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EDITORIAL

//// en aquest número ////
RIURE ÉS
NECESSARI
Pilar Goñi

Si quan estàs malalt estàs apàtic i amb
poques ganes de parlar o de sortir,
imagineu-vos estar hospitalitzat. Ha
estat el cas de milers de persones que
han patit la COVID-19. Amb la incertesa de saber si hi hauria alguna vacuna o alguna solució per al que patien.
Hi ha hagut persones que han estat
gairebé un mes en centres sanitaris,
d’altres han perdut la vida. Famílies
senceres destrossades pel maleït virus que ha sacsejat el món sencer. A
tot això hi afegim que cap familiar ni
amic els podia acompanyar i us ben
asseguro que la soledat augmenta el
malestar. Penseu, doncs, en aquests infants que arrosseguen malalties greus
o que han estat operats. Quin bé els
fan els Pallapupas! Són aquestes persones anònimes, aquests clowns que
“curen l’ànima”.
Que porten alegria, que porten somriures, que fan jugar els nens que no
en tenen ganes, que els acompanyen
al quiròfan i que, fins i tot, donen un
respir i un alè d’esperança a familiars
i professionals de la sanitat.
En aquesta nova realitat, en aquest (esperem) post-COVID els volem fer un
reconeixement necessari i important de
part de tots nosaltres. Als Pallapupas
i a tots els professionals del món sanitari, el nostre aplaudiment més gran
i amb un somriure dir-los: GRÀCIES!

4

EL TEMA DEL MES
Un estiu sense festivals
ni festes majors

8

ESPECIALS
ESTIU AMB SALUT SI ESTEM
PREVINGUTS

10

EL REPORTATGE
ELS PALLAPUPAS TORNEN ALS
HOSPITALS PER crear SOMRIUREs

12

ENTREVISTA
VALENTÍ MARTÍNEZ, DIRECTOR
GENERAL DE LA FUB

14

PERFIL
L’EXPRESIDENT, ARTUR MAS,
PRESENTA ‘CAP FRED, COR CALENT’

17

ESPECIAL
La recollida selectiva arriba al
45 % del total, la xifra més alta
de la història

18

OPINIÓ
MIQUEL A. CERDÀ, DIRECTOR	
GENERAL DE VEOLIA

19

OPINIÓ
Antoni Ventura, gerent
d’AIGÜES DE MANRESA

20

HA PASSAT I PASSARÀ

25

ESTALVI ENERGÈTIC
CONSUMIR FONTS ENERGÈTIQUES
LOCALS I D’AUTOCONSUM

26

GASTRONOMIA
RECEPTES D’ESTIU REFRESCANTS

27

ESCAPADES
ANEM A ESCALADEI

29

TELEVISIÓ
L’ESTIU A CANAL TARONJA TV

30

SERVEIS I ESTRENES DE CINEMA

Publicació mensual de distribució gratuïta a les llars de
Manresa. Informació pràctica i de proximitat.
Es pot consultar a www.canaltaronja.cat

DIRECCIÓ: Pilar Goñi • PUBLICITAT: Tere Solé • MÀRQUETING: Susana Teixidó • Coordinació: Òscar Bolancell • PROJECTE GRÀFIC i MAQUETACIÓ: Montserrat Figueras • REDACCIÓ: Eduard Font, Eli Pagán, Laia
Cererols, Sergi Lladó, Tània Rodríguez • Correcció LINGÜÍSTICA: Mariona Barrera • EMpRESA EDITORA: Taelus, SL, Manresa. Tel. 93 872 02 05 • IMPRESSIÓ: Gest XXI. Tel. 93 877.62.18 • Núm. de dipòsit: L-5611998. Freqüència és una publicació plural que no ha de compartir necessàriament les opinions dels seus col·laboradors ni dels seus anunciants, atribuïbles només als sotasignats.

Tema del mes · FREQüència · Agost 2020

‘‘Un estiu sense festivals abans de la
Covid-19 hauria estat inimaginable’’
Per Isabel Campos / Josep Marfull

L’aplicació de l’estat d’alarma i el confinament pel coronavirus van fer que la nostra realitat
trontollés i que comencessin els canvis. El futur es presentava incert i ara, en ple mes d’agost, tot i
el desconfinament, segueixen les precaucions amb mascaretes, guants, distàncies, gels desinfectants
i per descomptat anul·lant tot allò que ens pugui fer pensar que milers de persones es reuneixin en
un sol aforament. Les festes majors tan habituals a l’estiu s’han reduït i s’han cancel·lat els actes que
reuneixen un nombre més gran de gent.
 PAÍS DE FESTIVALS
Catalunya és un país de festivals musicals.
De fet, segons dades de l’Associació de
Promotors Musicals del 2015, és la comunitat de l’Estat espanyol on es fan més
festivals.
Els més reconeguts són el Primavera
Sound i el Sónar, i les dates ja són per a
l’any vinent, tot i que moltíssima gent ja
tenia les entrades comprades. Aquests
macroesdeveniments musicals que es troben en el “top ten” ja han marcat calendari per a l’any vinent. Cada any passen
pel Primavera Sound més de 200.000 persones i més de 120.000 pel Sónar. Això
vol dir unes pèrdues econòmiques molt
considerables en haver estat anul·lats. El
Primavera Sound va generar un impacte
econòmic de més de 120 milions d’euros
en l’edició de l’any passat i el Sónar de
més de 124 milions d’euros. Els festivals
són un motor econòmic importantíssim
per a l’economia, ja que s’han convertit en
un gran atractiu turístic com a generadors
d’experiències i de moviment cultural.
Els deu principals festivals de l’Estat espanyol mouen 400 milions d’euros l’any
i atrauen 2,5 milions de persones. Cada
persona es gasta en aquests macrofestivals una mitjana de 500 euros. El finançament d’un terç d’aquests espectacles
és d’origen privat. A més d’atraure el turisme, els festivals fomenten la venda de
música gravada i donen molta vida als treballs dels músics.
Fins i tot els més tardans, com la Fira Mediterrània de Manresa que és a l’octubre,
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ja han decidit que la meitat serà presencial
i la meitat serà per Internet. Jordi Fosas,
el seu director, diu que “no ens la podem
jugar i si hi ha un rebrot serà totalment
virtual”.
D’altres, com el Festival de Música Clàssica
de Sant Fruitós de Bages ha fet un concert
per Internet i els altres tres presencials a
Sant Fruitós de Bages amb un aforament
molt més limitat amb les distàncies prudencials i les mesures que s’exigeixen, així
com amb un marcat caràcter català. “Ens
venia molt de gust comptar amb músics i
intèrprets de casa, però, a més, fer venir
artistes de l’estranger actualment és im-

pensable”, diu Mireia Pintó, directora del
certamen.
El festival Canet Rock ha anunciat, a través de les xarxes socials, que cancel·la
l’edició del 2020 a causa de l’evolució de
la pandèmia de la COVID-19 i ha donat
a conèixer el cartell de l’any vinent, que
tindrà lloc el 3 de juliol del 2021.
En un principi, a mitjan març, la directora
del certamen, Laura Duran, havia explicat
la intenció i voluntat de fer-lo el 3 d’octubre d’enguany, però al final han desistit.
“Podem presentar el nou cartell que hem
treballat amb molta il·lusió perquè l’edició
de retrobament 20/21 sigui la més memo-
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rable de totes”, diu Duran. Stay Homas,
Buhos, Zoo, Suu, Oques Grasses, Doctor
Prats, Miki Núñez, Ciutat Jara, Itaca Band,
Roba Estesa, Lildami, JazzWoman, Miquel
del Roig i Cesc formen part de cartell
2021.
Les entrades de l’edició del 2020 serviran
per a l’any que ve amb les mateixes condicions que els assistents les van adquirir.
Canet Rock ha posat les entrades retornades a la venda al web a preu de 40 euros
per a aquelles persones que se’n van quedar sense.
Canet Rock va lamentar no haver celebrat
aquesta edició amb normalitat i ha agraït
la comprensió “en un moment tan complicat”.
El 34 Festival Castell de Peralada (Girona)
ha cancel·lat la seva edició, que havia de
començar el 2 de juliol i allargar-se fins
al 15 d’agost. L’organització va adduir el
seu desig de preservar la salut del públic,
dels artistes i de l’equip del festival, així
com “les incògnites i incerteses que generen les mesures de desconfinament en
el sector cultural”, comenta Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell
de Perelada, com a principals motius per
prendre aquesta decisió. Aquesta edició
havia d’obrir el teló amb la companyia
nord-americana de dansa Houston Ballet,
que també havia cancel·lat la seva gira europea de celebració del 50 aniversari i que
finalitzava precisament amb la seva participació en el certamen. Isabel Suqué va
destacar: “Hem d’estar totalment segurs
de poder complir unes garanties sanitàries
que evitin la propagació o el rebrot del coronavirus i, en aquests moments de tanta
incertesa, creiem que això no és possible”.

Va remarcar la més que probable absència
de vols internacionals, les limitacions en
el nombre d’assistents, així com les dificultats i la impossibilitat de dur a terme
les actuacions sobre els escenaris, cosa
que “fa que no sigui viable aixecar el teló
aquest estiu”. A més, la “marcada estacionalitat” del Festival obliga l’organització
a cancel·lar la seva activitat en lloc de posposar-la i a seguir treballant per a l’edició
següent.
Vida Festival, el festival de Vilanova i la
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Geltrú, va prendre una decisió insòlita.
El públic va votar per decidir quan se’n
farà la pròxima edició. Malgrat que el
65 % dels vots apostaven pel setembre del
2020, finalment el festival es va posposar
fins al juliol del 2021. El director del Festival, Dani Poveda, va assegurar que serà
possible reemborsar els diners de l’entrada o guardar-la per a l’edició del 2021. Pel
que fa als càmpings, es van retornar els
diners, però es manté la possibilitat de reservar-los per a la temporada que ve. ●
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 FESTA MAJOR DE MANRESA ATÍPICA DEL 27 AL 31 D’AGOST
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anresa viurà, aquest 2020, una Festa
Major a petita escala. El pati del Casino, el de l’Anònima i la plaça Porxada seran els tres escenaris principals d’una
celebració que es quedarà sense els actes més
massius, com el Correfoc, la cercavila de gegants o el Correaigua.
D’altres, com el castell de focs, canviarà el tradicional Parc de l’Agulla per la Torre de Santa
Caterina i el Palau Firal amb l’objectiu que es
pugui seguir des del balcó de casa. Tampoc
hi haurà programa d’activitats imprès i se’n
farà la difusió a través de les xarxes socials.
L’Ajuntament destinarà a aquesta Festa Major
142.000 euros, un 31 % menys que el 2019.
La pandèmia del coronavirus ha obligat el
consistori manresà a reformular la Festa Major, prevista per a finals d’agost. La regidora
de Cultura i Festes, Anna Crespo, ha alertat,
però, que estan pendents de com avancin els
esdeveniments i els plantejaments podrien
canviar “perquè la prioritat sempre seran les
persones”, ha incidit.
Tres escenaris protagonitzaran la celebració:
el pati del Casino, el de l’Anònima i el de la
plaça Porxada, limitats a un aforament màxim
de 198, 369 i 322 persones, respectivament.
El primer es destinarà a les activitats més familiars, el segon als concerts i el tercer a les
actuacions més populars. En tots tres casos,
però, caldrà inscriure’s prèviament per assegurar-se el lloc.
Del cartell, ha explicat el president de l’Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, destaca
l’aposta pels grups de quilòmetre zero. N’hi
haurà de bagencs, com la Companyia Fun

