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EDITORIAL

//// en aquest número ////
Siguem
‘chauvinistes’
Pilar Goñi

Vull dir que és important que ens creguem els nostres productes, els de
quilòmetre zero, els de casa. Fa cinquanta anys, difícilment hauríem trobat cap restaurant on a la carta de vins
trobéssim vins i caves de casa nostra.
Ara, gràcies a persones com Valentí
Roqueta, al Consell Regulador DO Pla
de Bages, a la Confraria dels Vins del
Bages, podem dir que és habitual que
en un convit, en un àpat organitzat
o que el públic en general demani el
que produeix la vinya del Bages. I ens
fa il·lusió sortir fora de la comarca i
trobar-ne i veure que estan ben considerats i que guanyen premis.
Lluny queda quan la fil·loxera va deixar per terra que fóssim la zona catalana que produïa més vins, però, de
mica en mica, hem tornat a fer-nos
un lloc important i hem de sentir-nos
orgullosos quan fem un regal que sigui un producte que amb tant d’amor
s’ha conreat, s’ha cuidat, s’ha collit i
s’ha elaborat.
No ens ho pensem dues vegades i siguem “chauvinistes”, i allà on anem
demanem aquests caldos deliciosos.
N’hi ha per triar i remenar. I creieu-me,
val la pena!
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La pandèmia fa baixar el consum
de vi, amenaçat ara pel míldiu
La producció vitivinícola a Catalunya és de més de 110 milions d’ampolles de vi
i més de 250 milions de cava a l’any. Enguany, però, una plaga perjudicarà la collita
Per: Isabel Campos/Pilar Goñi - Fotos: Sergi Lladò

L

a cultura, la tradició i el paisatge del vi
formen part de la història de Catalunya
fins a convertir-se en un símbol del nostre
país. El conreu de la vinya va arribar pel
Mediterrani de la mà de les civilitzacions grega
i romana. Des d’aleshores, els ceps, les vinyes,
els cellers i els vins són presents en la nostra
història.
El sector vitivinícola català té una estructura molt
sòlida i competitiva, amb més de 600 cellers
embotelladors, 8.359 viticultors i una superfície
inscrita a les denominacions d’origen (DO) catalanes
de 42.822 ha. La major part de les elaboracions
estan acollides a una denominació d’origen.
Actualment, hi ha reconegudes les DO del vi Alella,
Catalunya, Conca de Barberà, Costers del Segre,
Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat,
Tarragona i Terra Alta, a més de la denominació
Cava.
La indústria de fabricació de vins computa més
de 4.800 treballadors, però el total del sector
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ocupa més de 25.900 treballadors, ja sigui a la
vinya, als cellers o al sector de serveis.
Catalunya és la cinquena comunitat autònoma
en superfície de vinya amb 55.118 ha (5,77 %
del total) i Catalunya és la segona comunitat
autònoma en superfície de vinya ecològica i la
tercera en percentatge d’hectàrees ecològiques
respecte de les convencionals (27,1 %). Pel
que fa al nombre de cellers i embotelladors de
vi procedent de l’agricultura ecològica, lidera
en aquest cas el rànquing a Catalunya, amb
205 indústries. Parlem de 55.118 ha totals i
42.822 ha inscrites a les DO, així com 14.877 ha
ecològiques. La producció s’ha mantingut molt
estable durant l’última dècada; aproximadament
3,1 milions d’hectolitres, gràcies a increments
del rendiment per hectàrea.
El conjunt de les DO catalanes lidera el rànquing
de vendes en volum a Catalunya, amb més d’un
35 % de quota de mercat. La DO Catalunya,
seguida del Penedès i la Terra Alta, lidera aquest

rànquing. Tot i que els catalans cada vegada més
apostem pels vins del país, encara tenim molt
camí per recórrer, ja que la DO Rioja continua
sent la denominació que més vi ven a Catalunya
i l’Estat, segons dades de l’INCAVI, l’Institut
Català del Vi. Però, segons l’INCAVI, el 2017 el
conjunt de totes les DO catalanes va aconseguir
superar en el segment de la restauració amb un
37,4 % de quota de mercat el 31,4 % dels vins
de la Rioja.
La producció vitivinícola a Catalunya és de més
de 110 milions d’ampolles de vi i més de 250
milions de cava l’any. El cava exporta un 65 % de
la seva producció en un any normal, però aquest
any les vendes a l’estranger i també al país
han baixat perquè aquesta beguda escumosa
s’associa a les celebracions.

El Bages amb DO i tradició
La comarca del Bages té una llarga tradició
vitivinícola. De fet, diuen que el nom de Bages
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era estrany que les cases construïdes entre els
segles XVIII i XIX no tinguessin celler ni tines
als baixos per produir vi per a consum propi.
L’època de la verema es vivia com una autèntica
festa a cada casa, ja que era el resultat de tot
un any de treball i dedicació a la vinya.
A hores d’ara, la DO Pla de Bages està formada
per quinze cellers: Abadal a Santa Maria
d’Horta d’Avinyó; Solergibert, Caves Gibert
i Artium a Artés; Mas de Sant Iscle a Sant
Fruitós de Bages; Celler Sanmartí de Sallent;
el Cooperatiu de Salelles i el Fargas-Fargas a
Salelles; els cellers El Molí i Heretat Oller del
Mas a Manresa; el Grau i Grau a Castellfollit del
Boix; Can Serra dels Exibis a Navàs; Les Acàcies
a Avinyó, i el Vins Colltor i el Celler Sant Miquel
d’Oló a Santa Maria d’Oló.

ve directament del Déu Bacus, i el que és cert és
que era la zona productora de vi més important
de Catalunya abans de la fil·loxera.
La vinya i la producció de vi han estat presents
al llarg de tota la història del Bages. Des de
fa segles, la vinya ha modelat la comarca i els
seus habitants, i ha transformat el paisatge
del voltant dels pobles en extensos conreus
d’aquest arbust. Les vessants costerudes de
les muntanyes s’han convertit en terrasses
conreables gràcies a les parets de pedra seca.
Hi podem trobar barraques, també de pedra
seca, per guardar-hi les eines del camp i, en
alguns casos, tines per estalviar el transport
del raïm. Història i tret d’identitat del nostre
territori, la vinya encara és ben visible al
nostre entorn. La producció de vi va ser el
motor econòmic del pla de Bages des de l’edat
mitjana fins a la postguerra, als anys setanta
del segle XX. La vinya ha format part del dia
a dia dels habitants del Bages i ha influït en
molts aspectes de la seva vida, fins al punt que

