portat la música a les nostres
vides des del balcó de casa seva

Per Montse Costa
Fotos: Pep Poblet
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En Pep és fill d’una família de músics i diu
que cada cançó sona diferent segons l’escenari o el lloc on es toca... Amb una formació musical eclèctica, enamorat de la sardana, el seu pare li va recomanar que estudiés
clarinet i després ja vindria la resta. Avui és
profeta a casa nostra: el saxofonista català
de referència.
Va començar tocant en orquestres com la Salseta, La Meravella o Duble Buble. Ha intervingut en prop d’un centenar de discos amb
tot tipus de músics i intèrprets. Pel que fa a la
música catalana, per exemple, ha tocat amb
Lluís Llach, Ja t’ho diré i Sopa de Cabra… i
amb artistes nacionals com Víctor Manuel,

Ana Belén o David Bisbal, entre molts d’altres. També té set CD propis.
Es diu aviat, però quaranta són molts anys
a dalt dels escenaris.
Sí, la veritat és que fa molt de goig haver arribat
fins aquí i n’estic molt orgullós. Mai m’hauria
imaginat viure de fer de músic i he anat complint els meus objectius. He tingut la sort de
tocar un instrument que s’adapta a molts
estils de música i he pogut treballar amb els
millors de cada estil. Potser el meu caràcter
extravertit també hi ha ajudat. En total, he
tret set discos propis i n’he gravat més de
cent amb diferents artistes i grups.
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Dius que una mateixa cançó sona diferent
cada cop que la interpretes.
I tant! Segons el lloc on la toques, segons qui
tens al costat, qui tens davant, qui t’escolta...
La gràcia de la música en directe és que el que
transmets en aquell moment és especial i únic.
Com el directe no hi ha res.
A diferència del món del clàssic en el qual intentes ser tan fidel com pots al que va escriure
l’autor; en la música que jo faig, està molt bé
aportar allò que sents en aquell moment. Si estàs més feliç o més tendre... ho pots transmetre
amb la música. El caliu que desprèn el públic
fa que la música flueixi molt més.
Precisament, aquests mesos de confinament has connectat amb la gent, has estat molt actiu.
Han estat dies que mai hauríem imaginat: tancats a casa veient com aquesta pandèmia ha
atacat tot el món. Els balcons d’arreu han estat protagonistes i jo he volgut aportar el millor de mi mateix amb els concerts “Els meus
balcons”. També he col·laborat amb l’artista
mexicà Mister Cumbia, amb “La cúmbia de la
quarantena”. La idea era ajudar una miqueta
que el confinament fos tan lleuger com fos
possible, portant la música a la gent.
Tornant a la teva carrera, en tots aquests
anys t’has trobat algun públic especialment agraït o algun de difícil?
Aquell tòpic que ningú és profeta a casa seva jo el trenco totalment. Sempre m’he sentit
molt estimat a Catalunya i n’estic molt agraït.
He sentit que em comunico bé amb la gent.
Potser hi va ajudar quan vaig sortir a TV3 amb
l’Andreu Buenafuente que la gent va posar cara al saxofon: la meva.
Pel que fa al públic d’altres indrets, la manera
de ser de tot Llatinoamèrica, la manera que tenen de percebre la música i de viure-la es una
experiència única. En el costat oposat, a Rússia
la gent és molt més freda; aplaudeixen quan
toca i per molt bé que ho facis no t’interrompen mai. És l’escola clàssica d’aplaudir al final.
Trobes a faltar aquella comunió amb el públic
durant el concert.
Casa teva era casa de músics.
El meu pare i el meu tiet s’hi dedicaven i l’estima per la música em ve des del minut zero.
Era l’època de la postguerra i per a ells era el
segon ofici: tocaven en una gran orquestra
els caps de setmana. Vaig tenir l’oportunitat
de veure grans artistes quan era molt petit i,
amb els anys, els he anat coneixent personal-

ment i, de vegades, hi he pogut tocar. Com a
oient i com a ballador de sardanes, vaig decidir que volia aprendre música. Em feia molta
il·lusió tocar a la primera fila d’una cobla i el
meu pare em va aconsellar que m’iniciés amb
el clarinet i que la resta d’instruments ja vindrien després. Vaig començar a estudiar música
als tretze anys, en una escola de poble, i des
de llavors em vaig començar a espavilar. Vaig
entrar amb el clarinet i després vaig evolucionar cap al saxo. La major part del que he fet
ha estat com a autodidacta, amb professors
privats, buscant el camí que jo volia seguir.
També n’he après molt d’orella.
I has fet una mica de tot.
Vaig començar amb un grup i després he anat
col·laborant amb molts artistes i grups coneguts. He fet encàrrecs de sessió a l’estudi, bandes sonores, espots de ràdio i televisió que fa
uns anys es feien en directe... He tocat amb
tot tipus de gent: des de la Salseta del Poble
Sec, passant per Sopa de Cabra i Lax’n Busto
fins a David Bisbal, per mencionar-ne alguns.
Precisament, amb David Bisbal tens una
història especial.
La Trinca, que produïa Operación Triunfo, em
va proposar ser el saxofonista de la primera gira de David Bisbal. Els quatre mesos inicials es
van convertir en una col·laboració de set anys
i mig. Personalment, hi vaig tenir una relació
molt més estreta que amb qualsevol altre artista amb qui hagi treballat. Em va agafar com el
germà gran, sortíem amb bicicleta de tant en
tant junts... A la banda, en aquella època, ens
deien els Zipi i Zape, tots dos amb els cabells
rinxolats i un ros i l’altre moreno.