La regidora Anna Crespo i el president de l’Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, en la presentació de la Festa
Major de Manresa

Dan Mondays, el santpedorenc David Uclé o
la manresana Laia Boixadors, però també artistes de renom com Suu, The Sey Sisters o
Judit Neddermann. També, pensat per a un
públic d’edat més avançada, hi serà la Cobla
Orquestra Montgrins.
La Festa Major de Manresa retallarà dies i es
passarà de les pràcticament dues setmanes
d’actes, a cinc dies, del 27 al 31 d’agost.
La pandèmia, però, també ha fet que l’Ajuntament programés nous formats d’activitats.
Una d’aquestes activitats, ha explicat Crespo,
és una sessió d’autocinema des del cotxe, que
es farà al pati del Palau Firal. També hi haurà
espectacles itinerants que permetran viure la
festa des del balcó de casa.
Un altre dels grans canvis que es viuran és que
el tradicional castell de focs s’haurà de seguir
des del balcó de casa. Així, la pirotècnia no es

llançarà des de l’Agulla, sinó des de la Torre de
Santa Caterina i el Palau Firal. L’Ajuntament,
ha explicat Crespo, no s’ha volgut oblidar de
la imatgeria que enguany no sortirà al carrer
però “vol ser visible”. Al Teatre Conservatori
es podrà veure el conjunt geganter i el bestiari
del Correfoc. A més, en aquest mateix indret,
es podran adquirir mascaretes infantils amb
les figures. Els beneficis d’aquestes vendes es
destinaran a finalitats socials. També es podrà gaudir de l’exposició “Art Confinat”, que
és una de les mostres que es podrà veure en
aquesta Festa Major, a l’edifici de l’Anònima.
Artistes de la comarca hi mostraran com han
viscut, a través de l’art, el confinament.
No serà, però, l’única de les mostres. També
n’hi haurà al Casino i a la Casa Lluvià, a més
del projecte “Microscopies”, que promou un
itinerari per l’Anella Verda de Manresa. ●
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Un estiu amb prevenció, un estiu
amb salut
Enguany, cal protegir-se de la radiació solar, però també de la COVID-19. És necessari
evitar la calor i hidratar-se, així com mantenir la distància de seguretat amb les altres
persones, rentar-se les mans sovint i fer servir la mascareta

A

quest estiu, els efectes de la
COVID-19 condicionen els nostres
hàbits de vida. Tot i l’evolució
favorable
de
la
pandèmia,
la represa de la normalitat implica un augment
del contacte social, i per tant, un increment
del risc de propagació del virus. En aquest
context, les mesures d’higiene i seguretat, així
com la detecció precoç dels casos positius, la
ràpida identificació i l’aïllament dels contactes
estrets són fonamentals per tallar la cadena de
transmissió i evitar rebrots.
En paral·lel, les altes temperatures poden
tenir efectes perjudicials en la nostra salut. Els
infants i la gent gran, amb malalties cròniques
o les persones que treballen en ambients
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calorosos hi estan especialment exposats. Per
evitar cops de calor, cal aplicar mesures de
prevenció dins i fora de casa, com hidratarse freqüentment, refrescar l’ambient i evitar
l’exposició directa al sol les hores de més calor.

Evitar els rebrots
Mantenir la distància d’un metre i mig amb
les persones amb qui no convivim, encara que
siguin familiars o amics, és una de les mesures
més efectives per evitar la transmissió de la
COVID-19. És important deixar les abraçades
i els petons per més endavant i evitar espais
concorreguts on sigui difícil mantenir la
distància interpersonal i on es puguin produir
aglomeracions.

El SARS-CoV-2 és un dels milers de microbis
imperceptibles per l’ull humà que es van
recollint de l’entorn: a casa, a l’escola, a la
feina, al jardí, d’animals, mascotes, aliments...
Rentar-se les mans freqüentment contribueix a
eliminar-los i evitar que es propaguin. Per això,
és important fer-ho diverses vegades al dia,
encara que estiguin netes.
La mascareta s’ha convertit en un element
obligatori a l’hora de sortir de casa per a tots
els més grans de sis anys. Perquè sigui efectiva,
cal fer-ne un ús correcte i aplicar igualment les
mesures de prevenció bàsiques, com rentar-se
sovint les mans i la distància entre persones.
També és important no compartir estris,
beguda o menjar amb persones amb qui no
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Les mesures d’higiene i seguretat, així com la detecció precoç de les
persones amb COVID-19 i la ràpida identificació i l’aïllament dels
contactes estrets són fonamentals per tallar la cadena de transmissió
i evitar rebrots

convivim, encara que siguin familiars o amics.
El coronavirus es manté durant un temps a
la superfície de determinats objectes, i per
tant, els transforma en una font de contagi. Si
tenim símptomes, com febre, tos, falta d’aire,
malestar general, diarrees i vòmits, hem de
contactar amb el nostre CAP i, si estem fora
d’horari, amb el 061/Salut Respon.

Per un estiu fresc
La pujada de temperatures pot ser insuportable
a l’estiu, però seguir alguns consells ens pot
ajudar a fer-hi front. Cal beure molta aigua,
encara que no tinguem set, mullar-nos sovint
i vestir roba àmplia, còmoda i clara. També és
important mantenir la llar fresca i aïllar-la de

la calor exterior, amb aparells de refrigeració
i abaixant les persianes on toca el sol durant
el dia.
El sol és una font de salut i benestar, però
la sobreexposició a la seva radiació pot
comportar riscos greus. Per això, és important
fer servir crema solar amb un filtre adequat al
nostre tipus de pell. Altres mesures que ens
poden protegir són: començar a prendre’l de
manera gradual i evitar l’exposició a les hores
de màxima intensitat, és a dir, entre les dotze
del migdia i les quatre de la tarda.
És important protegir les persones més
vulnerables dels efectes del sol i la calor. No
s’han de deixar els infants, les persones fràgils

o les mascotes dins del cotxe amb les finestres
tancades. Tampoc s’ha de tapar el cotxet dels
infants quan els exposem al sol. Els infants
tenen menys capacitat d’expressar set i la gent
gran de percebre-la. Per això, cal oferir-los
aigua constantment.
És important identificar els símptomes del
cop de calor. Si algú té malestar, mal de cap,
mareig, la pell calenta i no suada, la respiració
i la freqüència cardíaca accelerades i confusió
o irritabilitat, cal actuar amb rapidesa. Hem
d’allunyar la persona de la font de calor, reduir
la temperatura de l’entorn i obrir les finestres
o engegar un ventilador. Cal treure-li l’excés
de roba, mullar-la i trucar al 112.
Més informació a canalsalut.gencat.cat
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El somriure és la clau que obre el cor
Per Sergi Lladó / Foto: Marta Ripollès

Els Pallapupas han tornat als hospitals. Aquesta és una organització sense ànim de lucre que fa
l’acompanyament a infants que es troben hospitalitzats

E

l confinament els va enviar a casa on
podien fer riure els infants de manera telemàtica i a través de xarxes
socials a partir de mitjan març, però
des de fa un mes van tornar a acompanyar
els infants que estan ingressats.
I és que ara és més necessari que mai riure.
Amb aquest lema, han tornat a hospitals
com el de Sant Joan de Déu de Manresa,
on, per descomptat, les mesures de seguretat són estrictes, sobretot en tractar amb
infants. I el lema d’ara és “riure és més necessari que mai”.
Pallapupas treballa perquè hi hagi espai per
al riure durant el procés de la malaltia, i així
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convertir els hospitals en espais més amables i plens de vida mitjançant actuacions
artístiques, amb un mètode artístic propi,
orientades a infants i gent gran, en estreta
col·laboració amb el personal sanitari. Cada
intervenció es fa de manera personalitzada,
tenint en compte l’estat físic i psíquic del
pacient, així com la seva situació familiar;
aquesta informació la proporciona el personal sanitari en el pas previ a la intervenció
artística de Pallapupas. És el que es coneix
com a “transmissió”.
Darrere aquests pallassos hi ha persones
amb un gran cor, com en Jordi i en David.
“Millorem l’estat emocional dels pacients i
els seus familiars, a través de l’humor, per

créixer en l’adversitat”, diuen Jordi del Río i
David Ribera, dos actors que es transformen
en pallassos per contribuir a l’estat emocional dels infants ingressats. “Els Pallapupas
que intervenim en un hospital som professionals de les arts escèniques, especialitzats
en la tècnica del pallasso, i tenim experiència en aquest camp”, comenten.
Però, a la vegada, reben, amb Pallapupas,
una formació específica sobre l’àmbit hospitalari, perquè comprenguin i entenguin
aquest medi, i adaptin la seva intervenció
a les necessitats que se’ls presenten. Per
tant, reben formació específica, treballen
amb una metodologia pròpia adaptada a
cada pacient, col·laboren braç a braç amb
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el personal mèdic i d’infermeria i avaluen
l’impacte de la seva tasca en els beneficiaris
directes i indirectes.
Angie Rosales va ser la creadora de Pallapupas i explica que “els infants malalts, els pares i el personal sanitari amb qui treballem
s’uneixen a aquesta proposta carregada de
positivisme que canvia la seva experiència
d’ingrés, i converteixen els hospitals en espais més amables. Un espai on poder créixer
com a persona davant de l’adversitat gràcies
a l’humor”.
Ara, en aquesta situació d’emergència deguda a la pandèmia de la COVID-19, els
clowns han tornat a provocar somriures
portant mascareta sota el nas de pallasso,
sense poder tenir contacte físic amb els infants hospitalitzats i cal que es desinfectin
les mans amb gel després d’estar amb cada
nen o nena, una mesura, però, que ja seguien abans de la pandèmia.
L’Alba és una solsonina acabada d’operar,
ja té setze anys, però els Pallapupas li han
arrancat un somriure, molt necessari quan
et trobes a l’habitació d’un hospital. “M’han
alegrat el dia i crec que estaria bé que acom-

El reportatge

panyessin no només els infants, sinó tothom
que està ingressat”.
Els sanitaris ajuden a portar a terme les
mesures de seguretat “i ens encanta que
vinguin a posar somriures als nostres pacients”, diu la pediatra Núria Rovira de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. “Els
Pallapupas influencien de manera molt positiva perquè, a vegades, tenim molta feina,
estem preocupats per un pacient o un altre i
quan treuen el nas se’ns obre el cor”. La Núria diu: “No hem tingut casos de COVID-19
en infants, però trobàvem a faltar els Pallapupas. La seva tornada ha estat un símptoma de normalitat”.
En David i en Jordi diuen que “hem notat
que hi ha tensió, que han patit, que no
ha estat fàcil i que ens necessiten molt.
Hi ha moltes ganes de cantar, de jugar, de
riure... no ens imaginem una vida sense riure, tot i les angoixes i l’estrès”. Els Pallapupas acompanyen els infants a l’habitació, al
quiròfan, a planta..., ja que el que és important és que l’infant se senti segur i no tingui
pors innecessàries. “Les sensacions de la
tornada han estat fantàstiques. L’humor és
essencial”, diu en Jordi. ●