Perquè un celler formi part d’una a DO ha
d’estar dins un municipi que hi estigui inclòs.
Actualment, el Bages té un vintena de varietats
de raïm. Pel que fa al blanc, a la comarca es
planta: macabeu, parellada, picapoll blanc,
chardonnay, sauvignon blanc, Gewürztraminer
i malvasia. I de negres: cabernet sauvignon,
cabernet franc, ull de llebre, merlot, sumoll,
garnatxa, syrah, samsó/carinyena, picapoll
negre i mandó, varietats insígnia de la DO.
Des de la DO Pla de Bages apunten al fet que
recuperar el mandó és recuperar part de la
“identitat” de la comarca. Alhora és apostar
per una vinya “apta” per al canvi climàtic. I és
que, com passa amb el picapoll, es tracta d’una
varietat que “madura bé”, malgrat la falta de
pluges.
El 20 d’agost va començar la verema al Bages
i la qualitat d’enguany és molt bona. Un any
excepcional i atípic per la COVID-19, que ha
afectat seriosament les vendes, per les fortes
mesures de seguretat, per la climatologia
adversa. Sempre pendents de la natura i els
canvis del temps.
Segons explica Joan Soler, president de la DO
Pla de Bages, “estem esperant una verema
un xic curta degut a les pluges de primavera
que van tenir afectació al raïm amb el míldiu
i hi haurà menys quilos de collita. La planta
ha de donar maduració a menys quilos. Tot i
que serà una verema curteta, esperem que
sigui amb gran qualitat i que el raïm i vins que
surtin d’aquesta anyada expressin la identitat
d’aquesta terra i de les varietats que hi ha
plantades en aquesta terra”.
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Què és la plaga del míldiu?
Aquest 2020, les vinyes han patit l’atac virulent
del fong Plasmopara viticola, que s’ha anomenat
col·loquialment míldiu, que ha assecat,
impassible als tractaments, el raïm i les fulles de
la majoria de les vinyes de la comarca. Els cellers
de la DO perdran “entre el 30 i el 40 %” de
la collita d’enguany arran de la plaga, que ha
afectat, amb més o menys intensitat, gairebé el
100 % dels cultius de vinya del Bages.
Segons dades del Departament d’Agricultura
de la Generalitat de Catalunya, arreu del país el
míldiu ha arrasat enguany la meitat de la collita
en el 20 % d’hectàrees conreades del país. A
més, en “un gran gruix” de camps, les pèrdues
són del 70 %.
La plaga d’enguany arriba en un moment
complicat per als cellers de la DO. No
només per la caiguda de les vendes arran de
l’enfonsament del turisme i de la restauració per
la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la
COVID-19. També perquè fa tan sols dos anys el
míldiu ja va atacar les vinyes del país, tot i que no
amb tanta força com aquesta primavera.
La combinació entre una freqüència “constant”
de pluges i temperatures moderadament
càlides entre l’abril i el juny, en un estadi encara
primerenc del cicle de la vinya, ha generat un
entorn favorable per al creixement del fong. El
Departament d’Agricultura atribueix aquesta
situació al “context de canvi climàtic”.
Fonts afegeix que, partint de l’anàlisi d’aquests
factors, els experts han desenvolupat una
fórmula matemàtica que permet predir amb
força precisió quan i amb quina intensitat
apareixeran els brots de míldiu. Els tècnics del
Servei de Sanitat Vegetal del Departament
d’Agricultura, encarregats de coordinar les
xarxes d’avisos antimíldiu de Catalunya, utilitzen
aquests càlculs per avançar-se a la plaga.
El Departament d’Agricultura va anunciar que
destinarà 13 milions d’euros a una línia d’ajudes
directes. La consellera Teresa Jordà va garantir
que se’n podran beneficiar els viticultors amb
camps on la collita sigui inferior al 55 % o
més respecte de la verema de l’any passat. Per
beneficiar-se’n, caldrà que els viticultors estiguin
inscrits al Registre Vitivinícola (RVC) i ser joves
agricultors, agricultors professionals o titulars
d’una explotació agrària prioritària. ●
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Parlem amb Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Per als agricultors no només ha estat un any marcat per la
COVID-19. La meteorologia ha provocat un descens de la
producció i la plaga del míldiu
Per als agricultors no només ha estat un any marcat per la COVID-19. La meteorologia ha
provocat un descens de la producció.
Per als viticultors els darrers mesos han estat molt durs. No n’hi havia prou amb el que estava passant al sector del cava, en el qual es produeix un desajustament entre l’oferta i la demanda i un excés
de vi base, problema en el qual treballem des de fa temps i del qual de ben segur ens en sortirem.
I què ha suposat l’arribada de la pandèmia de la COVID-19?
Amb l’arribada del coronavirus arriba el tancament del Canal Horeca, el patiment de cellers petits i
mitjans... i ens ha calgut estar amatents a tot això i donar-hi resposta.
Però el viticultor, aquella peça clau, el pagès i la pagesa que cuiden el raïm del qual surten aquells vins magnífics que fem en aquest país, ha hagut de
fer front també al míldiu, amb una afectació sense precedents, que, a més a més, no es pot tractar en el cas de la producció ecològica.
Tot i la bona notícia que cada vegada produïm i consumim més vins ecològics del nostre país, ens trobem que precisament aquests vins són els que el
míldiu més ataca, perquè no es poden utilitzar certs productes per salvar les vinyes.
A més a més, per acabar-ho de rematar, a Catalunya no és assegurable el dany per míldiu, per tant des del Departament no podíem fer altra cosa que
donar un cop de mà. Hem estat treballant amb Agroseguros perquè introdueixi aquesta afectació, que ha estat brutal, com deia sobretot a l’ecològic.
Hi haurà ajudes per als viticultors?
Rascant, rascant, hem aconseguit 13 milions d’euros per oferir-los a aquelles explotacions amb més del 55 % d’afectació per míldiu, i hem treballat
per intentar que s’hi puguin acollir afectacions del 45 % i fins i tot del 35 %, en aquesta línia estem treballant. Penseu que hi ha finques que tenen
afectacions entre el 80 i el 100 %.
D’altra banda, hem tingut en compte que en aquest país hi ha productors pagesos que alhora tenen cellers petits i elaboren vins. Les ajudes de les
quals parlàvem són directes a viticultors i en quedarien fora, per això estem mirant de reajustar els ajuts per tractar de donar suport a aquests pagesos que alhora elaboren vi.
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El futur és ajudar a ser
més eficients.
La llar és ara més important que mai.
Per això hem ajudat a estalviar a milers
de famílies rehabilitant les seves
llars i assessorant-les en eficiència
energètica.
Tornem a creure en el futur.

naturgy.com
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Valoració de la verema 2020 a la
Denominació d’Origen Pla de Bages
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D

ins de la raresa d’aquest 2020, la
vinya dels cellers de la Denominació d’Origen (DO) Pla de Bages
no n’ha quedat exempta: tota la
generositat que ens ha donat la primavera
d’aquest any en forma d’aigua a la vinya l’ha
afectat amb la pèrdua del 30 % de la collita
de raïm.
L’afectació per míldiu dels conreus ecològics, que ocupen una gran part de la nostra
comarca, ha estat lleugerament superior al
cultiu convencional. Tot i així, el míldiu és un
fong que afecta el cep durant la primavera i
fa que la flor no pugui arribar a fruit. Però la
producció que arriba a la verema no es veu
afectada qualitativament. Per tant, aquesta
reducció de quilos que han patit les nostres
vinyes es veurà traduïda en un augment de
la qualitat de l’anyada, ja que queda tota la
fulla d’un any normal, treballant per fer madurar una mica menys raïm, de manera que
augmenta la riquesa d’aquest raïm, que expressa millor les característiques de les varie-
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1 Abadal
Santa Maria d’Horta d’Avinyó
Tel.: 93 820 38 03
www.abadal.net

9 Collbaix - Celler el Molí
Manresa
Tel.: 93 102 19 65
www.cellerelmoli.com

2 Caves Gibert
Artés
Tel.: 93 830 50 08
www.cavagibert.com

10 Exibis
Navàs
www.exibis.com

3 Celler Coop. Artés - Artium
Artés
Tel.: 93 830 53 25
www.cavesartium.com
4 Celler Coop. de Salelles
Manresa
Tel.: 93 872 05 72
www.coopsalelles.com
5 Celler Grau i Grau
Maians (Castellfollit del Boix)
Tel.: 93 835 60 02
www.cellergrauigrau.com
6 Celler Les Acàcies
Avinyó
Tel.: 93 362 00 10
www.lesacacies.com
7 Celler Sanmartí
Sallent
Tel.: 629 52 90 59
www.cellersanmarti.cat

11 Fargas - Fargas
Salelles
Tel.: 93 835 85 47
www.fargas-fargas.com
12 Oller del Mas
Manresa
Tel.: 93 876 83 15
www.ollerdelmas.com
13 Mas de Sant Iscle
Sant Fruitós de Bages
Tel.: 93 874 38 06
www.masdesantiscle.com
14 Vins Colltor
Santa Maria d’Oló
Tel.: 93 838 40 06
www.vinoscolltor.com
15 Celler Sant Miquel d’Oló
Santa Maria d’Oló
Tel.: 637 05 10 78
www.cellersantmiqueldolo.com

8 Celler Solergibert
Artés
Tel.: 93 830 50 84
www.cellersolergibert.com

tats i de la nostra terra. Aquest fet també ha
avançat la maduració i, per tant, la verema
entre una setmana i deu dies.
Part d’aquesta reducció de collita es veurà
compensada per l’augment lent però constant de la superfície de vinya plantada a la
nostra zona. Aquí hi tenen molta importància les varietats locals, algunes de les quals
recuperades, com ara el sumoll, el mandó i
el picapoll negre… que de mica a mica van
aconseguint més importància en la identitat
dels nostres vins juntament amb les varietats
internacionals que els anys vuitanta ens van
ajudar a fer renéixer la nostra zona vitivinícola.
Aquesta verema no es pot abstreure de la
conjuntura econòmica actual derivada de
la COVID-19, en què el sector vitivinícola es
veu especialment afectat. El Bages és la segona zona de Catalunya que més car paga
el raïm just per darrere del Priorat; això fa
que els vins del Bages no puguin compe-

tir amb vins econòmics. Per sort, les baixes
produccions sí que ens permeten competir
amb els vins de qualitat. Aquest fet, juntament amb un teixit de petits cellers de
produccions mitjanes i petites en nombre
d’ampolles, fa que el mercat natural dels
vins del Bages sempre hagi estat el sector
de la restauració. Un canal que, amb la situació actual, també s’ha vist directament
afectat per la pandèmia.
Ara més que mai cal vetllar pel consum conscient i amb la mirada centrada en el territori.
A través del consum, tenim la capacitat d’incidir de manera directa en l’economia local
d’empreses i persones del nostre entorn i fer,
per tant, que els nostres veïns es puguin guanyar la vida, tenir uns paisatges cuidats i uns
pobles i ciutats saludables i plens de vida. ●
Joan Soler i Playà, president del Consell
Regulador DO Pla de Bages
Eva Farré i Fustagueras, secretària del
Consell Regulador DO Pla de Bages
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Miquel
Buch
Moya
Exconseller del
departament
d’Interior i Diputat al
Parlament per Junts
per Catalunya