Sobre la bicicleta, dius que tens més bicis que saxos.
De fet, com a anècdota de malalt, és que les
gires que vaig fer per Espanya amb en Bisbal
jo les feia en bicicleta. Si tocàvem avui a Bilbao
i demà a Donosti, jo agafava la bici a les vuit
del matí i cap a Sant Sebastià que me n’anava.
M’organitzava perquè pel nombre de quilòmetres hi pogués arribar.
No hi ha res com la llibertat que et dona la bicicleta. És el lloc on he rebut més inspiració,
les idees de projectes nous m’han arribat al
damunt de la bicicleta. Amb els mòbils hem
avançat molt perquè m’aturo i gravo el que se
m’ha acudit. Abans havia de portar una partitura a sobre per escriure a qualsevol racó el
que em venia al cap.
Fa vint-i-cinc anys que estàs casat amb la
Núria. Quin paper té l’amor a la teva vida?
Per a mi l’amor ho és tot: l’amor a la persona, a la família, a la feina, a l’afició, a la terra... M’agrada fer-ho tot amb amor: tocar,
escoltar, relacionar-me... Funciono gràcies a
l’amor. De fet, he tingut ofertes per marxar a
treballar fora i mai m’ha interessat. Soc feliç
llevant-me al costat del riu Ter, agafant la bicicleta i anant a qualsevol de les muntanyes
que tenim per la comarca d’Osona. Visc en
un paradís.
Quin somni et queda per complir, Pep?
El meu somni era poder viure de la música i,
com que he tingut la sort de poder-ho aconseguir, que ho pugui continuar fent i que la
gent en gaudeixi.
I que nosaltres ho puguem veure... ●
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El Consell Comarcal
del Bages engega la
campanya ‘Tracta’m bé’
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de referència que farà possible
establir un circuit d’atenció
compartit a tota la comarca”.
A més, disposar d’aquest recurs
per atendre i millorar l’atenció
a les persones grans és un
dels compromisos adquirits en
el marc del Pla d’actuació de
les persones grans del Bages
2019-2021. L’equip dependrà
del Servei d’Inclusió Social,
Acollida i Envelliment del Consell Comarcal del Bages, en el
marc del grup de treball sorgit
arran de l’elaboració de la Guia
de prevenció del maltractament
a les persones grans del Bages
que els diferents professionals del territori han treballat
durant els darrers mesos amb
el suport de la Diputació de
Barcelona.
La prova pilot, que començarà
a la tardor, és fruit del treball
de suport i atenció a la vellesa
del Consell Comarcal del Bages
durant els darrers anys. A més,
el Consell distribuiria als ajuntaments de la comarca les targetes divulgatives de la campanya “Tracta’m bé”, en què
es fa difusió dels drets de les
persones grans. ●

CaixaBank

El Consell Comarcal del Bages
impulsa la creació d’un equip
especialitzat per atendre els
casos de maltractament a les
persones grans del territori.
Amb el suport de la Diputació
de Barcelona i en coordinació
amb l’Ajuntament de Manresa, el Servei d’Inclusió Social,
Acollida i Envelliment del Consell treballa per començar el
proper mes de setembre una
prova pilot amb un equip de
referència a la comarca. Format
per una persona especialitzada
en psicologia gerontòloga i una
persona de l’àmbit jurídic, esdevindran l’equip referent al Bages
per donar suport a les persones
grans víctimes de maltractaments que poden ser físics, psicològics, econòmics, etc.
La consellera de l’Àrea d’Atenció
Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Eulàlia
Sardà, explica que “és un servei
importantíssim per a la comarca,
inèdit fins al moment, i que
segur que ajudarà a fer visibles
situacions que ara passen desapercebudes”. Sardà afegeix
que l’equip donarà resposta a
la necessitat de “tenir un equip

La cursa dels Batecs
recapta 6.000 euros
en ple confinament

Sor Lucía Caram amb el xec dels diners recollits en l’edició d’enguany de la cursa dels Batecs

CaixaBank, a través de la seva
Acció Social, ha canalitzat
6.000 euros de la Fundació
”la Caixa” cap a AMPANS i la
Fundació del Convent de Santa
Clara per a la celebració de la
setena edició de la cursa Batecs
Solidaris, aquest cop, confinats
des de casa. CaixaBank i la Fundació ”la Caixa” es van comprometre a doblar en euros cada
donació rebuda amb les inscripcions a la cursa, i d’aquesta
manera, els 3.000 euros recaptats s’han transformat en els
6.000 euros finals, dels quals
cada entitat en rebrà 3.000 per
als seus projectes.