Pallapupas és una organització sense
ànim de lucre fundada l’any 2000, que
ajuda els pacients i els seus familiars a
fer un canvi positiu a través del riure i a
l’humor per tal de millorar el seu estat
d’ànim i créixer com a persona en el procés de la malaltia.
Pallapupas està formada per actors i actrius professionals, formats en una metodologia assistencial i adaptada a cada
persona.
Els Pallapupas visiten anualment a 66.500
persones i la seva tasca arriba a més de
170.000 beneficiaris: infants hospitalitzats, adults diagnosticats amb càncer i
gent gran.
També ajuda els familiars dels pacients i
el personal d’infermeria i mèdic, ja que
en faciliten la feina assistencial. Actualment Pallapupas està present a 14 hospitals de tot Catalunya.
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Valentí
Martínez
Director General
de la Fundació
Universitària del Bages

“La FUB no
és només
un projecte
universitari.
És de la ciutat”
Per Pilar Goñi
Foto: Arxiu FUB

L

a Fundació Universitària del Bages
(FUB) situada a Manresa és una institució privada amb vocació de servei
públic, l’objectiu principal de la qual
és garantir una oferta d’estudis universitaris a les comarques centrals de Catalunya.
Va néixer el 1986 i va iniciar la seva activitat
acadèmica el 1990, amb la creació de l’Escola Universitària d’Infermeria. Actualment,
imparteix els graus universitaris d’Infermeria,
Fisioteràpia, Logopèdia, Podologia, Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Educació
Infantil. La signatura d’un acord de federació
amb la Fundació Universitària Balmes, el 30
de gener de 2014, va convertir la Fundació
Universitària del Bages en la seu del campus
Manresa (UManresa) de la Universitat de
Vic - Universitat Central de Catalunya (UVicUCC). Per primer cop en la història de la FUB
les matriculacions seran a l’agost.
Personalment, com ha viscut la pandèmia i el confinament?
Sorpresos a l’inici i amb la incertesa de
quant duraria i de com ens afectaria perso-
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nalment. La meva família treballa al sector
de la salut i tenia la preocupació del que
passaria, però afortunadament no ha passat
res a casa nostra.
I a la Universitat?
No teníem pensat que d’un divendres, el
13 de març, a un dilluns, el 16 de març, es
passés del treball presencial al telemàtic.
Però hem donat sortida a les necessitats
que s’han produït. Un dels objectius ha estat que no es veiés afectada l’activitat docent i que tots els alumnes poguessin fer
els cursos de manera normalitzada i que els
de quart curs es poguessin graduar tal com
han fet. La coresponsabilitat i implicació de
tot el personal ha estat vital.
Teniu molts alumnes de fora de Catalunya, de la resta d’Espanya i d’Itàlia i
França, com ho heu gestionat?
La gran majoria d’alumnes francesos i italians de la FUB van poder marxar. Alguns es
van quedar a Manresa de manera voluntària
i tots han fet el curs on line.
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//// Amb la situació actual, les famílies de França i Itàlia s’ho
pensaran dos cops abans d’enviar els seus fills fora del país ////
Aquest treball telemàtic seguirà?
Crec que hi ha coses que, com ja s’ha dit,
“han vingut per quedar-se”. I sí que cal utilitzar-ho com a mecanisme de millora. Les
reunions on line han estat molt útils, però no
oblidem que som una organització presencial i en la presencialitat és on basem la nostra
realitat. A partir de setembre tindrem una altra realitat i intentarem combinar el millor de
l’àmbit presencial amb el telemàtic.
Tothom s’ha pogut graduar?
Sí. S’han fet les titulacions després dels exàmens on line, que ha estat el més nou fins
ara. No es podrà fer l’acte de graduació com
es feia al Teatre Kursaal, però esperem que
durant el curs sigui possible.
I les pràctiques a centres sanitaris i educatius?
Afortunadament, les pràctiques van començar a l’octubre i ja les tenien fetes al març.
Per tant, la carrera pràctica de l’àmbit salut
ja estava superada. D’altres, s’han intentat
recuperar entre finals de juny i juliol.
Què canviarà aquest nou curs?
No sabem encara com afectarà la realitat
post-COVID socialment ni tampoc en el cas
de la matriculació. La Selectivitat va ser al juliol i pensem que hi haurà 40.000 alumnes
que s’integraran a la Universitat, en general,
però no sabem com anirà. El mateix model
social en l’àmbit educatiu no sabem com estarà. Ens ho plantegem amb il·lusió, però no
sabem què passarà.
I les matriculacions a la FUB?
Els de segon, tercer i quart ja s’han matriculat
i els de primer ho faran aquest agost, que és
una cosa totalment nova. La propera setmana engeguem matrícules.
La Generalitat ha reconegut la Fundació
Althaia com a hospital universitari de la
UVic-UCC...
Sí, és una gran notícia que Althaia s’hagi
convertit en hospital universitari, i vital per

al projecte universitari de Manresa. L’altra
gran notícia és que els estudis vinculats a les
ciències de la salut tindran una demanda superior (Fisioteràpia, Infermeria, Medicina...),
possiblement per l’efecte de veure com han
treballat davant la pandèmia les persones
que han estat a primera línia.
Gent de França i d’Itàlia tornarà a estudiar a Manresa?
La situació segur que hi afecta, però no sabem l’impacte que podrà tenir. Crec que les
famílies s’ho pensaran dos cops abans d’enviar algú fora de casa durant quatre anys.
Només tenim dades comparatives de les informacions que s’han demanat per estudiar a
la FUB. De moment, hi ha el mateix impacte
de peticions, però cal esperar les matriculacions.
Els estrangers que estudien a la FUB generen volum econòmic...
Estem parlant de gairebé sis-centes persones que viuen i estudien a Manresa durant
quatre anys. I sí, consumeixen a la ciutat pisos de lloguer, restauració, vida universitària
en conjunt. És evident que si venen menys
estudiants, pot disminuir l’impacte econòmic.
Què podria passar si hi ha un rebrot de
la COVID?
Ara estem més preparats que abans del
13 de març, que no teníem ni idea que hi
hauria un confinament. Tenim l’experiència
d’aquests quatre mesos i per tant sabem
com actuar. Hem demostrat ser una organització molt consistent amb tot el personal de
la FUB. Això dona tranquil·litat quant a l’estructura. Crec que s’ha fet bé amb poc temps
de preparació i sense poder planificar amb
temps. Ara ho faríem encara millor. N’estem
convençuts.
Com es canvia tan ràpid de formació
presencial a telemàtica?
Alguns estudis ja són on line, com els de Logopèdia, que fem juntament amb la UOC,

alguns màsters i cursos de postgrau també.
El que és nou són els professors que estan
acostumats a fer les classes presencials i
s’han hagut d’adaptar a fer-ho en línia.
Vam donar directrius de com reconduir-ho
i posar a l’abast els elements informàtics,
suports amb plataformes... Es va fer ràpid
i cap alumne es va quedar sense seguir les
activitats, ja que vam facilitar equipaments,
com ordinadors. Ha estat un treball intens.
Algun programa ha quedat penjat?
Sí, la FUB més gran i la Universi+ no s’han
pogut reconvertir a un format on line. No tenia gaire sentit. La FUB més gran es basa en
el contacte personal. Crec que al setembre
podrà tornar a engegar.
Heu col·laborat socialment posant a
l’abast el vostre material...
Ho havíem de fer. Formem part de la societat de casa nostra i, per tant, vam desmantellar la Clínica Universitària en pocs dies
per donar suport a les necessitats de l’àmbit
social i sanitari. Professors que van deixar
les classes per col·laborar i treballar a l’àmbit
assistencial, alumnes del camp de la salut
que van començar a treballar als centres sanitaris, sobretot a l’abril, que va ser un mes
de quasi col·lapse. Vam gestionar productes
determinats, deixar tot el material i equipament de la Clínica Universitària des de llits,
desfibril·ladors, respiradors, lliteres... Calia
fer-ho. La necessitat era a l’àmbit sanitari
no a l’acadèmic. El projecte de la FUB no
només és universitari, és de ciutat.
En el vostre imaginari, vosaltres que
munteu simulacres d’accidents o de situacions socials complexes, us havíeu
imaginat mai que podia passar aquesta
pandèmia?
Mai. Una pandèmia global i mundial no s’havia produït mai. Aquesta vegada per als sanitaris hi havia l’aspecte de treballar sota una
gran pressió, però cal afegir-hi el de la por,
el d’emmalaltir, i aquesta situació no s’havia
viscut mai. ●
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Artur Mas
“El famós ‘A por ellos’ va ser dur, decebedor i lamentable”

Per Pilar Goñi
Fotos: Arxiu Artur Mas
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Artur Mas Gavarró va néixer a Barcelona fa seixanta-quatre anys. És el
gran d’una família amb quatre fills, amb arrels a Vilassar de Mar, Mataró,
Valls, Reus, Sabadell i Barcelona. És economista i ha combinat la seva
carrera professional entre el sector públic i el privat. Ha dedicat trenta
anys de la seva vida a la política catalana, com a regidor de l’Ajuntament
de Barcelona, diputat del Parlament de Catalunya, conseller del Govern de
Catalunya dirigint diverses carteres, cap de l’oposició durant els dos tripartits i president de la Generalitat entre el desembre del 2010 i el gener del
2016. Casat des de l’any 1982 amb Helena Rakosnik, és pare de la Patrícia,
de l’Albert i de l’Artur. I des del gener del 2016, avi de la Gal·la i l’Helena.
Ha esta el 129 president de la Generalitat de Catalunya. Ens presenta el
seu llibre més íntim i personal Cap fred, cor calent.
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Com ha viscut els mesos de pandèmia i
confinament?
En família. Ens vam reagrupar la meva filla, el
meu gendre, les dues netes, la meva esposa
i jo el 14 de març a Vilassar de Mar. Allà ens
va enganxar el decret d’estat d’alarma. N’he
tret dues experiències positives. He conviscut
amb les meves netes, cosa que gairebé no
vaig poder fer amb els meus fills, i així han
pogut teletreballar a casa.
Cap fred, cor calent. Un llibre per explicar encerts, disgustos, problemes, decepcions...
Jo no soc escriptor, però sí que des que vaig
fer el pas al costat fa quatre anys llargs m’han
insistit que escrivís tot el que havia passat i
jo ho anava endarrerint, però, ara, deixo el
meu testimoni escrit del que va significar una
època, del que va significar un abans i un després amb tot el procés sobiranista. Però també parlo de les crisis del 2009 i 2010, l’austeritat, les retallades, l’arribada del president
Puigdemont, l’1 d’octubre...
Diu que la política ha fet que s’empassés molts gripaus, però la informació
d’El Mundo a sis dies de les eleccions
del 25 de novembre del 2012 li va fer
mal políticament, també personalment?
I tant, és el que ells volien. Just després
d’aquelles eleccions, Pedro J. Ramírez va
dir en un tuit que celebrava que CiU perdés
dotze escons. Va ser el primer punt de les
clavegueres de l’Estat carregat de mentides
i falsedats. L’objectiu era defenestrar els qui
defensàvem el dret a decidir i el procés sobiranista. Va ser una guerra bruta. No ho
van aconseguir del tot. Vam poder seguir
governant encara que debilitats.
El 9 de novembre del 2014 va coincidir
amb els vint-i-cinc anys de la caiguda del
mur de Berlín i arriba la primera consulta sobiranista del país sencer...
És el primer pas quan es vota el sí o el no a
la independència de Catalunya. Hem estat
jutjats, condemnats, inhabilitats i perseguits
econòmicament.
El 2015 arriba la llista Junts pel Sí que
vostè titlla com a ‘victòria amarga’...
Junts pel Sí va ser una operació de concentració nacional. Amb gent de Convergència, de l’escindida Unió, d’Esquerra, del
PSC, d’Iniciativa, Independents... molt plural