“L’esperit de servei
al país és
el que sempre
m’ha mogut”
Per Pilar Goñi
Foto: Anna Romera
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Miquel Buch (1996) va començar a militar a la Joventut Nacionalista de Catalunya
i a Convergència Democràtica. L’any 2000 va començar a ser regidor a l’Ajuntament de Premià, llavors a l’oposició. El 2003 va esdevenir quart tinent d’alcalde,
responsable de l’Àrea de Serveis a la Persona i de les regidories d’Esports i de
Gent Gran de Premià de Mar, en època de Jaume Batlle i Garriga. A causa de la
mort de Batlle, el febrer del 2007 va esdevenir alcalde de Premià.
El 2011 fou nomenat president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i del
Consell de Governs Locals de Catalunya.
El 2017 va anar a les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions al Parlament de
Catalunya. Fou elegit diputat al Parlament de Catalunya per la dotzena legislatura. El mateix any va renunciar a l’alcaldia i a la presidència de l’ACMC. El 19 de
maig del 2018 va ser nomenat conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
fa un mes va ser cessat. No ha volgut concedir entrevistes, però en aquesta ocasió
i, tenint en compte que estava preparat de fa temps, va voler fer declaracions a
Freqüència.
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Entrevista

//// Han estat dos anys d’intensitat màxima, des de l’explosió
a la Petroquímica de Tarragona fins al confinament
per la Covid-19////

Per què va acceptar el càrrec de conseller d’Interior?
Per vocació de servei. Segurament no és la feina més gratificant,
però cal que algú la faci i jo m’hi vaig voler comprometre. Després de dos anys, puc garantir que és una feina dura però vital i
necessària per a un país com Catalunya. Gestionar la seguretat
i les emergències forma part de qualsevol govern responsable i
poder coordinar les del meu país, tot un honor.
Imaginava que seria tan dur amb manifestacions, amb la
COVID-19, amb temporals...
Amb 26 mesos la intensitat era màxima. L’explosió a la Petroquímica de Tarragona, les manifestacions i aldarulls postsentència,
el temporal del Gloria, inundacions al Ripollès, trobar el Departament intervingut després del 155. Surto satisfet per tota la feina
ben feta.
I els darrers mesos, la pandèmia i el confinament...
Quan comença la situació a finals de febrer, des d’Interior ens
comencem a activar. Generalitat, Govern espanyol i els diferents
governs europeus anàvem a les palpentes i no sabíem ni com
gestionar-ho. Anàvem dia a dia i emmirallant-nos en els altres
països. Primer de tot, sentit comú, tenir clar que el més important és la salut de les persones i, a mesura que anava generant-se
la pandèmia, sentit comú i veure que la crisi sanitària esdevindria
social i econòmica, i gestionar els plans de contingència suficients per absorbir les crisis. La primera etapa van ser 84 dies des
d’Interior treballant dia a dia aïllats de tothom, de les famílies,
d’amics. Jornades de 16 hores intentant ajudar. Moment complex. Pensi que la darrera pandèmia feia cent anys que no succeïa
al món.

ha obtingut uns resultats en què es valoren molt positivament
Mossos d’Esquadra, Bombers i Protecció Civil.
Com visualitza els dos anys com a conseller d’Interior?
Molta intensitat i alhora complexitat. Ens vam trobar el sistema
de seguretat públic i d’emergències en crisi. Faltaven Mossos,
Bombers, vam trobar vehicles per vetllar la nostra seguretat amb
25 anys d’història. Tot just ara, arriben 92 camions, s’ha renovat
la flota lleugera dels Parcs de Bombers de Catalunya. Vehicles
oficials de trànsit de color cridaner, groc, que s’adeqüin perquè
siguin vistos de lluny. Tenim dues promocions de Mossos d’Esquadra de 750, que són 1.500 persones, més 500 bombers en
dues promocions. Són 2.000 persones per a la seguretat i a les
emergències.
I el CITCO...
Sí, ara ja formem part del Centre d’Investigació de Terrorisme i
Crim Organitzat. Feia anys que estava demanat. Ara els Mossos
d’Esquadra hi són. Vam afrontar el 17 d’agost del 2017 sense ser
al CITCO, una font d’informació que ens hauria estat molt útil.
Catalunya és un país fronterer i abans no podíem sortir del territori en “persecucions en calent”.
Com veu el seu futur com a parlamentari? Tornaria al Govern si l’hi demanen?
El meu esperit de servei continua. Per tant, l’important és servir
els altres. Mentre ho senti així seré feliç i el futur dirà. ●

Moments crítics?
Quan ens van dir que la pandèmia podia causar un nombre important de persones que ens haurien de deixar no imaginàvem
que seria tan agressiu i que se superés amb escreix i afectés
tantes persones grans. I tot, sense poder-se acomiadar, la part
fosca, que no els hem pogut dir ni adeu.
Com va ser la relació amb el Govern espanyol?
Va ser correcta. El Decret d’estat d’alarma de 14 de març fa que
absorbeixin les competències des de Madrid. Pel que fa a Interior, va ser molt correcta, ens van deixar treballar i d’alguna
manera va ser una feina conjunta. El Centre d’Estudis d’Opinió
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Mémora Fontal canvia de casa
amb 40 anys al servei del Bages
Les noves instal·lacions tenen un crematori, un servei molt reclamat a Manresa

F

a quaranta anys que Funerària Mémora
Fontal està al servei de la ciutadania
de la comarca del Bages per assistir
en el darrer adeu. Des del mes de
febrer, les instal·lacions s’han traslladat al
costat del cementiri municipal de Manresa,
al Camí de Rajadell, i han pres el relleu del
carrer del Bruc. Es tracta d’un ampli edifici
d’una sola planta amb un ampli aparcament
gratuït i en un entorn nou i modern alhora
que innovador pensat per a les famílies del
segle XXI. La defunció d’un ésser estimat
sempre és un cop molt dur per a familiars
i amics. L’empresa compta amb els millors
professionals per proporcionar a la família
un comiat serè i acompanyar-la en aquests
moments difícils, respectant també la
voluntat del difunt, les seves creences i els
seus desitjos. El tanatori, en la nova ubicació,
 12

i sempre amb les ganes d’estar al dia i
innovar, es va posar en funcionament just
pocs dies abans de començar la pandèmia de
la COVID-19 i el confinament. Com explica
Àlex Fort, cap de Serveis de Mémora Fontal,
“va ser obrir portes a finals de febrer i trobarnos endinsats en la pandèmia. A causa de la
situació el nivell de feina va ser molt alt”.
El tanatori Mémora, de 1.550 m2, disposa
de quatre sales de vetlla molt confortables,
una sala de cerimònies amb capacitat per
a 120 persones i un espai amb columbaris
per poder dipositar les urnes de cendres.
“Es tracta d’un servei integral que té les
instal·lacions adequades amb crematori,
servei de columbaris i una situació estratègica
immillorable al costat del cementiri municipal
de Manresa”, explica Fort.