AMPANS destinarà els diners
recaptats
al
finançament
d’equips de protecció individual per als professionals que
tenen cura de les quatre-centes
persones que viuen a les llars i
residències de l’entitat.
La Fundació Convent de Santa
Clara destinarà la recaptació al
suport a famílies damnificades
per la COVID-19, per garantir
menjar i un sostre. La cursa va
mantenir el dia de celebració
previst, el 10 de maig, però,
en lloc del Parc de l’Agulla i
entorns, es va fer a l’interior,
patis, terrasses o balcons de les
cases dels bategadors.●
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Sant Fruitós de Bages estrena nova
alcaldessa, la republicana Àdria
Mazcuñán, enmig d’un ambient tens
Enmig d’un ambient tens, la
republicana Àdria Mazcuñan es
va convertir el 17 de juny en la
nova alcaldessa de Sant Fruitós
de Bages. La moció de censura
presentada per ERC, JxSF i el
PSC contra l’alcalde Joan Carles
Batanés, de Gent fent Poble
(GfP), va prosperar en un ple
que es va fer al pavelló municipal i que va viure moments de
crispació tant a l’interior, amb
retrets mutus, com a l’exterior,
amb crits i xiulets, fins al punt
que el nou govern va marxar
escortat per la policia.
Un cop finalitzat el ple i aprovada la moció de censura, la nova
alcaldessa i la resta de membres
del Govern van sortir per la porta
principal del pavelló (hi havien
entrat per la del darrere), on
van rebre una forta escridassada
dels detractors de la moció, que
s’havien concentrat a l’exterior
del pavelló i, fins i tot, els van
seguir durant tot el recorregut
a peu fins a l’Ajuntament. Fent
costat a la nova alcaldessa, hi
havia companys de partit com la
presidenta del Consell Comarcal
del Bages, Estefania Torrente, i
altres alcaldes d’ERC a la comarca
com Eloi Hernàndez, de Fonollosa, Ferran Estruch, de Cardona, o Oriol Ribalta, de Sallent.
Una estona abans de l’inici del
ple, desenes de persones s’havien concentrat a l’exterior del
pavelló per fer visible el rebuig
al canvi d’alcaldia. La plataforma
Stop Moció SFB hi va col·locar
una irònica catifa vermella i unes
imatges a banda i banda imitant les estatuetes dels Oscar
de Hollywood amb el nom dels
regidors que ara formen govern

moció de “no escoltar el poble”
perquè “no hem vist ni una sola
queixa contra aquest govern”.
La moció de censura va ser
aprovada amb els 7 vots a favor
d’ERC, JxSF i el PSC i els 6 en
contra de GfP, i Àdria Mazcuñan
va ser proclamada alcaldessa de
Sant Fruitós.
«L’alcalde dels impossibles»

Àdria Mazcuñán, nova alcaldessa de Sant Fruitós, durant el ple de la moció de censura

i una frase que hi feia referència.
Els regidors d’ERC, JxSF i PSC van
entrar mitja hora abans de l’inici
del ple per la porta del darrere,
enmig d’un fort desplegament
policial, mentre que els de Gent
Fent Poble ho van fer per la porta
principal, enmig dels aplaudiments dels seus partidaris.
Durant el ple, on van accedir
una quarantena de persones de
públic, la candidata a l’alcaldia,
Àdria Mazcuñán, va defensar la
moció de censura “com un acte
legítim i democràtic”, enmig dels
crits que arribaven de l’exterior
on se seguia el ple a través d’altaveus. La republicana va destacar la pèrdua de confiança
en el govern de GfP, de qui va
dir que han rebut “menyspreus,
males maneres i opacitat” i va
acusar Batanés d’actuar com
“si el poble fos seu”. Va dir
que volen fer “un govern fort
i estable” que “treballarà per
a tothom sense fer distincions
perquè Sant Fruitós mereix un
lideratge d’equip” i va expressar
la seva intenció de “sumar i
construir” estenent la mà a GfP.

Per la seva banda, Joan Carles
Batanés, abans de ser cessat, va
defensar la seva tasca i va acusar
els partits que presentaven la

Joan Carles Batanés (GfP), que
va deixar l’alcaldia de Sant
Fruitós de Bages després de nou
anys en el càrrec, va aprofitar el
seu torn de paraula per repassar
els projectes que el seu govern
ha tirat endavant. ●

CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

Especialistes que treballen en equip per a la teva salut
UNITAT DE LA VEU
Tractament i reeducació
de la veu parlada i
cantada. Millora de la
tècnica vocal.
Per a persones que fan
un ús intensiu de la
seva veu, sigui com a
professional o com
a amateur.
Equip multidisciplinari
de logopedes,
otorinolaringòleg
i fisioterapeutes.

UNITAT DE SALUT I
ESPORT
Assessorament per a la
millora del rendiment
esportiu i la pràctica
saludable de l’esport.
Prevenció i tractament
de lesions.
Equip multidisciplinari
de fisioterapeutes,
podòlegs, psicòleg
i nutricionista.