Perfil

Cap fred, cor calent
d’Artur Mas
El Procés en primera persona
Des de l’arribada a la presidència de la Generalitat
el 2010 fins al pas al costat el 2016, Artur Mas ha
estat el principal artífex del procés sobiranista. En
aquest llibre, que s’estén fins a l’octubre del 2017,
explica en profunditat els moments clau de la presidència i del Procés, i el paper dels protagonistes,
sense estalviar l’autocrítica, mostrant les llums i les
ombres d’un projecte polític les fortaleses i febleses
del qual coneix millor que ningú.
Com va ser la reunió amb Rajoy a la Moncloa per
reivindicar el pacte fiscal. Per què va convocar eleccions el 2012. Les interioritats de
la consulta del 9-N. Les conferències per proposar un full de ruta. L’entesa i els desacords amb Oriol Junqueras. L’acord agònic de Junts pel Sí per a les eleccions plebiscitàries. El pols amb la CUP i el pas al costat. La designació de Puigdemont. L’1-O i el
dia a dia fins a la DUI.
Cap fred, cor calent és un relat polític de primer ordre, la baula imprescindible d’un
període decisiu de la història de Catalunya.
«Em sento còmode en el gran espai del centre pragmàtic que busca entendre la
complexitat de les societats modernes i que cerca per a cada problema la millor de
les solucions sense sentir-se esclau de dogmes inamovibles o de cadenes ideològiques que limiten la llibertat de pensar i actuar.
Em sento un humanista a qui fa rebel·lar la injustícia i a qui enamora la llibertat. Estic convençut que res no val la pena sense posar l’ésser humà al bell mig de tota
acció i de qualsevol decisió política»

i transversal. Aquí no pots imposar condicions, cal arribar a acords i jo anava un xic
més enrere de la llista, de número 4 a Barcelona, però era el candidat a la presidència. Després, dissortadament, tot i guanyar
les eleccions, vam necessitar els vots de la
CUP, ells em van vetar i jo vaig haver de fer
el pas al costat després de tres mesos de
negociacions.

tat amb els pares vius i els quatre germans
vius. Res feia pensar que la meva germana
de quaranta-cinc anys emmalaltís i morís.
Uns mesos després va morir el meu pare i
tres anys després, en deixar el Govern, va
morir una altra germana amb cinquanta-cinc
anys. La part bona és que pocs dies després
de deixar la presidència de la Generalitat
van néixer les meves netes.

La família i els amics han estat al seu
costat en tots aquests moments tan durs
que ha viscut?
I tant que sí. Amb la família hem fet pinya i
els bons amics hi són en els moments més
difícils.

El 17 d’agost del 2017 la seva ciutat, Barcelona, pateix un atemptat terrorista...
Ens havia costat molt arribar a tenir una policia pròpia com els Mossos d’Esquadra. Va
ser el fruit aconseguit, sobretot, pel president Jordi Pujol. Només vint anys després de
la recuperació d’aquest cos, aquesta policia
va mostrar al món les seves grans capacitats
i habilitats davant del pitjor que pot passar,
com és un atemptat terrorista.

En el llibre parla del dolor per la pèrdua
de familiars?
Vaig arribar a la presidència de la Generali-
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//// Vaig arribar
a la presidència
de la Generalitat
amb els pares
i els quatre germans
vius. En pocs mesos
vaig perdre
una germana,
el meu pare i una
altra germana.
És dolorós ////

Com va viure l’1 d’octubre del 2017?
Amb decepció amb relació a l’Estat espanyol.
Va ser una indignitat, una vergonya des del
punt de vista democràtic i de l’estat de dret,
però també una oportunitat per veure l’adversari que tenim davant. El famós “A por
ellos” va ser molt dur, lamentable, decebedor, però va fer obrir els ulls al projecte que
es defensava a l’hora d’anar a votar.
Del pas al costat al pas enrere.
Els dos primers anys fora de la presidència
i fins que el president Puigdemont marxa
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a l’exili vaig ser al seu costat. En arribar el
president Torra va ser una nova fornada de
gent. No se’m va demanar res especial i vaig
creure que havia d’actuar com a expresident
del país i figura institucional.
Diu en el llibre que no guarda rancúnia
ni ànim de venjança...
Tenir pau interior és el més important. Això
no és un examen. És aconseguir pau i tenir
serenitat i et permet entendre que el que
passa és per la condició humana, que té moments positius i negatius.

Ens en sortirem?
En el llibre faig una proposta del que podria
ser una sortida raonable. És la meva aposta personal. Si a Madrid tinguéssim uns interlocutors que entenguessin la realitat del
problema i estiguessin a l’altura de les circumstàncies, de sortida n’hi ha. No és fàcil,
però això no vol dir que sigui impossible. Però
requereix que a un costat i a l’altre hi hagi
persones amb una mentalitat oberta i amb
ganes de resoldre el conflicte sense guanyadors ni vençuts. No s’ha d’humiliar ningú: ni
interlocutors ni rivals polítics. ●
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La recollida selectiva arriba al 45 % del
total, la xifra més alta de la història
La recollida selectiva creix un 9 % interanual, mentre que la fracció resta augmenta
l’1,55 %. El Berguedà pren el lideratge a Osona en el rànquing de les comarques que més
recullen selectivament, gràcies a la implantació del sistema de recollida porta a porta en
els municipis més grans
s’ha prestat a 793 municipis, dels quals 294 tenen
també implantat autocompostatge.

Presentació de les dades de residus amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el director de l’Agència de
Residus de Catalunya, Josep M. Tost

E

l conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, acompanyat del director de l’Agència
de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria
Tost, ha presentat aquest dijous les dades de
generació de residus municipals a Catalunya durant
l’any 2019.
Calvet ha explicat que, “del total dels residus
municipals, l’any passat es va recollir selectivament
el 44,8 %, és a dir, 1,8 milions de tones, la xifra
més alta de la història, i que representa un augment
respecte de l’any anterior del 9 %”.
L’any passat es van generar a Catalunya 4 milions
de tones de deixalles, que corresponen a 1,4 quilos
per habitant i dia (526 kg/hab/any). En comparació
amb els indicadors econòmics de Catalunya
—el PIB i la variació interanual PIB—, la generació
i la variació de la generació per capita se situen per
sota del creixement econòmic, la qual cosa confirma
la tendència dels darrers anys de dissociació entre
generació de residus i creixement econòmic.
El conseller Calvet ha valorat aquest increment més
baix de generació com “un bon indicatiu”, “que
fa pensar que, en part, a poc a poc, va canviant la
manera de consumir, més preventiva pel que fa a
la generació de residus”. En termes d’emergència
climàtica, la recollida selectiva va evitar l’any 2019
l‘emissió de 564.000 tones de gasos amb efecte
d’hivernacle, equivalent al CO2 que produeixen

564.000 vehicles durant un any recorrent una
distància de 10.000 quilòmetres.Per al conseller, “la
generació de residus i la seva gestió a través de la
recollida selectiva formen part de la nostra Agenda
Verda, una agenda que prioritza l’activació del nou
Pla d’acció d’economia circular de la Unió Europea, la
circularitat de sectors amb usos intensius de recursos,
i aposta per una nova legislació per a la reducció de
residus que eviti l’excés d’embalatges i envasos i que
millori la cooperació al llarg de les cadenes de valor”.
 Xifres rècord en la selectiva
Totes les fraccions ordinàries que es recullen de
manera selectiva continuen creixent. Respecte de
l’any anterior, la que ho ha fet en major mesura, i de
manera ben ostensible, ha estat la del paper i cartró
(+29 %). Aquest increment, ha explicat el conseller,
“va acompanyat de la disminució del preu del paper,
que ha fet desaparèixer pràcticament els furts als
contenidors de color blau”.
El vidre és la següent fracció en percentatge
d’augment (+6,6 %), una xifra molt alta tenint en
compte que les més de 200.000 tones recollides la
situen a nivells assolits l’any 2008, quan es va produir
el màxim històric. També han arribat al màxim registrat
mai la fracció orgànica dels residus municipals, amb
un increment del 6 % respecte al 2018, i els envasos
lleugers (+4,5 %). El servei de recollida de l’orgànica

 Menys residus, més recursos
La fracció resta —la que no es recull de manera
selectiva— ha disminuït un 3,75 % respecte de l’any
anterior i ha estat de 2,2 milions de tones. Gairebé
el 70 % s’ha destinat a tractament mecànic biològic
previ a la disposició final. D’aquesta xifra,, només el
23,4 % ha anat a l’abocador sense un tractament
previ.La destinació final a dipòsit controlat ha anat
davallant des del 43,3 % de l’any 2014 fins al 32,9
% del 2019. L’any 2035, segons les noves directives
europees, només s’hi podrà dur el 10% dels residus
generats.
 14 comarques en el podi
El Berguedà (68,82 % de recollida selectiva) ha pres
el relleu a Osona (65,4 %) com a primera comarca del
rànquing. El fet que les poblacions situades a l’eix del
Llobregat, que són les més poblades de la comarca,
implantessin la recollida porta a porta a finals de
2018 hi té molt a veure. L’escalada del Berguedà ha
estat fulminant, tenint en compte que fa dos anys se
situava en el número 36 de la classificació, del total
de les 42 comarques. I que el 2018 va passar al lloc
20.
Una altra dada positiva és que el nombre de
comarques que supera el 50 % de la recollida
selectiva ha passat de 10 a 13. Començant per la
de millors resultats, ha estat el Berguedà, Osona,
el Priorat, el Moianès, la Segarra, el Pallars Sobirà,
el Montsià, la Conca de Barberà, la Garrotxa, l’Alt
Urgell, el Bages, la Terra Alta i el Gironès. A més, les
quatre primeres comarques -el Berguedà, Osona, el
Priorat i el Moianès-, amb una recollida superior al 60
%, ja estarien complint l’objectiu europeu.
Calvet ha qualificat d’”essencial” la implicació dels
ens locals i s’ha mostrat convençut que “calen
més esforços per incrementar la recollida selectiva
implantant models eficients com el porta a porta,
contenidors intel·ligents, models de pagament per
generació i assegurar que el comerç i serveis realitzen
correctament la recollida selectiva”. ●
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Com hem viscut el
confinament?
Miquel Àngel Cerdà
Director general de VEOLIA
Serveis Catalunya