En aquest servei integral, cal destacar la sala
de Tanatopràxia totalment equipada perquè
els difunts puguin ser vistos a les sales de vetlla
mentre s’espera el comiat. En aquesta sala es
procedeix a la conservació, embalsamament,
restauració, reconstrucció i cura estètica del
difunt per ser presentat. Un adeu en una sala
oratori preparada per fer cerimònies laiques o
religioses, segons els desitjos de la família.
I una de les grans reclamacions dels darrers
temps a la Catalunya Central, com ha estat el
crematori, que ja és una realitat a Manresa.
En aquesta zona, hi podem trobar una sala
on es poden esperar els familiars mentre
s’acomiaden dels seus éssers estimats. En el
taüt, s’hi dipositen unes pedres per testificar
que les cendres són de la persona que ens
ha deixat. Després de fer la incineració, la
família és propietària de les cendres i pot
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optar per diferents opcions: mantenir-les a
casa, dipositar-les en un columbari, deixar-les
en jardins del record habilitats en cementiris
o instal·lacions funeràries, inhumar-les en una
sepultura o fins i tot fabricar una joia amb les
cendres. Entre la incineració i el moment que la
família recull les cendres, és el que s’anomena
el temps de custòdia de cendres. Actualment,
s’amplia el període gratuït de custòdia de
cendres a les instal·lacions i, a més, disposen
d’enviaments a domicili en totes les províncies.
Funerària Mémora Fontal també disposa de
servei de floristeria, ja que les flors constitueixen
una manera molt bonica de transmetre als
familiars el suport i solidaritat en els moments
més difícils. També hi ha un espai perquè els
infants deixin els seus dibuixos i records per
a aquella persona que ens ha deixat. I també
té cafeteria per a aquests espais de temps
del comiat, tot i destacar les àmplies sales de
vetlla confortables per a tota la família i amics.
Un altre servei important que ofereix Mémora
Fontal són els Espais de Suport del dol, que
són una iniciativa impulsada per Mémora en
què les clàssiques oficines d’atenció funerària

evolucionen per convertir-se en un punt de
trobada per a famílies i professionals sobre el
procés final de la vida. Com diu Josep París,
director de Desenvolupament de Mémora
Fontal, “ens preocupa el que viu una família
després d’una defunció. El suport al dol ja fa
uns anys que està en funcionament a Mémora
Fontal i compta amb una xarxa de psicòlegs,
amb un telèfon gratuït les 24 hores al dia,
accés a la comunitat web, i els grups de dol al
carrer Carrió de Manresa. Ho trobem vital per
oferir aquesta ajuda a qui més ho necessita”.
Com diu París, “davant la pèrdua creiem que
és vital disposar de psicòlegs especialitzats,
però també en moltes ocasions cal un suport
individualitzat. Hem de pensar que, amb el
confinament, ha fet falta un suport especial
per als familiars que han patit pèrdues, ja que
gairebé ni tan sols s’ha pogut acomiadar”.
En
aquests
espais
es
pot
trobar
acompanyament al dol a través de grups
de suport, assessorament sobre serveis
i productes funeraris, tallers i xerrades
setmanals. “Fem tallers i xerrades sobre el
dol i l’envelliment”, diu París. “I després del
confinament continuarem fent-ho però podrà

El reportatge

ser presencial amb mascareta, distància,
rentat de mans... o qui ho desitgi podrà seguir
les xerrades online. És acostumar-se a la nova
realitat i analitzar què ens ha passat amb la
soledat i amb el fet de no relacionar-nos.
Creiem que des de Mémora Fontal n’hem de
parlar”, comenta París.
L’objectiu de l’Espai de Suport del dol és
apropar-se a les persones i donar suport tant
a les famílies quan un dels seus membres
es troba en un procés final de vida o quan
han perdut un ésser estimat. Els tallers són
setmanals i d’assistència gratuïta.
Volem destacar que l’Espai de Suport del dol
no només està adreçat a les famílies que han
patit una pèrdua, sinó que, actualment, estan
portant a terme una tasca molt important de
suport a professionals de la salut i dels serveis
socials de la comarca del Bages.
El Grup Mémora, al qual pertany Mémora
Fontal, té l’origen en l’agrupació d’un conjunt
de funeràries, algunes amb més de cent anys
d’existència, que aporten al grup tota la seva
experiència en el sector. ●
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Sor Lucía Caram
‘‘Atenem 2.000
famílies, però
no n’hi ha prou.
Falten recursos’’

Per Pilar Goñi
Fotos: Sor Lucía Caram

Lucía Caram va néixer fa 54 anys a Tucumán, la província més pobra de l’Argentina. La
cinquena de set germans d’una família d’ascendència libanesa. Sempre diu que si no
hagués estat monja dominica contemplativa, s’hauria fet revolucionària.
Fa gairebé trenta anys que és a casa nostra i viu amb la comunitat de germanes al convent de Santa Clara de Manresa. Ha escrit llibres, ha fet ràdio i televisió. Ha estat la creadora de la Fundació Sos Tucuman, del diàleg interreligiós a Catalunya i de la Fundació
Rosa Oriol, ara Fundació Santa Clara, a més del projecte amb la Fundació La Caixa i el
Futbol Club Barcelona, Invulnerables. Aquest és el títol de la seva darrera publicació.
Però com és en realitat sor Lucía?
Com va ser la infantesa de sor Lucía?
El millor regal dels meus pares va ser tenir molts germans. En som set. Soc la número 5 i vaig buscar-me el
meu lloc a la família. Una casa plena de gent, com una casa de colònies on sempre entrava i sortia gent. El
millor regal va ser la família, els meus germans i la meva fe. Una gran força a l’hora de tenir un referent per
tenir un compromís amb la gent. Agraïment amb els meus millors amics, els meus germans.
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Vas tenir amics, parelles...?
Era difícil seguir-me el ritme. Vaig tenir molts amics
d’adolescència, nois i noies, però jo tenia un compromís amb els pobres. Per què uns tenen tant i
d’altres tan poc? No era el meu cas, però la meva
terra, Tucumán, és la més petita i pobra de l’Argentina. Vaig viure la dictadura militar. Estiuejava
a una casa a 15 quilòmetres de la capital i veia
els nens que passaven gana i misèria. Hi havia un
cartell durant la guerra a l’entrada de la ciutat que
deia “Bienvenidos al jardín de la República, cuna
de la independencia y sepulcro de la subversión”.
També em preguntava per què no ens estimem
i vaig arribar a la conclusió que la desigualtat era
perquè no hi havia amor.
I com va ser el temps de guerra?
Els meus pares tenien amics dels dos cantons,
gent amb compromís social a qui els havien matat els fills militars de l’altre bàndol. La guerra va
ser horrorosa, jo sentia les bombes a la nit. Era
una situació difícil i delicada. Va ser un temps
molt complicat.
Als 17 anys vas entrar al convent...
Vaig estar a Buenos Aires treballant amb els més
pobres, a un hospital amb dones terminals de càncer, feia classe a una escola... estava esgotada.
Vaig conèixer unes monges dominiques i se’m va
posar al cap que necessitava repòs i silenci i em
vaig fer monja de clausura. Interiorment em feia
falta. L’Evangeli en el qual crec i el meu referent
que és Jesús no passava per seguir una normativa
molt radical fent sempre el mateix. No acabava
de trobar el meu lloc. La mare principal em va
recomanar un canvi i vaig marxar cap a València, en una vida molt fonda i interior i de silenci.

Perfil

cances del poble. Amb el Grup Taelus comencem a demanar ajuda a través de Ràdio Manresa
i Canal Taronja. Es crea Sos Tucuman amb una
xarxa de biblioteques a l’Argentina, menjadors
socials. Al cap de poc temps, arriba la crisi a casa
nostra i m’adono que, aquí, al quilòmetre zero
hi ha moltes famílies que no poden ni menjar.
Al convent comencem a fer entrepans, canvia la
nostra vida i som la veu crítica de gent que viu
al carrer, el nostre discurs és combatiu. La meva
presència mediàtica per denunciar el que passa
em crea molts conflictes. Es fa la Plataforma del
Convent Santa Clara i la Fundació Rosa Oriol per
passar a ser la Fundació Santa Clara.
I arriba l’ajuda als més petits...
Sí, un pacte nacional contra la pobresa infantil,
per als menuts, ja que els infants són qui més pateixen. L’edifici de Santa Clara es posa al servei
de qui més ho necessita.
Amb la pandèmia el Banc dels Aliments ho
passa molt malament.
Em treu el son conèixer la problemàtica de la gent.
Aconsegueixes recursos, però veus que no n’hi
ha prou i és impactant. A la cua del Banc dels Aliments hi veus gent que coneixies que treballava
però que no ha cobrat l’ERTO, gent gran que no
pot tirar endavant. Gent que ja estava superant la
crisi torna a estar molt malament. Et cau l’ànima
als peus. Estem atenent més de 2.000 famílies.
Això et fa mal. La part positiva és que hi ha molta
gent jove que ajuda hi està implicada, però estar
atenent un 10 per cent de la població manresana és molt dolorós.