UNITAT DE CIRURGIA
PODOLÒGICA
Cirurgia de
mínimament invasiva
del peu. Tractament
quirúrgic d’ungles
encarnades, dits en
martell, galindons,
metatarsàlgies, esperó
de calcani o neuroma
de Morton.
Equip multidisciplinari
de podòlegs i
anestesista.

SERVEI DE FISIOTERÀPIA
SERVEI DE LOGOPÈDIA
SERVEI DE PODOLOGIA
SERVEI DE DIETÈTICA
I NUTRICIÓ
SERVEI D’ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
SERVEI
D’ASSESSORAMENT
PSICOPEDAGÒGIC
SERVEI DE
NEUROREHABILITACIÓ
GRUPS D’ACTIVITAT FÍSICA
SALUDABLE

La CU+ torna a prestar activitat assistencial amb les mesures
de prevenció reforçades per evitar el contagi de la covid-19.
DEMANEU CITA PRÈVIA.

Atenció privada o concertada
amb mútues, associacions,
institucions i entitats.
Av. Universitària, 8-10
08242 Manresa
clinicauniversitaria@umanresa.cat
www.clinicauniversitaria.cat

PER DEMANAR
HORA DE VISITA
TRUQUEU AL
93 875 73 10
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La Basílica de la Seu Sant Benet acollirà
reobre el temple
el 26è Festival de
amb un casament
Música Clàssica

Mossèn Jean Hakolimana va oficiar el 20 de juny la seva primera
cerimònia d’enllaç després de
la pandèmia a la basílica Santa
Maria de la Seu de Manresa. El
temple havia acollit altres cerimònies a partir del desconfi-
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nament, però aquest cop es va
reestrenar amb un casament.
L’Aida i l’Edgar es van casar
sense mascaretes però respectant la distància física amb el
capellà en tot moment en una
cerimònia que va tenir 40 convidats. A diferència d’altres casos,
els contraents no van haver
d’endarrerir la data del casament per culpa de la pandèmia.
Tenien la data de l’enllaç civil
per al mes de desembre però
van tenir l’oportunitat d’avançar-lo si ho feien a la Seu, i ho
van aprofitar.●

El 26è Festival Internacional de
Música Clàssica de Sant Fruitós
de Bages no s’atura i es podrà
viure aquest juliol als jardins de
Sant Benet de Bages. Aquest any
no faltarà a la seva cita. Serà com
sempre, però es reduirà la capacitat per sota dels 300 espectadors (i una de les quatre propostes es podrà gaudir en línia
per un preu simbòlic).
“Remant contra corrent, vam
decidir que no podíem renunciar
a muntar el festival”, va explicar
Mireia Pintó, presidenta de l’entitat organitzadora i mezzosoprano que protagonitzarà una
de les actuacions programades.
Després de la lluïda celebració de
les noces d’argent, ara fa gairebé
un any, la pandèmia ha obligat a
redoblar esforços per tirar endavant la 26a edició.
El certamen es posa dempeus
amb 34.000 euros —el 2019
en van ser 66.000—, 15.000
dels quals surten de les arques
municipals. I amb Nacex i Control Group com a patrocinadors
principals d’un esdeveniment que
té, novament, una llarga llista de

patrocinadors. El festival començarà el 9 de juliol, a les 22.15 h,
a través de les pantalles amb un
concert de piano del jove Eudald
Buch i el fruitosenc Vladislav
Bronevetzky que s’inscriu en la
voluntat de l’organització de
donar la veu a talents emergents,
apadrinats per intèrprets amb
una trajectòria sòlida. L’actuació
s’enregistrarà a l’estudi de Pintó i
en podran gaudir, probablement
per YouTube, tots els qui comprin una entrada a 5 euros que
els donarà dret a rebre un enllaç
d’Internet.
La resta del certamen tindrà
lloc, com és habitual, in situ al
monestir de Sant Benet. Josep
Bros i Maria Miró cantaran àries
i duos d’òperes i sarsuela i cançons catalanes i italianes el 16 de
juliol. Mireia Pintó i l’actriu Sílvia
Bel actuaran el 23 de juliol, amb
l’Orquestra de Cambra Terrassa
48, i homenatjaran García Lorca.
I el Cor Jove Nacional de Catalunya, una formació integrada
per 32 cantants d’entre 18 i 28
anys, posarà la rúbrica el 30 de
juliol a una edició diferent. ●
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Especials

La Generalitat facilitarà assessorament gratuït a
particulars i empresaris ofegats per deutes arran de
la crisi provocada per la COVID-19
L’objectiu és oferir una segona oportunitat per reduir els concursos de creditors i resoldre els
casos d’insolvència abans que arribin als jutjats
Catalunya concentra el 27 % dels
concursos de creditors de tot l’Estat
Segons l’INE, el 27 % dels concursos de creditors
de tot l’Estat són per fallides empresarials
catalanes. Del total de concursos a tot l’Estat
(24.003), pràcticament un 28 % van afectar
persones físiques no empresàries (6.649). En
qualsevol cas, aquestes xifres es troben molt
lluny de les més de 100.000 persones que han
optat per vies similars per resoldre situacions
d’insolvència en països com Alemanya, França o
Itàlia.