L

a COVID-19 ha significat la crisi sanitària més
important que ha sofert el món en molts
anys. Una crisi que ha tingut, té i tindrà un
impacte econòmic evident i que ens ha fet
entendre la nostra pròpia fragilitat com a societat
moderna.
Òbviament, la vessant més humana de la pandèmia, des del punt de vista de la salut pública, ha
implicat posar tot el sistema en una tensió màxima,
també les organitzacions i les empreses.
Sens dubte, la capacitat de dur a terme una resposta tan adequada com sigui possible i una bona gestió empresarial de la crisi per tal de garantir
al màxim la seguretat i la protecció de la salut de
cadascun de treballadors han estat el primer gran
objectiu de la responsabilitat directiva, tant personal, com de la companyia VEOLIA. En efecte, la
resposta de l´empresa, davant d´una situació del
tot inesperada, ha suposat la necessitat de prendre
un conjunt de decisions transcendents de manera
molt ràpida i àgil, i d’anticipar i avaluar, en la mesura que fos possible, els diversos escenaris davant
d´un entorn enormement complex i canviant.
En aquest context de situació d´alarma i d´anormalitat que ha comportat mesures d´estricte
compliment com el confinament, una empresa
com VEOLIA, prestadora de serveis essencials i
que treballa en l´àmbit del manteniment tècnic
d´hospitals, laboratoris farmacèutics i de recerca,
indústries, edificis públics de la Generalitat de Catalunya o la gestió de la planta de tractament i
valorització de residus del Maresme, per posar-ne
alguns exemples, ha hagut d´extreure al màxim
totes les seves capacitats i potencialitats per donar un servei d´excel·lència al client, assumint els
canvis de les seves demandes, l´augment de costos o els problemes derivats de la logística o el
subministrament general.
A VEOLIA hem entès, des de la direcció i en tots els
nivells de la companyia, que l´establiment d´un bon
sistema de comunicació interna corporatiu, tant en
l´àmbit internacional com local, per seguir les instruccions i recomanacions del grup i aplicar-les de
manera àgil i eficient, ha estat un element d´espe-
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cial transcendència per gestionar la crisi. El mateix
es pot afirmar de la comunicació i relació mantingudes amb els clients.
A la nostra empresa s´han creat els comitès de crisi
de VEOLIA España i VEOLIA Serveis Catalunya. Les
mesures adoptades han significat l´adquisició de
més de 300.000 mascaretes; la contractació específica d´un metge amb la finalitat de fer un seguiment individualitzat dels nostres professionals, en
especial dels més vulnerables, i l´aplicació estricta
de totes les mesures d´higiene i prevenció requerides per tal d´evitar el contagi de la COVID-19 o la
seva propagació. Als nostres professionals també
els vull agrair la seva responsabilitat i el seu compromís.
Com a resultat de les mesures implementades, puc
afirmar que a VEOLIA no s´ha donat cap cas d´infecció rellevant i que, socialment, cap dels nostres professionals no ha vist afectat el seu salari per la crisi.
En definitiva, a VEOLIA hem abordat la crisi de
la COVID-19 des de la responsabilitat de prioritzar la salut i estar alhora al costat dels nostres
clients, amb la consciència que la pandèmia ha
preparat el món empresarial cap a una visió estratègica més madura i adaptable per afrontar
la nova realitat i els nous reptes de futur. ●
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Consells per
estalviar aigua
Antoni Ventura i Ribal
Gerent d’Aigües de Manresa

E

l cantautor de Xàtiva, Raimon, va escriure
l’any 1983 la cançó “Al meu país la pluja”.
Començava així: “Al meu país la pluja no sap
ploure: / o plou poc o plou massa; / si plou poc
és la sequera, / si plou massa és la catàstrofe”. Efectivament, Catalunya, com la resta de països de clima
mediterrani, presenta un règim pluviomètric molt irregular, que es caracteritza per la successió d’episodis
de sequera i períodes de pluges torrencials.
Aquest comportament extrem, a més, s’està accentuant com a conseqüència del canvi climàtic. Així,
les sequeres dels anys 1973, 1985, 1988 i 2008 es
van alternar amb temporals, cada cop més virulents,
l’últim dels quals va ser l’anomenat Gloria, el prop
passat mes de gener.
La principal conseqüència d’aquesta, diguem-ne, bipolaritat meteorològica és la preocupació constant
per les reserves d’aigua. La raó és que, quan plou
poc, l’aigua escasseja i, quan plou massa, no tota
l’aigua es pot emmagatzemar, ja que el sòl no té
prou capacitat per absorbir-la.
Cal, doncs, adoptar una estratègia d’estalvi
d’aigua, especialment en temps d’estiu. Aquí us
deixo uns quants consells per estalviar aigua:
 En primer lloc, és aconsellable conèixer el
consum d’aigua que fem a casa. Només si en
som conscients, adoptarem estratègies d’estalvi. Revisem amb atenció les nostres factures d’aigua. L’ONU recomana gastar entre
50 i 100 litres per persona i dia. A Manresa,
aquest consum és de 110 litres i als municipis
del voltant fins i tot més elevat.

 Tanquem les aixetes mentre no utilitzem l’aigua. Una aixeta oberta deixa anar 10 litres per
minut. I sobretot, hem de reparar les aixetes
que perdin aigua. Una aixeta que degota gasta
fins a 30 litres per dia. Instal·lem-hi dispositius
airejadors i/o reductors del cabal. D’aquesta
manera, podem arribar a reduir el consum fins
a un 50 %.
 Si no disposem de cisternes de vàter de doble descàrrega, podem posar una ampolla de

plàstic plena de sorra dins el dipòsit. L’estalvi
és d’uns 3 litres d’aigua en cada descàrrega.
També és important no fer servir el vàter com
a paperera, ja que amb cada descàrrega es
gasten uns 10 litres d’aigua.
	Omplir una banyera suposa uns 250 litres. En
canvi, una dutxa, només 50. Si ens dutxem
en lloc de banyar-nos, doncs, estalviarem fins
a 5 vegades el volum d’aigua. Una altra iniciativa interessant és omplir en una galleda
l’aigua que surt mentre esperem que s’escalfi
i utilitzar aquesta aigua per regar les plantes
 És convenient utilitzar electrodomèstics
(rentadora, rentavaixella) eficients i posar-los
en marxa quan estiguin amb la càrrega ben
plena
 Si tenim un jardí és recomanable instal·lar-hi
un sistema de degoteig, per fer un reg més
localitzat a les arrels de les plantes. També és
convenient instal·lar un programador de reg
per planificar la quantitat d’aigua, el moment
i la freqüència del reg. ●
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Canal Taronja TV premia l’Escola Groc
pel seu treball en el concurs “Set d’art”
Cnal Taronja

Els alumnes de l’Escola Groc
Ares Pérez i Àlek Pérez han
rebut el Premi Talent i Empresa
de Canal Taronja de televisió
pels separadors televisius que
han creat i que, a partir de la
tardor, es veuran dins la programació televisiva.
Aquest és un reconeixement
que es fa de manera anual
i que cada any es lliurava en
el decurs d’una gala festiva
davant tot l’alumnat. Enguany,
degut a la pandèmia, el lliurament s’ha fet en el plató de
Canal Taronja TV en el decurs
d’una xerrada amb la presentadora i realitzadora del programa televisiu “Set d’art”, la
periodista Isabel Campos amb
la presència del cap d’estudis
de l’Escola Groc, Pere Mesquida i amb David Beltran del
Departament d’Ensenyament
de règim especial de la Generalitat de Catalunya.
Per a l’Ares i l’Àlek va ser tot un
repte presentar aquests separadors que havien d’identificar
el logotip de Canal Taronja
Tv amb les estacions de l’any.

Pere Mesquida, cap d’estudis de l’Escola Groc; Ares Pérez; PIlar Goñi, directora Grup Taelus; Mei Brengaret, directora de l’Escola Groc;
Àlek Pérez; Isabel Campos, realitzadora de ‘Set d’art’, i David Beltran, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat en el moment
del lliurament del guardó als alumnes de l’Escola Groc

“Una pilota per a l’estiu, el
símbol del floc de neu per a
l’hivern, les fulles i les gotes
de pluja per a la tardor i les
flors per a la primavera i, en
lloc de música, els efectes que
ho representen” expliquen.
L’Escola Groc ha guanyat per
segon any consecutiu aquesta
prova i segons Mesquida “és

tot un repte per als alumnes
que durant l’any veuen com ho
han estat treballant, preparant
amb els comentaris que els
han fet la comissió de seguiment talment com si estéssin
tractant amb un client, com si
estiguessin treballant”.
David Beltran comentava que
“la difusió que fem a través del

programa “Set d’art” és vital
per a nosaltres perquè és una
manera molt bona d’explicar
el futur d’aquests estudis que
van del món artístic a l’esportiu”. I per a Isabel Campos
‘’aquest programa de televisió
dona visibilitat als alumnes
en el seu lloc d’estudi i tindrà
continuïtat cap a la tardor”. ●

La Generalitat reconeix oficialment Althaia
com a hospital universitari de la UVic-UCC
La Fundació Althaia ja és oficialment hospital universitari
de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
(UVic-UCC). La Generalitat
de Catalunya va oficialitzar
la setmana passada el reconeixement, que reforça l’aliança estratègica entre Althaia
i la UVic-UCC a favor de la
docència, la recerca, la trans-
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ferència de coneixement i
la innovació en l’àmbit de la
salut.
El reconeixement com a hospital universitari acredita que
tots els dispositius assistencials d’Althaia reuneixen els
requisits per impartir docència
en els graus de Ciències de la
Salut de la UVic-UCC, que són
Medicina, Infermeria, Psico-

logia, Treball Social, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional i
Nutrició Humana i Dietètica.
El reconeixement oficial arriba
després que s’hagi posat en
marxa la Unitat Docent Territorial de Manresa de la Facultat
de Medicina de la UVic-UCC,
que aquest curs ja ha format
els primers alumnes i que és un
projecte estratègic per a Alt-

haia i les institucions sanitàries
del territori participants que
permet consolidar una oferta
universitària de primer nivell en
l’àmbit de la medicina. Aquest
mes de setembre les instal·lacions de la Unitat Docent, ubicades a l’Hospital Sant Joan de
Déu, acolliran alumnes de 3r i
4t curs del grau de Medicina
de la UVic-UCC. ●

La màxima expertesa...
per al millor somriure
L’IOMA és el primer centre dins un entorn hospitalari que realitza tractaments odontològics a tot
tipus de pacients, però amb especial atenció a les persones que pateixen fòbia a anar a l’odontòleg,
amb historials mèdics complexos, o amb capacitats diferents a nivell físic o psíquic, així com
també les que pateixen malalties neurològiques o amb problemes de salut mental.