I arriba Manresa...
Sí, coneixia les germanes d’aquí, però no em donaven permís. Em van dir que els catalans eren
molt “ellos” i jo vaig dir que també era molt “jo”.
No em donaven permís. Vaig haver d’escriure
al general dels dominics i em va donar permís.
Vaig arribar a una comunitat molt oberta que
em va rebre amb els braços oberts. Una comunitat austera que sempre està pensant i ajudant
els més pobres.

Has escrit diversos llibres, el darrer Invulnerables.
En aquest moment, té més vigència que mai.
Hem d’apostar per la família i pels infants. Si el
pare no treballa, no té aigua calenta, no pot fer
tres àpats al dia, no sortirà d’aquest cercle. Els
pares han de fer integració social, han de parlar
amb els tutors de l’escola i els hem d’acompanyar. Aquest llibre és la biografia d’un projecte on
parlen pares i mares. Són el rostre de la pobresa.
I això tan dramàtic està passant a casa nostra. El
que vivim al Banc dels Aliments passa a la ciutat.

Quina realitat vas viure a la ciutat?
Vaig conèixer la situació de pobresa de gent de
Manresa a través d’un grup de diàleg interreligiós, vam organitzar un Parlament de les religions i vaig acostar-me a les persones que tenien
més mancances. Va ser una època en què vaig
tornar a la meva terra i vaig veure el que patia
Tucumán amb el “corralito” i les serioses man-

Com vius la situació de les dones, de les monges a l’Església catòlica?
El papa està lluitant contra la cúria masclista, patriarcal i paternalista. Fa passos que costen molt per
la resistència que hi ha dins. No crec que veiem
l’ordenació sacerdotal de la dona, però sí que la
dona hi tingui un paper més important i de pes
i influència dins l’Església. El perfil dels bisbes a

Invulnerables:
UNA APOSTA D’ÈXIT CONTRA
LA POBRESA INFANTIL
de Lucía Caram
Aquest llibre és la crònica del naixement
i l’esperit de #Invulnerables, un projecte
impulsat per l’entusiasme, el magnetisme i la il·lusió de sor Lucía Caram, que
sorgeix de la convicció que superar la
pobresa infantil és una causa a la qual
hem de sumar-nos tots: l’Administració,
les entitats socials, les institucions privades i la societat en conjunt. Cada pàgina
és una invitació a unir-nos en un esforç
comú: buscar solucions possibles i globals per garantir una educació integral
de qualitat per a tots els nens i nenes,
i brindar oportunitats de creixement a
les víctimes d’una realitat a la qual no
podem donar l’esquena i que hauria de
ser la prioritat de tothom.

Espanya està canviant i espero que cada cop sigui per a millor i amb més protagonisme femení.
El tema de l’homosexualitat també ha estat
latent en aquest mandat papal...
Ha fet un acostament a reivindicar els drets dels
homosexuals. En aquest sentit, ha estat una revolució i tot el grup conservador dins l’Església
no perdona ni perdona l’acollida dels divorciats
que s’han tornat a casar. És una excusa per oposar-se als drets de les persones, sobretot quan
diu “pecadors sí, corruptes no”.
I quant a la pederàstia dins l’Església catòlica...
Ha dit prou i ha demanat perdó i tolerància zero
als abusadors. Hi ha moviments d’Església on els
líders eren corruptes i pederastes. Portaven una
doble vida. El papa Francesc no ho tolerarà. ●
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11 de Setembre, una Diada diferent

Marc Aloy fent l’ofrena per primera vegada com a alcalde de Manresa; la periodista Àngels Fusté en el seu parlament; el gruix d’autoritats, i l’ofrena de Canal Taronja

Un total de 43 entitats manresanes,
així com l’Ajuntament de Manresa,
els grups municipals d’ERC, Junts
per Manresa i Fem Manresa, la
delegació del Govern a la Catalunya Central i el Consell Comarcal
del Bages, van participar a l’ofrena
floral que l’11 de Setembre es va fer
a la plaça Onze de Setembre amb
motiu de la celebració de l’acte ins-

titucional de la Diada Nacional de
Catalunya, organitzat per l’Ajuntament de Manresa.
Enguany, l’acte va estar marcat per
les mesures de seguretat decretades per fer front a la pandèmia
de la COVID. L’acte va ser conduït
per la periodista Pilar Goñi, del
Grup Taelus, que va demanar en
reiterades ocasions que es mantin-

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
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guessin les distàncies i les normes
de seguretat. Va comptar amb la
presència de l’alcalde de Manresa,
Marc Aloy, que per primera vegada
presidia la celebració com a alcalde
de la ciutat; de la corporació municipal; de la delegada del Govern de
la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps, i de la presidenta
del Consell Comarcal del Bages,
Estefania Torrente, així com d’altres
autoritats.
L’acte es va iniciar amb un emotiu
ball d’homenatge a la Diada de
Catalunya, a càrrec de Jordi Gros,
director i dansaire de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del
Bages. A continuació, la periodista
Àngels Fusté Gamisans va ser l’encarregada de glossar la significació
de la Diada, i va reclamar una lluita
pels drets i per la llibertat “integradora” i feta des de la “dignitat”.
Tot seguit, l’alcalde de Manresa,
Marc Aloy, va recordar les víctimes
“d’una pandèmia que ens ha posat
a prova com a ciutat, com a país
i com a societat” i va recordar
també totes les persones que
lluiten per fer-hi front.
Després del discurs de l’alcalde,
l’Ajuntament de Manresa, els
grups municipals d’ERC, Junts per
Manresa i Fem Manresa, la delegació del Govern a la Catalunya
Central i el Consell Comarcal del
Bages van fer la seva ofrena floral.
El protocol COVID va impedir

enguany la barreja de corals, motiu
pel qual el cant de l’Himne nacional de Catalunya va anar a càrrec
de l’Orfeó Manresà. Tot seguit,
va ser el torn de les ofrenes de les
entitats. Per cloure l’acte, la colla
sardanista Dintre del Bosc va ballar
la sardana “Llibertat”, de Ricard
Viladesau.
A la tarda, l’ANC va omplir el Pati
del Casino amb prop de 200 persones, que prèviament s’havien
inscrit per poder-hi assistir. A l’acte
hi va intervenir la Intersindical, que
va reclamar la necessitat d’enfortir
el sindicalisme republicà com a eina
de construcció de país. A més, Toni
Casserres, representant del sindicat, va recordar la situació minera
del Bages i la necessitat de construir una república de les persones.
L’acte va seguir amb la intervenció
de la representant de la PACH,
Lídia Soler, que va defensar l’habitatge com un dret fonamental.
Eudald Camprubí, en nom de la
plataforma unitària antirepressiva
Bages pels drets Civils, va parlar
dels tretze bagencs i bagenques
a qui se’ls ha obert procediment
judicial pels fets de la Jonquera i
va afirmar que “s’està perseguint
no només el dret a la protesta”.
Per acabar el torn de paraules,
Pep Peraire, secretari nacional de
l’ANC, va fer una crida a tots els
partits a arribar a estratègies compartides. ●
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Recordant
Juli Sancliments
Juli Sancliments i Genescà va morir
als 84 anys aquest passat 12 de
juny. Nascut el 29 d’agost del 1935
i pare de tres fills (Xavier, David i
Marc), Sanclimens va dedicar bona
part de la seva vida a la política i a
la vida social i cultural de la capital
del Bages. Va ser alcalde de Manresa durant vuit anys des del 1987
fins al 1995. Era home d’entitats,
va ser jugador de bàsquet entre el
1973 i el 1975 i vicepresident del
Manresa Esportiu Bàsquet (l’actual
Bàsquet Manresa), va ser membre
de la Junta de Govern Local de
Catalunya, del Patronat Català pro
Europa i del Comitè de Presidència
del Consell de Municipis i Regions
d’Europa, de Biela Club Manresa,
Orfeó Manresà, Agrupació Cultural
del Bages, entre moltes d’altres. El
1976 es va afiliar a Convergència
Democràtica de Catalunya, formació en la qual va ser membre del
Comitè Executiu Nacional entre el
1987 i el 1995. I en política va ser,
a més d’alcalde de la capital del
Bages, primer president del Consell
Comarcal del Bages i president de
l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques. A escala nacional, el
manresà també va concórrer a les
llistes de CiU al Parlament en les
eleccions del 1984, 1988 i 1992,
i les tres vegades va obtenir representació a la cambra catalana. Les
seves vivències estan recollides
al llibre Temps viscut, publicat el
1999.
Ràdio Manresa i Aires de Catalunya, presentat per Núria Soler,
presidenta actual de l’Agrupació
Cultural del Bages, van dedicar
el primer programa a la persona
que, durant tants anys, va ser-ne
el president. La mateixa Núria Soler
deia: “Ha estat un gran animador
i feia que la gent s’aboqués amb
responsabilitat i treball i il·lusió a
fer activitats en bé de l’entitat.
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Unhome valent i dinamitzador”.
Precisament, Joan Manel Miquel,
que durant tants any ha estat
director de l’Esbart Manresà i,
actualment, forma part de la junta
gestora de l’Agrupació, considera
que “quan viatjàvem fora de Catalunya ens demanava que fóssim
respectuosos perquè, no només
representàvem l’entitat, sinó que
també representàvem el país” i
afegeix “amb la presidència de
Sancliments i la direcció artística
d’Antoni Navarro, era un no parar,
i era, ballar i ballar i actuar i actuar.
Una època irrepetible”.
Com comentava el seu fill David
Sancliments, “el meu pare tenia
esperit de servei i, els seus fills, tot
i que no hem estat ni en política
activa sí que hem estat a moltes
entitats i estem encomanats
d’aquesta forma de ser de compromís amb el que fas, respecte
cap als altres i estimació al país’’.
En David recordava: “Admiro molt
els polítics per la feina que fan i,
durant els vuit anys d’alcaldia del
meu pare, recordo com portava
sempre una llista per recordar-los
tot el que s’havia de fer per la
ciutat. Per a ell i els regidors, era un
no parar”.
Qui durant vuit anys va estar al seu
costat amb les finances municipals
va ser Josep Maria Sala. “Van ser
anys intensos, de molta feina i de
quadrar els números. Va ser el
naixement de la FUB, del Centre
Tecnològic de Manresa, d’endreçar
carrers, d’obrir les Bases de Manresa i el Carrasco i Formiguera per
descongestionar el passeig Pere
III, de comprar el Kursaal i intentar
comprar el Casino, de la creació del
Museu de la Tècnica (antics dipòsits d’aigua municipals), va ser molt
intens”.
Tots els convidats destacaven que
Sancliments era un home bo i que