Ciutat de la Justícia de Barcelona

L

a Generalitat posarà en marxa aquesta
tardor un servei d’acompanyament als
deutors. L’objectiu del Govern és reduir els
concursos de creditors i resoldre els casos
d’insolvència abans que arribin als jutjats, a través
dels mecanismes de segona oportunitat previstos
per la llei. Aquest servei serà gratuït i ajudarà les
persones i els empresaris ofegats pels deutes a
preparar la documentació per iniciar una mediació
amb els creditors.
El servei d’acompanyament estarà actiu l’octubre
que ve, per fer front al previsible increment de casos
de fallida econòmica provocats per l’emergència
sanitària de la COVID-19. D’aquesta manera, la
Generalitat podrà començar a actuar abans del 31
de desembre del 2020, que és quan s’exhaureix la
moratòria per a la presentació de concursos.
Els tècnics de la Generalitat identificaran els casos
amb possibilitats reals d’acord i posaran els interessats
en contacte amb el notariat i les cambres de comerç,
que es faran càrrec de la negociació en nom dels
particulars i dels empresaris, respectivament, amb
la col·laboració de l’advocacia i la procura. Entre
els avantatges d’iniciar el procés per un acord
extrajudicial de pagaments a través de la mediació, hi
destaca la paralització de l’execució del deute amb la
subhasta de l’habitatge habitual.
Si les parts no arriben a cap acord extrajudicial de
pagaments, o si l’acorden però l’incompleixen, els
tribunals iniciaran automàticament el procés judicial
del concurs de creditors. Si és així, l’estudi previ del
servei de la Generalitat en facilitarà la tramitació

judicial, perquè el cas arribarà als jutjats amb més i
millor informació, en benefici tant dels deutors com
dels seus creditors.
El Govern fa una crida a les entitats financeres i de
crèdit i als subministradors de serveis bàsics perquè
s’impliquin en els mecanismes de segona oportunitat
i facilitin els acords amb els deutors. La resolució dels
impagaments a través de la mediació contribueix,
d’una banda, a un canvi cultural sobre la resolució
dels conflictes i, de l’altra, a la descongestió dels
jutjats, que faran front a una previsible allau de
casos d’insolvència per l’emergència sanitària. Els
mecanismes de segona oportunitat permeten
acords més ràpids i satisfactoris per a les dues parts
i afavoreixen la continuïtat de l’activitat econòmica.
La mediació per insolvència i el concurs de creditors
són mecanismes coneguts pels empresaris, però
desconeguts pels particulars, que també s’hi poden
acollir.

 Reformes legislatives urgents per a
l’exoneració dels deutes
A més de la creació del nou servei gratuït
d’acompanyament als deutors, el Departament de
Justícia ha preparat una bateria d’esmenes al Projecte
de llei de mesures processals i organitzatives per fer
front a la COVID-19 i les ha fetes arribar a tots els
portaveus de la Comissió de Justícia del Congrés.
En relació amb la Llei de la segona oportunitat,
Justícia propugna que els deutors puguin accedir
al benefici d’exoneració del passiu insatisfet (BEPI);

Tots els concursos de creditors els resolen els
jutjats mercantils, que també tracten demandes
relacionades amb el transport —com les
reclamacions a les companyies aèries—, per
competència deslleial, propietat industrial i
intel·lectual o impugnacions d’acords de societats
i cooperatives. Aquests jutjats van tancar el 2019
amb 29.230 assumptes pendents acumulats,
pendents de resoldre. És pràcticament la mateixa
quantitat de casos que hi arriben cada any.
Durant el 2019 n’hi van entrar 33.354.
és a dir, a l’exoneració dels deutes, sense passar
obligatòriament per un intent d’acord extrajudicial
de pagaments (AEP). En canvi, actualment, qualsevol
exoneració requereix, per llei, l’intent d’un acord previ
a l’inici del concurs judicial. Es tracta d’una condició
innecessària per als deutors que no disposen de cap
patrimoni i que, per tant, no poden negociar cap
pagament parcial als seus creditors. Aquest requisit
força un intent impossible i dilata la possible solució.
El Govern també considera que cal ampliar l’accés a
l’exoneració dels deutes. La regulació de la segona
oportunitat impedeix que se’n puguin beneficiar els
deutors amb impostos i cotitzacions pendents de
pagament a Hisenda i a la Seguretat Social. Amb
el canvi normatiu que impulsa el Departament de
Justícia, el pes de l’exoneració del passiu insatisfet
no recauria exclusivament sobre els creditors privats,
sinó que també l’assumiria l’Estat, com a exemple de
compromís amb la condonació dels impagats i amb
la generació de noves oportunitats. ●
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El Bages s’adapta a una
nova realitat
Per Sergio Martos. Fotos: ACN i Sergio Martos

La comarca ha dut a terme la desescalada amb èxit i disminuint cada dia la xifra de morts per coronavirus
Les terrasses, un DELS
SERVEIS més esperaTS

manresà no acaba aquí, i és que a les setmanes
de tenir les taules com a petita terrassa, el José
va demanar si podia posar-hi para-sols i l’Ajuntament no li va deixar fer-ho perquè ocupava
part de la via pública. Aquest fet va fer que el
José inicies una vaga de fam, que, finalment,
va durar 3 hores, ja que li van permetre instal·
lar-hi els para-sols.

són importants i és per això que el projecte
de Luzón es pot trobar a Instagram, Twitter i
Facebook, sota el domini de @candidates20.