Subespecialitats:
CIRURGIA ORAL I MAXIL·LOFACIAL
IMPLANTOLOGIA
ODONTOLOGIA
PRÒTESIS
ORTODÒNCIA
ATM

Posa al servei del pacient tots els tractaments més avantguardistes en un entorn 100% digital
amb l’ús de la tecnologia més puntera, avalats per la dilatada trajectòria de l’equip d’odontòlegs
i cirurgians maxil·lofacials que formen l’IOMA.

PERIODÒNCIA
PACIENTS ESPECIALS
ODONTOPEDIATRIA
FISIOTERÀPIA
ENDODÒNCIA
ESTÈTICA DENTAL

No cal anar lluny per trobar els millors

C/ Caputxins, 16. Manresa

CIRURGIA I MEDICINA ESTÈTICA

˜

T. 93 875 93 20

˜

www.clinicasantjosep.cat
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La història de la
S’inicia el mil·lenari
família Torra en llibre de la Seu de Manresa
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a Calaf. Sembla que el 1747, un
Torra de Calaf se’n va a Manresa a buscar feina i s’hi instal·la
com a aprenent de veler. És el
començament d’una saga de
teixidors de vels que, passant
després a teixidors de lli, durarà
170 anys.
Amb l’empresa que va tirar
endavant, en Ramon va poder
complir el seu somni de treballar per la vitalitat cultural de la
seva ciutat i del seu país. Però
tot projecte té al darrere una
història viva de persones que el
fan possible. I, per això, el llibre
també descobreix com va estar
acompanyat pels seus pares i
germans (els Torra i Pujol), per
Teresa Ferrer i Ferrés, la seva
esposa, i per les quatre filles i els
quatre fills (els Torra i Ferrer). A
través de la història personal de
tots ells, descobrim el vessant
més humà que s’amaga darrere
la Impremta de Sant Josep i la
llibreria i la sala d’art: una pila
de vivències individuals i familiars en un ambient cultural i de
compromís amb l’entorn, que
contribueix a fer créixer una
empresa familiar i a convertir-la,
també, en motor cultural de la
ciutat. ●

seudemanresa.cat

El Centre d’Estudis del Bages
acaba de publicar el llibre Els
Torra, una família manresana.
De teixidors de vels a impressors i llibreters, en què s’explica
la història d’aquesta família a
partir de la figura de Ramon
Torra i Pujol (1887-1946), que
el 1918 va comprar l’antiga
Impremta de Sant Josep. Treballador d’una fàbrica de teixits com els seus avantpassats
—que durant quatre generacions havien estat teixidors—,
va canviar telers per màquines
d’imprimir i va tirar endavant
una empresa amb impremta,
llibreria i sala d’art que va contribuir a la vida cultural de la
ciutat de Manresa gairebé fins
a final de segle XX.
L’autora n’és Montserrat Torra
i Puigdellívol, neta de Ramon
Torra i Pujol, que al llibre explica
aquests antecedents del seu avi
i el canvi de rumb que va representar en la tradició familiar, un
canvi que responia de manera
clara al seu interès per la cultura
i pel compromís cívic. La història documentada de la família
va més enrere del segle XX i es
remunta fins al segle XVIII, i
potser fins als segles XVI-XVII

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va ser present a la presentació dels actes del Mil·lenari de la
Basílica de la Seu de Manresa

La Seu de Manresa celebrarà el
Mil·lenari de la seva redotació
amb un programa d’actes —que
s’ha iniciat aquest passat juliol
i que s’allargarà fins al pròxim
setembre— que inclourà una
conferència, una missa, visites
guiades al capvespre, un festival
de microteatre dins el temple, un
cicle de coneixement romànic i la
inauguració de l’Espai Oliba, vestigi físic de l’època que es commemora. Es tracta de l’espai que
actualment es denomina “sota
claustre romànic” i que fins ara
només era visitable. Ara, entrarà
a formar part del recorregut habitual de les visites per explicar els

orígens de la Seu i de la mateixa
ciutat de Manresa.
La redotació de la Seu data del
15 de juliol del 1020, quan el
bisbe Oliba, juntament amb la
comtessa Ermessenda i el seu
fill Berenguer Ramon, van visitar
Manresa amb l’objectiu d’impulsar la reconstrucció de la
ciutat, redefinir-ne un altre cop
els límits i reorganitzar-la al voltant de l’església de Santa Maria.
Aquesta visita se succeïa després
que a finals del segle X la situació
fronterera de Manresa propiciés
que el cabdill sarraí al-Mansur
saquegés, incendiés i destruís la
ciutat. ●
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Rotary canvia el
president anual

Francesc Selga, nou president del Rotary Club Manresa-Bages, i Albert Blancafort

Francesc Selga Calvet és el nou
president del Rotary Club de
Manresa-Bages. El relleu en la
presidència de l’entitat va tenir
lloc al juliol, en el decurs de la
31a Festa de Canvi de Junta,
que, tot i que va estar marcada
per les mesures de seguretat a
causa de la COVID-19, va ser
una vetllada molt lluïda i agradable que es va celebrar a Cal
Miliu de Rajadell. La nova junta
incorpora també Albert Blancafort, Maite Romero, Montserrat
Clop i Pere Massanés.
El nou president, que ha agafat
el relleu d’Albert Blancafort,
és un empresari de Rajadell
del sector elèctric, dedicat a la
producció d’energia elèctrica
amb fonts renovables, sobretot
hidroelèctrica i fotovoltaica.
Entoma la direcció del Rotary
Club de Manresa-Bages en un
moment de crisi global i d’incertesa per la pandèmia de la
COVID-19, fet que condicionarà
les accions de l’entitat durant el
pròxim any. L’objectiu del nou
president és donar continuïtat
als projectes que ja té en marxa
el Rotary i, a la vegada, col·laborar en les iniciatives que sorgeixin per atenuar els efectes
socials i econòmics de l’emergència sanitària. La prioritat
seran les accions de proximitat,

és a dir, les que impactin de
manera més directa en el territori.
El Rotary Club Manresa-Bages
forma part de Rotary International, organització implantada
arreu del món que promou
diferents campanyes humanitàries, entre les quals destaca
la de la lluita contra la poliomielitis. L’entitat té projectes
i accions consolidats i amb un
compromís clar amb el territori,
com són el Premi Protagonistes
del Demà: Doctor Carles Garriga i la gala i el Premi Simeó
Selga.
Enguany ha col·laborat amb
diverses iniciatives per contribuir a pal·liar la crisi de la
COVID-19. En aquest sentit,
ha participat tant en el projecte Alimenta Acció x Manresa
com en el reconeixement que
Fòrum Catalunya Central ha fet
als professionals de la salut del
territori. També s’ha sumat a la
campanya #joemcorono, amb
una donació de 9.250 euros
a l’equip de metges i investigadors de la Fundació Lluita
contra la Sida, IrsiCaixa i l’Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol, que està liderat pels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura
Clotet i que investiga sobre la
malaltia. ●
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Un maridatge de
vins i art al Bages
Maridatges de patrimoni és la
nova proposta de campanya en
línia proposada per la Fundació
Turisme i Fires de Manresa amb
la col·laboració de la DO Pla del
Bages i els quinze cellers de la
comarca. L’objectiu és posar en
valor els espais patrimonials de
la ciutat i els vins del Bages, a
través d’una combinació entre
la cultura i el vi.
La proposta ha estat dissenyada
per l’equip tècnic de la Fundació
Turisme i Fires de Manresa, del
qual forma part la sommelier
Anna Castillo, amb el suport de
la DO Pla de Bages i la participació dels quinze cellers de la
comarca. A través de les xarxes
socials de Manresa Turisme,
ofereix, doncs, una ruta per
vuit recursos patrimonials de
Manresa, com la Seu, la Cova,

el Balç o la Torre Lluvià, entre
d’altres; per a cadascun, es proposaran dos vins, i es farà una
explicació de la seva relació.
A més, a través d’històries d’Instagram, els mateixos cellers
faran una explicació de les
característiques dels seus vins a
través d’un petit vídeo.
La voluntat de Manresa Turisme
és que aquesta proposta acabi
convertint-se en una visita
presencial que pugui oferir-se
tant per a persones individuals
com per a grups organitzats
i que tingui tan bona acollida
com la campanya en línia Tour
Virtual en família, en la qual
van participar més de 1.300
persones.
Una proposta interessant que
s’espera aplegui molts seguidors d’arreu. ●

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 FUB lidera un projecte europeu que
pretén ser inclusiu per als més vulnerables
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UVIC

La Fundació Universitària del
Bages (campus Manresa de la
UVic-UCC) liderarà el projecte
europeu Communities for Sciences - Towards promoting an
inclusive approach in science
education (C4S), que té com a
objectiu fer més inclusiva l’educació científica, especialment en
col·lectius vulnerables, com els
immigrants, la comunitat gitana i
les persones amb discapacitat. El
projecte té un doble vessant: per
una banda, aplicat, amb treball
sobre el terreny, i, per l’altra, de
recerca i producció de coneixement. Així, d’una banda, treballarà amb infants i joves fins als
setze anys i les seves famílies, a

partir de Living Labs Comunitaris,
posant també un èmfasi especial en dotar-los d’una perspectiva interseccional de gènere. De
l’altra, impulsarà producció acadèmica sobre educació científica

inclusiva en diferents formats i
suports.
C4S vol promoure un canvi institucional que doni resposta i
eines per posar fi a les diferències d’accés a l’educació científica i incentivar la creació de
grups de treball amb la participació de persones expertes
en ciència i membres de comunitats vulnerables per avançar
conjuntament en una educació
científica inclusiva. El projecte
es desenvoluparà en nou ciutats
de vuit països europeus i en el
seu territori més proper —Milà,
Brussel·les, Manresa, Vic, Viena,
Budapest, Sofia, Lund i Berlín— i
implicarà el treball conjunt d’universitats, equipaments educatius
de titularitat municipal i una
associació sense ànim de lucre.
El projecte, que ja ha estat
aprovat per la Comissió Europea
i que forma part del programa
Horitzó 2020, té una dotació
econòmica d’1,1 M.
C4S parteix de la base que
esdevé cabdal acostar la ciència
als infants perquè puguin descobrir fenòmens i procediments de
descoberta científica del món,
però sempre tenint en compte
que la ciència és també una
pràctica social que en determinades circumstàncies reprodueix
aspectes de la realitat social en la

qual s’inscriu, per exemple participant en pràctiques sexistes,
fomentant imatges estereotipades o invisibilitzant col·lectius
determinats, entre d’altres.
Per aquest motiu, els impulsors
del projecte consideren prioritari treballar el vessant inclusiu
en ciència, sobretot en un
moment en què s’incompleix un
dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions
Unides, el que fa referència a la
igualtat d’oportunitats d’accés
a l’educació. Durant el primer
dels tres anys del desenvolupament del projecte, es treballarà
en la detecció de les necessitats,
en la identificació dels actors
socials que formaran part dels
grups de treball que es crearan
a cada ciutat i en el disseny d’un
primer programa pilot d’activitats. El segon any es dedicarà
a la implementació i avaluació
dels programes, amb l’objectiu
que siguin aplicables a les estratègies educatives a l’entorn de
la ciència a d’altres països europeus.
Finalment, el darrer any es farà
una recopilació de tota la informació i de totes les experiències
per extreure’n les conclusions.
Al final del projecte es preveu
tenir un Observatori Internacional per a una Educació Científica Inclusiva, així com un Banc
d’Imatges de Ciència Educativa
Inclusiva, una guia d’estil per a
l’educació científica i un llibre
blanc que sigui d’utilitat a l’hora
de prendre decisions des de les
institucions per avançar en una
educació científica a l’abast de
tothom.
La Fundació Universitària del
Bages ha signat, aquest estiu
el contracte amb la Comissió
Europea. ●
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Estalvi Energètic

És urgent un canvi de
societat i economia
Les alarmes d’emergència climàtica ens segueixen avisant
José Enrique Vázquez,
assessor i expert en energies
renovables i eficiència energètica

 Renovar, si cal, i gestionar de manera eficient els nostres equips de climatització.
Ara, a l’estiu, cal recordar que la climatització ha d’estar a 25 °C.
 Dur a terme a les nostres empreses estudis per reduir el consum energètic, introduir l’eficiència i la gestió energètica
en la cultura dels nostres comerços i a
les nostres indústries. Estalviar energia
és reduir costos econòmics.