Pilar Goñi, Joan M. Miquel, Núria Soler, Josep M. Sala i David Sancliments en el decurs
del programa ‘Aires de Catalunya’. A dalt, Juli Sancliments

anys després del seu pas per l’alcaldia seguia sent molt estimat per
polítics de tots els colors i membres
d’entitats d’arreu del país. Fins als
darrers mesos dels seus 84 anys
va assistir als actes de ciutat com
el Pregó de la Llum o de la Festa
Major, lliurament de medalles de la
ciutat, etc. i també de commemoracions històriques.
En el món de la informació, segons
comentava Pilar Goñi, “va ser revolucionària la seva campanya per
les eleccions municipals del 1987,
ja que va visitar tots els barris amb
primeres figures del seu partit com
Miquel Roca i es feien cantades
d’havaneres amb rom cremat
durant el míting, a la vegada, que
visitava pis per pis les zones de
Manresa, trucant ‘a porta freda’
i escoltant tothom”. Segons la
periodista, “va ser una forma dife-

rent de fer les coses, de reunions
amb els periodistes dels mitjans
de Manresa, més que rodes de
premsa a l’ús”. Tots el van definir
com un home que estimava molt el
seu país, Catalunya, i la seva ciutat,
Manresa, i amb una gran capacitat
de gestionar equips de persones
tant a les entitats com al consistori,
lluitador i valent, i amb visualitat
per fer que els equips de treball
funcionessin i aconseguissin resultats per fer més grans i capaces
entitats i capital del Bages i país.
Deia Josep Pla que un homenot és
un tipus singular, insòlit, una persona que s’ha significat, en qualsevol activitat, d’un manera remarcable. No sabem en qui es va basar
per donar aquest qualificatiu, però
de ben segur que encaixa amb la
figura de l’irrepetible Juli Sancliments Genescà.●

Mémora Manresa
Nou Tanatori - Crematori
Carrer Lemmerz, 1-5. Manresa

Al costat del cementiri municipal, les famílies disposen de:

Crematori a les mateixes instal·lacions
Treballem amb totes les companyies d’assegurances
i particulars, també amb associacions de veïns,
associacions parroquials i germandats
Pressupostos adaptats a cada família
Amb els mateixos preus i a unes instal·lacions modernes, còmodes, que ofereixen la
intimitat que les famílies necesiten quan han d´acomiadar a un ésser estimat

40anys al vostre servei a Manresa
Servei 24 hores

900 231 132
www.memora.es

Mon
Ser
Fun
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Ampans

Arxiu

Formació per conèixer El nou centre d’Ampans
millor el col·lectiu trans a Sant Fruitós, en marxa

El dimarts 29 de setembre es va
posar en marxa una formació
dirigida a les persones professionals tècniques de l’Ajuntament de Manresa que treballen
al servei d’ocupació (CIO) de la
ciutat. Es portarà a terme en
tres sessions (29 de setembre,
8 d’octubre i 15 d’octubre) de
forma online i amb una durada
total de 9 hores.
La formació anirà a càrrec del
professional Miquel Missé,
sociòleg, escriptor i activista
per la defensa dels drets de les
persones trans.
Els continguts es dividiran
en dos grans blocs. El primer
estarà centrat a fer un repàs i
conèixer de què parlem quan
ens referim a la diversitat afec-

tiva, sexual i de gènere; el marc
legal al voltant de les persones
LGTBI+ i els Serveis d’Atenció
Integral LGTBI.
El segon bloc de continguts
se centrarà a entendre quina
és la situació ocupacional per
part del col·lectiu trans (que
engloba les persones transgènere, transsexual i de gènere
no binari) i quines poden ser
les claus per a l’acompanyament en la inserció laboral i la
prospecció de treball.
Aquesta formació s’emmarca
dins un dels objectius principals del Pla comarcal per
garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals (LGTBI)
2018-2021. ●

Anuncia’t al nou

FREQÜÈNCIA
938 720 205 · publi@els40.com
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Mòduls industrialitzats que s’instal·laran al solar de l’avinguda Girona

Els mòduls industrialitzats
per construir el nou centre
d’atenció a infants i joves amb
discapacitat intel·lectual que
Ampans engegarà l’any que ve
a Sant Fruitós de Bages, s’han
començat a instal·lar ja, de
manera que a principis d’octubre la fesomia del terreny
de l’avinguda Girona on s’està
construint el nou equipament
haurà canviat del tot.
Les obres de condicionament
d’aquests terrenys de Sant
Fruitós de Bages, que l’Ajuntament ha cedit a Ampans
per un període de 90 anys,
van començar el mes de juliol.
Es tracta d’uns terrenys d’uns
8.000 metres quadrats i que
en una primera fase acolliran
un servei residencial de 20
places per a infants i joves. El
projecte també preveu la incorporació al mateix equipament
d’algunes aules homologables
com a escola, per atendre a la
mateixa llar els infants i joves
quan la seva situació personal
ho requereixi.
Les peces de grans dimensions
està previst que es transportin
i s’acoblin al solar on s’està
construint la nova llar residència, entre avui i divendres.

Aquestes tasques comportaran afectacions a la circulació a causa de les entrades
i sortides, i maniobres, dels
camions de transport especial
per accedir al recinte.
El consistori i l’empresa constructora han acordat que els
vehicles pesants, que entraran
per l’avinguda Girona des de
la C-16c, operin fora de les
franges horàries que coincideixen amb les entrades i sortides del centre escolar que hi
ha en aquest punt, per tal de
minimitzar les afectacions al
trànsit. Mentre es realitzin els
treballs, es regularà el trànsit
de manera alternativa per tal
d’evitar embussos i afectacions
a la circulació.
Per a la construcció del nou
equipament, que ha d’estar
finalitzat el primer trimestre de
l’any que ve, Ampans ha optat
per una construcció modular
que s’ha fet en paral·lel a les
tasques d’adequació del terreny. Es tracta d’una trentena
de mòduls que s’han construït
en una fàbrica de Cardona,
mitjançant el sistema eMii
de Compact Habit, marca de
la manresana Constructora
d’Aro. ●
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Obres per consolidar la La Cova oferirà una
resclosa de Balsareny nova imatge per al 2022
La delegació del Bages de
la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) ha emès
un comunicat en què “dona
crèdit” a les garanties per a
l’execució de l’obra per consolidar la resclosa dels Manresans, a Balsareny, a l’inici de
la Sèquia, sempre que es faci
“amb cura i amb coneixement
de la natura on s’emmarca”.
Els responsables han parlat
amb responsables del projecte d’obres de la Junta de la
Sèquia i han tornat a visitar el
lloc. Ja per antecedents, la institució coincideix en l’interès
natural d’aquest tram del Llobregat, en particular pel fet

que, arran d’aigua, el vern és
l’arbre principal del bosc de
ribera. El gener del 2020, la
riuada a conseqüència del temporal Gloria va escapçar la riba,
va tombar arbres i va deixar la
illeta avall de la resclosa plena
de rocs; pel que fa al capítol
ambiental, la riuada també va
afectar la resclosa dels Manresans. Cal tenir en compte
que de la resclosa dels Manresans depenen la integritat de
la Sèquia de Manresa, l’abastament d’aigua a una població
de 170.000 habitants, tot
el regadiu de Manresa, l’estany de l’Agulla, la qualitat de
l’aigua del riu d’Or. ●