Dormir bé, feina costosa
durant el desconfinament

Suport laboral
i psicològic feminista
El sector de l’hostaleria, sens dubte, ha estat un
dels més afectats. Tot i que durant el confinament es deia que bars i restaurants no tornarien a obrir fins al desembre, i això no ha estat
del tot així, en part gràcies a les terrasses. Les
terrasses exteriors han estat un reclam per a
tothom, el temps hi començava a acompanyar
i si sortíem de casa després de tres mesos dins,
prendre una cervesa o xerrar amb els amics a
l’aire lliure, venia de gust a tothom. El problema
ens l’hem anat trobant quan de sobte anaves a
fer un tast al cafè i no et recordaves del fet que
portaves mascareta. “És complicat, has d’estar
pendent de treure’t i posar-te la mascareta,
però deu ser qüestió d’acostumar-s’hi”, explica la Judit, una jove manresana al programa
televisiu Objectiu Bages. Amb relació al tema
de les terrasses, també hem de recordar que
els ajuntaments de gairebé tota la comarca del
Bages han facilitat molt els processos per tal
que durant les primeres fases del desconfinament, tot i això, alguns bars, com el Renacer
de Manresa, no han estat de sort i han hagut
de lluitar força per tal de poder tenir el permís
per posar quatre taules i quatre cadires. “Un
problema informàtic va fer que tardessin dues
setmanes a contestar-nos”, explica a aquesta
redacció el José, propietari del bar. “Finalment,
ens van contestar però vam haver de sortir a la
premsa per poder adquirir el permís”, afegeix.
Però la lluita dels propietaris d’aquest petit bar
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Aquest confinament ens ha donat temps per
crear i desenvolupar idees i aquest ha estat
el cas de la Maribel Luzón, la impulsora del
projecte “Candidates 20”. És un projecte molt
innovador i Luzón aprofita els seus coneixements professionals per tal d’ajudar altres
persones. “Soc orientadora laboral i aquest
és un projecte que vol oferir un petit suport
psicològic i emocional a les dones que han
estat confinades i que han perdut el seu lloc
de feina”, afirma Maribel Luzón a Objectiu
Bages. La recerca de feina després del confinament, tots estem d’acord a dir que costarà
molt i per això projectes com aquest són importants. Maribel Luzón explica que les noves
tecnologies han estat imprescindibles per tirar
endavant aquest projecte, i és que qui vulgui
fer-se amb l’atenció de “Candidates 20” podrà fer-ho a través de trucades telefòniques,
videotrucades o ara, de mica en mica, presencials. De la mateixa manera, les xarxes socials

Les preocupacions i la incertesa provocades
per la crisi de la COVID-19 han passat a ser
un malson, i és que a molta gent no els han
deixat pràcticament ni dormir. El personal sanitari ha estat el més afectat, sens dubte, per
l’insomni, però també la resta de la població
ha notat una dificultat a l’hora d’agafar el son.
De fet, estudis epidemiològics a la Xina han
demostrat que aproximadament un 18 % de
la població presentaven una pitjor qualitat del
son, durant i després de la crisi del coronavirus. Però com podem portar-ho de la millor
manera?
Mari Cruz Crespo, psicòloga a la divisió de
salut mental d’Althaia, ha explicat a aquesta
redacció que són molts els factors que poden
influir a l’hora de conciliar els cicles de son.
Els canvis de rutines diàries, l’exercici físic poc
abans d’anar a dormir o l’ús de pantalles que
durant el període de confinament ha estat
molt freqüent. Dit això, la doctora Crespo assegura que ens hem d’alarmar i actuar quan el
nostre temps de descans i la qualitat del son
no siguin els adequats per rendir bé durant el
dia, tot i que això cadascú ho notarà de manera diferent. ●

Fes esport...
però no juguis
amb la teva salut
Fes-te ara una revisió esportiva
completa amb prova d’esforç inclosa
i supervisada per professionals
qualificats dins un entorn hospitalari.
Així practicaràs esport en les
condicions més òptimes.

C/ Caputxins, 16. Manresa . T. 93 872 49 31 . www.clinicasantjosep.cat
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Eurecat col·labora en una solució europea per lluitar
contra les pandèmies mitjançant l’anàlisi d’aigües
residuals i la intel·ligència artificial

E

l centre tecnològic Eurecat ha guanyat una de les categories de la
hackató europea #EUvsVirus, amb
una solució per pronosticar brots
epidèmics en temps real mitjançant l’anàlisi
d’aigües residuals, a partir de la utilització
d’eines de microbiologia i d’intel·ligència
artificial, desenvolupada juntament amb
investigadors de l’Institut de Recerca de
l’Aigua KWR, de la Universitat d’Exeter,
de la Universitat de Thessaly i de la Universitat Tècnica Nacional d’Atenes.

millor gestió dels recursos afectats per la pandèmia i obriria la porta a establir, de manera
preventiva, on caldria fer més esforços”.