E

l passat mes de desembre, Greta
Thunberg i multitud de joves ens
van recordar la fragilitat de la Terra,
dels efectes sobre la nostra salut,
sobre el nostre model de societat i sobre la
nostra economia que tindria l’emergència
climàtica que havíem provocat entre tots.
En aquests últims mesos, una estructura al
límit del que entenem per vida, un virus, ha
alterat les nostres vides, ha posat en evidència la fragilitat de la nostra salut, del nostre
model de societat i de la nostra economia.
Però, a la vegada, la Terra recuperava una
mica la seva pròpia salut. Les alarmes d’emergència climàtica ens han donat un altre avís.
A poc a poc estem recuperant el que dèiem
“normalitat”. Però i si el que crèiem que era
“normal” ja no pot ser “normal”? Tenim una
nova oportunitat de modificar els nostres

hàbits i corregir les greus afectacions que
estem provocant sobre la vida de la Terra:
 Consumir fonts energètiques locals, autoconsum solar fotovoltaic, biomassa, minieòlica... són les fonts energètiques més
econòmiques, més competitives, i que potencien l’economia local i de proximitat.
 Contractar sempre energia elèctrica
d’origen renovable, energia “verda”.
Canviar a comercialitzadors d’energia
elèctrica locals que ens garanteixin energia de proximitat i “verda”.
 Reduir el consum energètic de les nostres
llars, de les nostres empreses, reduint el
consum de l’enllumenat, instal·lant il·luminació LED, tancant llums.

 Modificar els nostres hàbits de mobilitat
de treball i de consum. Estem aprenent a
“teletreballar”. Possiblement, moltes activitats professionals i empresarials l’incorporaran de manera definitiva. També
podem proposar-nos fer vacances de proximitat, comprar en establiments locals,
triant productes de proximitat. Caminar
més, utilitzar menys els vehicles i, si ens
hem de canviar el cotxe, triar vehicles
elèctrics o híbrids.
En definitiva, viure d’una manera més tranquil·la, més simple i més propera.
Des de SOLAR PLUS podem assessorar sobre
l’alternativa energètica òptima per al vostre
habitatge, comerç o local industrial. Ser eficients en el consum energètic és la inversió
més rendible i la millor solució per al lloc on
vivim: el nostre planeta. ●

636 85 00 50
solarplus.cat
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Receptes d’estiu
A l’estiu el que menys ens ve de gust és posar-nos a la cuina i patir la calor dels fogons. I de caure a l’opció de menjar un “bocata”, sempre hi som a temps. Per això aquí tens dos plats saborosos, refrescants i
que et poden fer quedar bé amb la família i si tens convidats amb molt poc esforç.

Cassoleta de salmó amb iogurt

Pastís de tonyina d’estiu

 Ingredients

 Ingredients

12 cassoletes
2 supremes de salmó (100 g de salmó fumat)
6-8 cogombrets en vinagre
3 fulles de cibulet
1 iogurt tipus grec
sucre
sal grossa

pa de motlle sense crosta
2 llaunes de tonyina
pernil dolç
3-4 tomàquets madurs
enciam
olives farcides
pebrots del piquillo de llauna
maionesa

 Elaboració
Primer hem de fer el salmó marinat. Per això, hem de barrejar a parts
iguals la sal i el sucre. En una font, estenem un bon tros de paper film, que
ha d’embolicar després tot el salmó. Posem una base de la barreja anterior,
col·loquem una suprema de salmó amb la pell cap avall, la cobrim bé amb
la barreja, col·loquem l’altra suprema amb la pell cap amunt i ho cobrim
tot de nou amb la barreja. A continuació, ho emboliquem tot bé amb el
paper film. Hi posem un pes a sobre i ho guardem a la nevera unes 24
hores. Passat aquest temps, es pot observar que ha deixat anar molt líquid;
cal llençar-lo. Després, desemboliquem el salmó, el rentem amb aigua sota
l’aixeta i l’eixuguem bé amb un drap o paper de cuina. El tallem a rodanxes
molt fines, en diagonal, perquè quedin més llargues.
A continuació, tallem el salmó a daus petits. Piquem els cogombrets i el
cibulet, i els barregem amb el iogurt. Hi afegim el salmó, ho barregem tot
bé i farcim les cassoletes. Finalment, les decorem amb cibulet.
El pes del salmó depèn de com us agradi; si el compreu fet, ja el venen
a trossets. Farciu les cassoletes poc abans de servir-les (mitja hora o una
mica més), ja que, si no, s’estovaran.
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 Elaboració
En un motlle allargat, poseu una tira de paper d’enfornar al llarg i que
sobresurti pels costats.
Poseu una capa de pa de motlle per cobrir tot el fons i unteu-la amb el
tomàquet ratllat. A sobre, poseu-hi tonyina esmicolada escorreguda i,
després, una capa molt fina de maionesa.
A continuació, prepararem una altra capa: pa de motlle, tomàquet ratllat, pernil dolç, maionesa, i fer capes fins que s’ompli el motlle. Hem
d’acabar amb pa.
Després, ho hem de cobrir amb paper film i pressionar bé amb una cullera o una paleta perquè quedi tot compacte. Reserveu a la nevera almenys durant 2-3 hores.
Passat aquest temps, desemmotlleu el pastís i cobriu-lo amb una capa
fina de maionesa.
A les vores hi adherim enciam tallat molt finet i a sobre decorem el pastís
amb olives i pebrot vermell molt picadet.
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Escapades

Escaladei
 Situació
Escaladei és una petita vila agregada a la Morera de Montsant que va créixer en una vall
recollida en plena serra del Montsant, just a
resguard del que va ser el primer monestir de
l’orde dels cartoixans a la península Ibèrica: la
cartoixa de Santa Maria d’Escaladei. El nucli,
situat a la part baixa del terme municipal, és
travessat per la riera d’Escaladei.
Superfície: 1.150 hectàrees.

 Història
Escaladei té l’origen com a antiga conreria
de la cartoixa de Santa Maria d’Escaladei,
que, fundada al segle XII, en un marc paisatgístic incomparable, constitueix l’origen
del Priorat històric. Sembla ser que, buscant
el lloc més adequat per construir el monestir
encarregat pel rei Alfons el Cast, els monjos van trobar un pastor que els va explicar
que en somnis veia uns àngels que pujaven
al cel per unes escales recolzades a la base
del pi que hi havia al lloc on ell feia pasturar el bestiar. Els monjos ho van interpretar
com un senyal de Déu i allí mateix van construir un petit claustre que seria l’origen de
la cartoixa d’Escaladei, que significa “escala de Déu”. Els monjos van introduir el cultiu de la vinya a la zona, i el priorat d’Escaladei va ser prosperant i va acabar donant
nom al Priorat actual, una de les zones amb
més personalitat de Catalunya. Mitjançant
el Decret de desamortització de Mendizábal,
del 1835, els monjos es van veure obligats
a abandonar el monestir, que va quedar en
estat ruïnós fins que el 1998 la Generalitat
de Catalunya, a la qual pertany actualment
la cartoixa, el va rehabilitar parcialment i el
va obrir a les visites turístiques.

 Llocs d’interès
La cartoixa d’Escaladei està declarada bé d’interès nacional en la categoria de monument.
La visita a la cartoixa permet conèixer un dels
monestirs més importants de la Catalunya medieval i representa una aproximació al món i a
la vida dels antics cartoixans i al seu carisma.
Mostra una nova interpretació de la vida i convida a donar un valor especial a la naturalesa,
un dels tresors més preuats que actualment
té la humanitat.

 VINS DO PRIORAT
Et recomanem la visita a les bodegues de la
zona amb DO Priorat. El compromís amb el
territori és una de les senyes d’identitat de
la Denominació d’Origen Qualificada (DOQ)
Priorat. Per això, des del Consell Regulador
es col·labora amb totes les iniciatives que
tinguin com a objectiu el foment de la cultura local i el respecte pel territori i el paisatge del Priorat.
Les formes de vida locals atorguen identitat
a la zona i el Consell Regulador de la DOQ
Priorat les preserva i també afavoreix el progrés i la millora del seu àmbit més proper. En
aquest sentit, la DOQ Priorat (d’acord amb els
ajuntaments i els agents locals) ha promogut
l’organització de diferents mostres, tasts i fires
locals dedicats a la difusió dels vins de cadascuna de les viles d’aquesta regió vitivinícola.
Cellers de Scala Dei, SA, Escaladei
La Conreria d’Scala Dei, SL, Escaladei
Terra Dominicata, SLU, Escaladei

 VISITAR ELS VOLTANTS
La DOQ Priorat està formada per dotze zones
de producció vitícola, les diferents viles. Cadascuna de les viles que conformen la DOQ
Priorat respon a variables geogràfiques i ambientals. No pots deixar de visitar Porrera, Poboleda, la Morera de Montsant, Gratallops,
Bellmunt del Priorat, el Lloar, Torroja del Priorat, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, Masos de
Falset, Solanes del Molar.