Arriba un centre
enoturístic a Navàs
Navàs
preveu
inaugurar
aquesta tardor un centre enoturístic que pretén esdevenir
un punt neuràlgic del món
del vi al Bages i, per extensió,
arreu de Catalunya. L’antic
escorxador és l’edifici que s’ha
remodelat per acollir exposicions, tastos i tallers amb
l’objectiu de difondre la cultura vitivinícola de la comarca
i, alhora, oferir un espai als
productors per exposar els
seus vins. El projecte disposa
d’una subvenció del Fons
Europeu de Desenvolupament
Regional (Feder). Al capdavant de la iniciativa hi ha la
regidora de Turisme, Joventut
i Feminismes de l’Ajuntament de Navàs, Anna Rubio,
que explica que les reformes
estan acabades. El projecte es

va començar a gestar durant
la legislatura anterior i no va
ser fins a l’any 2019 que van
començar les obres. La remodelació ha aconseguit convertir
l’antic escorxador abandonat
en un espai de culte al món del
vi. La construcció del centre,
valorada en 337.434,91 euros,
s’ha finançat a partir de la subvenció europea, la Diputació
de Barcelona i una aportació
municipal de 148.126,17 euros.
Els treballs s’han centrat en
la reestructuració integral de
l’espai interior de l’antic escorxador. El consistori ha dissenyat aquest espai amb la finalitat que esdevingui un punt de
referència per a l’enoturisme i
que acompleixi diferents funcions per atraure un públic
divers. ●

L’entrada del Santuari de la
Cova de Manresa està envoltada de tanques metàl·liques,
i no és possible accedir dins
del recinte sagrat. De fet, el
temple religiós no reobrirà
portes al públic fins a finals
d’aquest 2020. Remodelaran
l’interior de la basílica tant pel
que fa a la decoració com en
l’àmbit tècnic. Unes obres que
s’emmarquen en el 500è aniversari de l’arribada a Manresa
de sant Ignasi de Loiola, fundador de l’orde dels jesuïtes.
La nova fesomia la farà Marko
Rupnik. És un sacerdot jesuïta
que combina la seva activitat
religiosa amb una prolífica ves-

sant artística. La intervenció
de Rupnik a l’església manresana se centra a crear els
vuit mosaics que decoraran
els altars de les naus laterals
del temple i que substituiran
les pintures actuals de sants i
santes que hi ha. Els mosaics
resseguiran el pelegrinatge
cristià a través dels Exercicis
Espirituals.
Els treballs de millora del Santuari de la Cova de sant Ignasi
han costat, aproximadament,
500.000 euros. Aquest finançament s’ha aconseguit amb
ajudes de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat, així
com també de CaixaBank. ●
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Descobreix el Delta de l’Ebre amb Deltacleta
Descobreix el Delta de l’Ebre amb Deltacleta
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La Fira Mediterrània de Manresa en la
celebració més atípica per la Covid-19
La Fira Mediterrània de Manresa
se celebrarà en la seva 23a edició
del 13 al 18 d’octubre. Serà una
fira atípica.
Si el més habitual era veure
actuacions al carrer, molta gent
voltant, infants gaudint d’espectacles infantils al mig de places
i carrers, aquesta edició serà
diferent i molt controlada i, és
clar, amb molta menys gent de
manera presencial, però podria
haver-n’hi molta més de manera
virtual.
Per tal de poder controlar l’aforament i evitar aglomeracions,
a tots els espectacles caldrà
reservar seient o comprar
entrada. Els espectacles d’aquest
any seran majoritàriament de
pagament, però a preus molt
assequibles: 5 euros per a l’entrada anticipada i 10 euros si
l’entrada es compra el mateix dia
de l’espectacle. Els espectacles
programats a la Taverna de la
Fira, ubicada al Parc del Casino,
seran tots gratuïts, però caldrà
fer reserva d’entrada per tal de
poder controlar-ne l’aforament.
Enguany la Fira Mediterrània,
per tal de fer front a les mesures
de prevenció a què obliga la
crisi sanitària provocada per la
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COVID-19, combinarà el format
en línia i el presencial. Bona
part de les activitats adreçades
exclusivament als professionals
tindran lloc en format virtual,
i pràcticament la totalitat de la
programació artística es farà
presencial per donar valor a les
arts en viu. Les activitats presencials a Manresa es duran a terme
des de la tarda del dia 15 d’octubre, amb l’espectacle inaugural a les 21 h a la Sala Gran
del Teatre Kursaal amb l’estrena
de la proposta conjunta dels Za!,
les Tarta Relena i la MegaCobla,

i s’allargarà fins al diumenge 18
d’octubre.
La major part d’aquestes activitats presencials estaran obertes
al públic en general, amb la
particularitat enguany que,
per poder garantir les mesures
de seguretat que marquen les
autoritats sanitàries, l’aforament dels espais d’actuació es
veurà reduït sensiblement respecte d’altres edicions. Així, per
tal de poder controlar l’aforament, caldrà comprar o reservar
entrada per anar a veure tots
els espectacles programats. Els

que tinguin lloc a la Taverna de
la Fira seran del tot gratuïts i la
resta es posen a la venda anticipadament a un preu popular de
només 5 euros. El mateix dia de
l’espectacle les entrades tindran
un preu de 10 euros.
A més, i en la línia de facilitar
l’accés a tot els espectacles, la
Fira ha creat diferents paquets
de contingut que permetran
veure quatre espectacles de
pagament pagant l’entrada
de només tres, a un preu total
de 15 euros. En total, la Fira
ofereix quatre abonaments de
temàtica diferent.
Cal destacar l’abonament de
dansa, l’abonament “Deixa’t
sorprendre d’Arts escèniques”
que inclou accés per anar a
veure quatre espectacles i l’abonament “Músiques per descobrir”. L’abonament “Músiques
de la Mediterrània” amb Alba
Carmona; la violinista Coloma
Bertran, i Gemma Humet, que
presentarà el seu primer disc
en solitari; Paula Grande i Anna
Ferrer, que s’uneixen al capdavant de Vega, i Sons Essencials
& Andorra Lírica, que oferiran
una original versió de Cançó
d’amor i de guerra. ●
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Marta Pich, objectiu l’escenari
És fotògrafa d’artistes i grups de música. La seva especialitat: la fotografia musical.
La Marta ens parla de les seves anècdotes i de com va començar en aquesta disciplina
Per Sergi Lladó - Fotos: Marta Pich/Sergi Lladó

Ara Malikian

El Mago Pop

Marta Pich

L

os Secretos és el “seu grup” i els ha
fotografiat mil i una vegades. Per a
aquesta noia de Rajadell, “intento
amb la fotografia retornar el que ells
em transmeten i plasmar-ho a la imatge”. La
fotografia com a tal va començar a estudiarla l’any 2000. “Vaig començar seriosament el
2003 a Madrid”. Allà va començar tot. La passió
de la Marta han estat els directes dels concerts.
Li agradava el grup musical de Los Secretos i es
va convertir en la seva fotògrafa oficial. “Aquella
intensitat del concert és el que més m’agrada fer
i mostrar-ho en les fotos”. En el concert 100 de
Los Secretos al Palau de la Música li van demanar
si estava preparada per fer la fotografia del final.
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Los Secretos