La innovació, anomenada Sewers4COVID,
s’ha dissenyat en el marc de la hackató
#EUvsVirus organitzada pel Consell Europeu
d’Innovació, que va reunir de manera virtual
societat civil, investigadors, organitzacions
i inversors, amb l’objectiu de desenvolupar
solucions innovadores per a reptes relacionats amb el coronavirus. A l’esdeveniment,
celebrat del 24 al 27 d’abril, hi van participar més de 27.000 persones de més de 50
països, distribuïts en 2.100 equips.

En concret, “la solució fa possible el seguiment d’indicadors per comparar-los entre
ells amb certa freqüència i crear models que
simulin l’impacte en la seva relació”, explica
el director de la Unitat de Smart Management Systems d’Eurecat, Xavier Domingo.
D’aquesta manera, assenyala, “es pot obtenir
una estimació del nombre de persones infectades, de manera que és possible conèixer la
tendència, anticipar-se i reduir la necessitat de
fer tests massius cada dia”.

En concret, els investigadors de la Unitat de
Smart Management Systems d’Eurecat que
han participat en el disseny de Sewers4COVID
han treballat en la generació i en la conceptualització de la idea i en la recopilació, la
manipulació i la preparació de dades basades
en fonts obertes i relacionades amb dades
poblacionals i de recursos sanitaris. L’equip
d’Eurecat, en el qual han participat també
els investigadors de la Unitat de Smart Management Systems del centre tecnològic Lluís
Echeverria i Marc Ribalta, també s’ha ocupat
de la construcció del prototip de simulació
d’impacte i de recomanació.

Segons el director de Desenvolupament Cientificotecnològic d’Eurecat, Gabriel Anzaldi,
“la possibilitat de disposar d’informació que
permeti anticipar-se als fets comportaria una

Aquesta solució, remarca el director de
Desenvolupament Cientificotecnològic, “es
pot adaptar i desenvolupar a qualsevol àmbit
geogràfic i regió”, per implementar-la. ●

Dins del projecte, els investigadors d’Eurecat han utilitzat la intel·ligència artificial,
mitjançant tècniques d’aprenentatge automàtic, per poder determinar la correlació
entre la presència del virus a les aigües residuals i a les zones on es produeix el brot
epidèmic.

“Desplegar i desenvolupar una solució com la
proposada per Sewers4COVID ens permetria
anticipar-nos a l’inici i a l’evolució de la pandèmia mitjançant una gestió predictiva, de
manera que es podrien reduir els riscos sobre
els col·lectius més vulnerables i optimitzar els
serveis prioritaris de manera coordinada en
tots els nivells d’actuació”, remarca Anzaldi.

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
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Estalvi Energètic

L’abril es va incrementar
el consum elèctric un 18 %
a les llars catalanes
Emili Rousaud
Conseller-delegat
de Factor Energia

Entrevista a Emili Rousaud, Conseller-delegat de Factor Energia

E

confinat ha fet que hi hagués una tendència
idèntica arreu d’augment de consum. En definitiva, descens de consum a les empreses,
petites, mitjanes i grans, i un increment molt
important del consum de les llars.

La nova tarifa ha estat batejada amb el
nom Queda’tACasa. De què es tracta?
L’hem enfocat a persones que estan confinades, a l’abril gairebé la totalitat de la població arreu de l’Estat. Amb aquesta tarifa,
el que pretenem és ser solidaris ajudant les
persones que han de quedar-se a casa. Frenar la pandèmia és un bé al conjunt de la societat. Hem volgut refermar que la població
es quedi a casa i ajudar-hi. És una tarifa que
vam crear perquè permetés estalviar fins al
final de l’estat d’alarma, però en el procés
de la desescalada hem vist que, per desgràcia, hi ha negocis que quedaran a mitges, hi
haurà molta gent que encara que vulgui no
podrà anar a treballar i augmentarà l’atur.
Hem prorrogat la tarifa Queda’tACasa amb
aquest descompte tan important fins al 30
de setembre. De manera que qui s’aculli a
la tarifa tindrà un descompte fins aquesta
data. I depenent de com evolucioni anirem
treballant i prenent decisions. La nostra vocació és ajudar les famílies i col·laborar amb
les empreses.

El confinament ha augmentat el consum
elèctric?
Si parlem dels nostres clients del sector domèstic, hi ha un increment de consum que
l’abril d’aquest 2020 ha estat del 18 %. Molt
considerable. Si ho enfoquem des del punt
de vista familiar, el fet que tothom hagi estat

Crisi sanitària, crisi empresarial... però,
en el cas de les famílies, què s’ha fet per
ajudar-les en moments difícils?
Factor Energia davant el panorama va establir
mesures i ha activat ajudes tant en l’àmbit familiar com empresarial. Els descomptes han passat
del 12,5 % al 25 % en les tarifes familiars. En
aquest entorn de crisi familiar amb proliferació
d’ERTO i ERO les economies familiars s’han vist
molt afectades en un moment en què augmenta el consum energètic. En l’àmbit empresarial,
tenim clients de petita i mitjana empresa que
han hagut de romandre tancats i el que hem
fet ha estat instrumentar mesures per ajudar a
finançar la factura elèctrica com aplaçaments
i facilitats de finançament.