Allotjar-se
amb encant
Casa La Falconera
La Morera de Montsant
Casa La Falconera és un habitatge centenari, d’estil rural i completament reformat. Es troba al centre de la Morera
de Montsant, el poble més antic i amb
més altitud de tota la comarca. La seva
ubicació privilegiada ens permet gaudir
de vistes tant del nucli del municipi, com
també del Parc Natural de la Serra del
Montsant.
Davant de la casa hi ha la plaça i l’Ajuntament de la vila, a més de l’única botiga on podreu trobar subministraments
quotidians i productes típics del territori.
Des de la terrassa situada a la part posterior de l’immoble, podem gaudir d’una
perspectiva cap a La Falconera, estampa
de postal d’enorme bellesa.
L’habitatge disposa d’una entrada, un
rebedor, quatre habitacions dobles, dos
banys complets, cuina, menjador, safareig i una terrassa amb barbacoa.
www.casalafalconera.com
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Eurecat genera solucions tecnològiques
d’alt impacte enfront de la COVID-19

E

l centre tecnològic Eurecat ha estat
bolcat des del primer minut a donar resposta a les necessitats derivades de la
COVID-19. Des que va començar la pandèmia, ha posat el seu equip, recursos, laboratoris i instal·lacions al servei de les empreses,
de les administracions i de la societat per configurar solucions destinades a combatre els
reptes, a tots els nivells: des de donar solucions
a urgències immediates fins al desenvolupament de projectes, amb l’objectiu de convertir
en oportunitats els desafiaments que s’han
generat.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha
visitat aquest mes de juny les instal·lacions
d’Eurecat, on ha pogut conèixer de primera
mà les innovacions tecnològiques desenvolupades pel centre enfront del coronavirus, entre
les quals destaquen les aportacions de l’equip i
dels laboratoris de Manresa.
En aquest sentit, el gerent d’Eurecat Manresa, Juanjo Martín, va ser l’encarregat d’explicar l’aportació del centre tecnològic i de les
empreses participants en el desenvolupament
d’equips respiradors d’emergència. Un camí
que va començar amb empreses de la Catalunya Central, com ara Oliva Torras Industrial,
Control Live, Selba Solutions, Ingimec i juntament amb la UPC Manresa i Althaia, i que
va culminar en el respirador Q-Vent, desenvolupat amb l’Hospital de Sant Pau, Nissan i QEV
Tecnologies, a partir d’un disseny pensat per
ajudar a l’abastament de països amb manca
d’aquests equips a tot el món.

Un altre exemple ha estat la posada en funcionament d’un servei de validació de sistemes
de desinfecció enfront de la COVID-19 als laboratoris d’Eurecat Manresa, que va presentar la
responsable del Laboratori de l’Àrea Sostenibilitat, Neus Bahí. En aquest àmbit, un cas d’èxit
ha estat l’assaig del funcionament del sistema
que ha desenvolupat l’empresa bagenca
E. Vila Projects, mitjançant tecnologia de radiació infraroja i ultraviolada, amb un alt potencial d’aplicació en molts sectors i activitats.
Eurecat també ha estat desenvolupant mascaretes de protecció EPI. Aquest és el cas de
la mascareta ALEU que es va iniciar amb les
bagenques Prometal3D i Ària Robotics, en
equip amb Althaia, i altres empreses i institucions catalanes, a l’objecte de desenvolupar i
fabricar mascaretes reutilitzables adaptables
a FFP2 i FFP3, de fabricació segura, ràpida i

econòmica i replicables en diferents països per
garantir la protecció dels professionals.
En paraules del gerent territorial d’Eurecat Manresa, Juanjo Martín, el centre “segueix treballant de costat amb les empreses, aprofitant al
màxim totes les capacitats tecnològiques i fent
feina en xarxa per sumar plegats”, al temps que
“segueix dedicat als projectes i serveis tecnològics que de manera habitual duu a terme per a
les empreses, amb vocació de servei i de proximitat, amb la finalitat d’ajudar a incrementar,
ara més que mai, la competitivitat de l’empresa
mitjançant l’R+D+I i els serveis tecnològics
avançats”.
El centre tecnològic també ha mobilitzat altres
tecnologies capdavanteres com la impressió 3D,
la intel·ligència artificial, el big data i les ciències
òmiques, amb la idea d’aportar solucions i integrar recursos en múltiples projectes. ●

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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Un ‘Estiu 2020’ amb
personatges rellevants
de la societat catalana

Les televisions locals han posat en
marxa un programa d’entrevistes
per a les tardes d’estiu. Amb
un format fresc i amb un diàleg
espontani, diversos periodistes
de la redacció de la XAL i d’altres
mitjans de proximitat entrevistaran personatges rellevants del
HORA

La diversitat del Moianès,
en directe per Canal
Taronja el 9 d’agost

món econòmic, científic, social,
cultural i esportiu. Les entrevistes
es faran des d’algun indret de
Catalunya que sigui representatiu per al convidat o convidada.
A més a més, hauran d’explicar i
compartir amb l’audiència algun
fet anecdòtic o rellevant de quan
tenien vint anys. ‘Estiu 2020’ es
podrà veure cada dia a Canal
Taronja de televisió a les 18.30
hores.
Pilar Goñi entrevista a dos personatges rellevants de casa nostra:
Sor Lucía Caram i la ninotaire
Pilarín Bayés. També hi podrem
veure a l’empresari Miquel A.
Torras, l’investigador Bonaventura
Clotet o l’actor i director Josep
Maria Pou, entre d’altres. ●
DILLUNS

Televisió

El programa ‘Horari d’estiu’,
que es pot veure cada cap de
setmana de 18 a 20 h per les
televisions locals, s’instal·la a
Moià el diumenge 9 d’agost per
conèixer millor l’última comarca
creada a Catalunya ara fa cinc
anys. Els periodistes de Canal
Taronja Laia Cererols i Sergi
Lladó acompanyaran l’equip

de la Xarxa de Comunicació
Local per mostrar durant dues
hores la vinculació dels moianesos amb el golf i el cinema,
amb recorreguts pels paratges
naturals més espectaculars del
Moianès i escalfaran motors per
a la Festa Major que arrencarà
aquella setmana amb tradicions
com la Cabra d’Or. ●

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

10:00
11:00

NEX ESTIU
(REEMISSIÓ)

NEX ESTIU
(REEMISSIÓ)

NEX ESTIU
(REEMISSIÓ)

NEX ESTIU
(REEMISSIÓ)

11:00
12:00

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020 (REEMISSIÓ)

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020 (REEMISSIÓ)

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020 (REEMISSIÓ)

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020 (REEMISSIÓ)

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

15:30 – 16:00

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

16:00
17:00

CLÍNICA INTEGRAL

17:00-17:30

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

18:00
19:00

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020

19:00
20:00

NEX ESTIU

NEX ESTIU

NEX ESTIU

7:00-7:30
7:30 – 8:00
8:00
9:00
9:30 – 10:00

11:00
14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:30

AL DIA
XIC & DANCE

17:30-18:00

NEX ESTIU

NEX ESTIU

20:00 - 20:30

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

20:30 - 21:00

SET D’ART

CUINA PER SORPRESA

FET AL PAÍS

DE TOT I MÉS

21:00 - 21:30

GAUDEIX LA FESTA

QUE NO SURTI
D’AQUÍ

TORNA-LA A TOCAR, SAM

CAMINANT X CATALUNYA

PRIMER PLA

21:30 - 22:00

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

22:00 - 22:30

FOC I SAVIESA

LLEIDA TAN A PROP

EQUUS

CONCERT TERRES DE
L’EBRE

QNA

22:30
23:30

NEX ESTIU
(REEMISSIÓ)

NEX ESTIU
(REEMISSIÓ)

NEX ESTIU
(REEMISSIÓ)

NEX ESTIU
(REEMISSIÓ)

NEX ESTIU
(REEMISSIÓ)

23:30 – 00:00

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

0:30
01:30

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020

CASAL D’ESTIU +
ESTIU 2020
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/// FARMÀCIA de guÀrdia ///

/// Estrenes de cinema ///

Del 5 al 31 d’AGOST
Consulti la cartellera a

• 5 Dimecres 6 Dijous ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
• 6 Dijous 7 Divendres FARRÉ Barcelona, 1 938731848
• 7 Divendres 8 Dissabte GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987
• 8 Dissabte 9 Diumenge MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494
• 9 Diumenge 10 Dilluns MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
• 10 Dilluns 11 Dimarts MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
• 11 Dimarts 12 Dimecres NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
• 12 Dimecres 13 Dijous OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16

www.cinesbagescentre.com

938722771
• 13 Dijous 14 Divendres OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110

938776536
• 14 Divendres 15 Dissabte PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
• 15 Dissabte 16 Diumenge PLANAS Guimerà, 23 938721505
• 16 Diumenge 17 Dilluns BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
• 17 Dilluns 18 Dimarts PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
• 18 Dimarts 19 Dimecres ROS Passeig Pere III, 73 938730157
• 19 Dimecres 20 Dijous SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
• 20 Dijous 21 Divendres SALA Sant Miquel, 10 938721767
• 21 Divendres 22 Dissabte SERAROLS, Mª DOLORS Gr. La Balconada,

local 15 938743957
• 22 Dissabte 23 Diumenge SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 (cantonada Oms i de Prat) 938776618
• 23 Diumenge 24 Dilluns SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
• 24 Dilluns 25 Dimarts TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
• 25 Dimarts 26 Dimecres TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555
• 26 Dimecres 27 Dijous VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
• 27 Dijous 28 Divendres ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada)
938784040
• 28 Divendres 29 Dissabte ALIER Infants, 2 938721984
• 29 Dissabte 30 Diumenge ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines)
938721389
• 30 Diumenge 31 Dilluns GARZON Font dels Capellans, torre 10
938747800
• 31 Dilluns 1 Dimarts BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba)
938730133

 	Padre no hay más que uno (2)
	Estrena 7 d’agost
Gènere: Comèdia familiar
Direcció: Santiago Segura
Actors: Santiago Segura, Toni Acosta, Luna Fulgencio
Després que Javier (Santiago Segura), pare de cinc fills, hagi
viscut i superat l’experiència d’enfrontar-se a la caòtica realitat
que suposa quedar-se sol amb ells i posar en pràctica la conciliació familiar, les coses semblen anar com una seda. És clar que
una inesperada notícia ho posarà tot de cap per avall... Ni més
ni menys que l’arribada de la sogra (Loles León), que suposarà
un nou repte familiar.

	Tenet
Estrena 14 d’agost
Gènere: Thriller. Acció | Espionatge
Direcció: Christopher Nolan
Actors: Robert Pattinson, Michael Caine, Kenneth Branagh,
Mark Krenik, Denzil Smith
Armat de solament una paraula —Tenet—, el protagonista
d’aquesta història ha de lluitar per la supervivència de tot el
món en una missió que el porta a viatjar a través del fosc món
de l’espionatge internacional que desdoblarà una mica més
enllà del temps lineal.

 Los nuevos mutantes
Estrena 28 d’agost
Gènere: Terror. Ciència-ficció | Sobrenatural.
Direcció: Josh Boone
Actors: Maisie Williams, Rosario Dawson, Charlie Heaton,
Antonio Banderas, Blu Hunt, Jeffrey Corazzini, Colbi Gannett
Cinc joves mutants que acaben de descobrir les seves habilitats
són tancats en unes instal·lacions secretes contra la seva voluntat i lluiten per escapar del seu passat i salvar-se a ells mateixos.
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FESTA MAJOR MANRESA. DEL 26 AL 31 D’AGOST.