S’ha valorat l’estiu que s’espera de consum elèctric?
Primer semblava que es volien tenir les fronteres tancades, ara es veu que el sector turístic és necessari ja que estem parlant d’un
20 % del PIB. Per a Barcelona, zones costaneres i Pirineu és vital i creiem que la majoria dels catalans no tenen intenció de viatjar
aquest estiu a l’estranger i, per tant, moltes
empreses el que han fet és una cessió d’hores que s’hauran de recuperar i, per tant,
molts treballaran a l’estiu. El consum elèctric creiem que serà inferior al d’anys precedents. Però hi ha encara moltes incerteses
i ens hem d’anar adaptant a les situacions
que vagin sortint. ●

n temps de confinament com el que
hem viscut degut a l’emergència sanitària resultant de la COVID-19, la
despesa energètica de les nostres cases ha patit augments per l’increment de l’ús
de la climatització, la il·luminació i dels aparells elèctrics que tenim a casa, ja sigui per
estudiar, teletreballar, distreure’ns, cuinar, etc.
Per contra, la davallada ha vingut a les empreses que han estat tancades durant un període
llarg de gairebé tres mesos. Emili Rousaud,
conseller delegat de Factor Energia, ens fa
una valoració professional del que ha passat
en l’àmbit energètic.
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/// FARMÀCIA de guÀrdia ///
Del 7 al 31 de JULIOL
•••••
7 Dimarts 8 Dimecres GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987
8 Dimecres 9 Dijous MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494
9 Dijous 10 Divendres MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
10 Divendres 11 Dissabte MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
11 Dissabte 12 Diumenge NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
12 Diumenge 13 Dilluns OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16 938722771
13 Dilluns 14 Dimarts OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110 938776536
14 Dimarts 15 Dimecres PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
15 Dimecres 16 Dijous PLANAS Guimerà, 23 938721505
16 Dijous 17 Divendres BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
17 Divendres 18 Dissabte PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
18 Dissabte 19 Diumenge ROS Passeig Pere III, 73 938730157
19 Diumenge 20 Dilluns SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
20 Dilluns 21 Dimarts SALA Sant Miquel, 10 938721767
21 Dimarts 22 Dimecres SERAROLS, Mª DOLORS Gr. La Balconada, local 15
938743957
22 Dimecres 23 Dijous SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 (cantonada Oms i de
Prat) 938776618
23 Dijous 24 Divendres SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
24 Divendres 25 Dissabte TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
25 Dissabte 26 Diumenge TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555
26 Diumenge 27 Dilluns VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
27 Dilluns 28 Dimarts ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada) 938784040
28 Dimarts 29 Dimecres ALIER Infants, 2 938721984
29 Dimecres 30 Dijous ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines) 938721389
30 Dijous 31 Divendres GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
31 Divendres 1 Dissabte BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba) 938730133

De l’1 al 4 d’AGOST
•••••
1 Dissabte 2 Diumenge COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
2 Diumenge 3 Dilluns RIU Born, 30 938721359
3 Dilluns 4 Dimarts COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
4 Dimarts 5 Dimecres CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
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Les sèries que
et recomanem
de ‘nova fornada’
 Bosch

 Els 100
És una sèrie de televisió
nord-americana de ciència-ficció
apocalíptica i dramàtica creada
per Jason Rothenberg i basada en
la novel·la homònima escrita per
Kass Morgan. Està protagonitzada per Eliza Taylor, Paige Turc,
Bob Morley, Casa Avgeropoulos,
Lindsey Morgan, Henry Ian Cusick
i Richard Harmon. Es va estrenar el
19 de març del 2014.
El 24 d’abril del 2019, The CW va
renovar la sèrie per a una setena
temporada, que més tard es va
revelar que serà la darrera. Es
va estrenar al maig. La pots veure
a Netflix.

Titus Welliver interpreta el detectiu
d’homicidis de Los Angeles Harry
Bosch en aquesta sèrie original
d’Amazon Studios basada en les
novel·les de Michael Connelly. La
primera temporada —aclamada
per la crítica— ens mostra com
jutgen Bosch per l’assassinat d’un
sospitós, al mateix temps que
s’enfronta al seu passat amb un
cas sense resoldre que torna als
titulars. Després de sis temporades, Bosch es va renovar per
una setena i última temporada el
febrer del 2020.

 SIREN
Si ets fan de La Sireneta o de
la mítica sèrie H2O, no esperis
trobar personatges igual de
càndids perquè és tot el contrari. La protagonista, Ryn, a
qui dona vida Eline Powell (Joc
de trons), és bastant “xunga”,
com a mínim pel que fa a l’aspecte. És intimidadora. En pots
veure tres temporades senceres
a la plataforma HBO. ●

Organitzen:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Més informació a www.manresa2022.cat/festesdesantignasi