La sorpresa va ser que el grup la va fotografiar
a ella. “Imagineu-vos la immensitat del recinte i
els artistes fent-me una foto a mi. La veritat és
que em volia fondre, desaparèixer, va ser molt
emocionant”, comenta la Marta.
Los Secretos la coneixen des que ella va
començar. “Sortíem fatal a les fotos”, diu Álvaro
Urquijo, un dels component del grup. “Quan
vam conèixer la Marta i ens va dir que ens faria
les fotos va canviar tot”. Per a l’Álvaro, “no sé
què ens va fer, però ara ens encanta com ens
deixa retratats. Vam començar a sortir molt bé i
guapos i tot! Ens fa sentir molt a gust”.
De fet, va ser una de les primeres que va tenir
la idea de fotografiar el públic com a element

important d’un concert. “La Marta va ser de
les primeres que va voler retratar el públic i el
vam posar de portada del nostre disc”, explica
l’Álvaro.
Al marge de Los Secretos, ha fet moltes més
fotos d’artistes i de concerts. “Gires amb Pablo
Alborán i amb Ramon Mirabet. Fins i tot he
fet fotos a Raphael”. La Marta creu que hi ha
artistes que tracten el seu equip gairebé com si
no els coneguessin, però “amb el Pablo hi tinc
una molt bona relació i tracta amb molt afecte
tothom qui treballa amb ell”.
La Marta vol viure els concerts i els actes darrere
la càmera. “Soc molt tímida, però amb la càmera
em sento poderosa i a gust”. ●
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La tardor és temps de bolets i amb el
fred venen de gust les cremes i sopes

L

a La tardor és l’època ideal per cuinar amb bolets
sempre prenent les precaucions necessàries i amb
coneixement del producte si som dels que gaudim
anant al bosc a buscar-ne. Aquí a Catalunya en podem
trobar de molts tipus: xampinyó, gírgola, rossinyol, camagroc, cep, moixernó, fredolic, llenega i trompeta de la
mort, entre d’altres de menys coneguts. Arreu del món,
però, encara podem trobar molta més varietat, com, per
exemple, els tres bolets medicinals que la medicina tradicional xinesa ha fet servir durant molts anys dins la seva
gastronomia i farmaciola natural: el xiitake, el maitake i
el reishi.

Crema de bolets

Cada varietat de bolet té possibilitats culinàries diferents i
ens aporten una textura i un sabor característics.
Per les seves grans propietats, el seu fantàstic sabor i la
seva versatilitat a la cuina, us oferim una recepta amb
bolets perquè pugueu gaudir al màxim d’aquest regal de
la natura.
I, sobretot, hem de tenir sempre molt present que és la
natura la que ens permet gaudir dels bolets i de tot el que
els envolta. Som, en definitiva, els seus convidats. Mai
no tindrem prou coneixements per poder fer afirmacions
absolutes sobre què trobarem quan arribem al bosc. Hem
d’amarar-nos d’innocència i recórrer a la nostra memòria
i a l’experiència només per configurar-nos una lleugera
idea de tot plegat perquè, si no anem amb compte,
aquests dos factors podrien impedir futurs aprenentatges
i limitar la nostra capacitat de sorpresa. Amb respecte no
deixem mai d’aprendre coses noves. ●

 Ingredients
 170 g de xampinyons
 80 g de ceps
(o més xampinyons si no en trobeu)

 1 ceba gran
 1 pot de crema vegetal per
cuinar d’anacards








150 ml d’aigua mineral
1 cullereta de llevat nutricional
pebre negre
sal marina
oli d’oliva verge extra
cibulet

 Elaboració
1. Talleu la ceba a mitges llunes i sofregiu-la en una olla amb oli d’oliva
verge extra i un pessic de sal durant 10 minuts.
2. Afegiu-hi els bolets nets i trossejats i un pessic de sal. Tapeu-ho
i salteu-ho 10 minuts més.
3. Afegiu-hi la crema d’anacards (reserveu-ne una mica per servir la
crema), l’aigua i pebre negre al gust.
4. Tapeu-ho i deixeu-ho coure 5 minuts més.
5. Afegiu-hi el llevat nutricional.
6. Tritureu-ho amb un minipimer o en un processador d’aliments fins a
aconseguir una textura fina i homogènia.
7. Afegiu-hi una mica més d’aigua si preferiu una textura més líquida.
8. Serviu la crema amb un rajolí de crema d’anacards, un rajolí d’oli
d’oliva verge extra, 3-4 anacards crus i cibulet picat.
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Besalú medieval
SITUACIÓ

L’origen històric de Besalú és una fortalesa que
ja existia al segle X, i ara quan el visitis trobaràs racons que et recordaran el típic traçat d’un
poble medieval en el qual, a més, hi va haver
un call jueu. Sense cap mena de dubte, la millor manera d’iniciar la teva visita de Besalú és
accedint a l’interior del nucli històric pel seu
famós pont medieval. Situat a la comarca de
la Garrotxa, a l’oest de Figueres, i a 30 quilòmetres cap al nord-oest de Girona capital,
Besalú actualment és un enclavament que rep
molt turisme.

HISTÒRIA
El pont de Besalú va ser construït al segle XII per
salvar les aigües del riu Fluvià, i s’hi situen dues
portes de diferent grandària, set arcades i gairebé 150 metres de longitud. No és fàcil trobar
un pont d’aquesta època amb tant encant, per
les dimensions i la configuració que té i perquè
manté l’estil medieval. Quan passis sota la segona porta del pont, ja et trobaràs amb carrerons, en alguns dels quals es mostren botigues
d’artesania i de souvenirs.
Cal tenir en compte que els jueus es van instal·
lar a Besalú al segle XII, i a l’edat mitjana, quan
a la població hi havia uns 1.000 habitants, 300
dels quals eren jueus.
Finalment, van abandonar Besalú el 1348, quan
hi va haver una epidèmia de pesta negra de la
qual els jueus van ser acusats.

LLOCS D’INTERÈS

cant la història de la població medieval. Queda a prop de llocs molts interessants, ja que
tens l’estany de Banyoles (14 km), els volcans
d’Olot (25 km), la Fageda d’en Jordà (25 km),
el Museu Dalí de Figueres (22 km) i el barri
jueu de Girona (26 km).

ALLOTJAMENT

A més de l’emblemàtic pont, Besalú conserva
un miqvé del segle XII, uns antics banys que els
jueus utilitzen per a la purificació del cos, que
pots conèixer si t’apuntes a les visites guiades
que organitza l’oficina de turisme local. També es pot visitar el centre, amb el nucli antic i la
plaça principal, on es troba l’església de l’antic
monestir benedictí de sant Pere de Besalú, el
qual va ser fundat l’any 977.
Per completar la visita, i com a curiositat més
si vas acompanyat de nens, al costat de l’església hi ha el museu de Miniatures de Besalú.
Aquest petit museu consta de només dues sales on podràs veure obres artístiques en miniatura i microminiatura, aquestes últimes amb
l’ajuda de lupes i microscopis.

VISITAR-NE ELS VOLTANTS
Pots fer un recorregut de 45 minuts amb el
trenet turístic, que, per megafonia, et va expli-

Hi ha una gran oferta d’hotels i apartaments
dins el barri vell, però et recomanem Can Homs,
que és una casa del segle XVIII completament
restaurada amb una vistes espectaculars i unes
postes de sol impressionants. Es troba a Beuda, a tres quilòmetres de Besalú.

GASTRONOMIA
N o pots marxar sense tastar els embotits garrotxins o els fesols amb botifarra de perol, un plat
típic de Santa Pau; el tortell entorxat o tortell
d’Olot, una mena de pa anisat, i tastar la ratafia,
que és un licor fet amb nous i aiguardent típic
del Pirineu català i especialment de la Garrotxa.
Al Pont de la Puríssima del desembre se celebra
la Fira de la Ratafia a Besalú. ●

COM ARRIBAR-HI
Eix Transversal/C-25 cap a Girona, després
C-17 cap a Ripoll-Manlleu-Olot, després
Eix Pirinenc/A-26 cap a Girona-Figueres,
Eix Pirinenc/A-26 cap a Besalú i llavors la
sortida 67 a la Carretera d’Olot/N-260
cap a Besalú.
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Un projecte europeu permetrà recuperar metalls i
minerals de les plantes de dessalinització d’aigua
de mar per transformar-los en matèria primera

E

l centre tecnològic Eurecat Manresa
coordina el projecte europeu Sea4Value,
que desenvoluparà un nou procés per a
la recuperació de metalls i minerals d’alt valor
procedents dels efluents generats en plantes
de dessalinització d’aigua de mar, amb l’objectiu de convertir-los en una font de matèries
primeres, en la línia de l’economia circular.
Les gairebé 16.000 plantes de dessalinització
operatives al món aboquen un efluent concentrat típicament hipersalí associat a un impacte
negatiu, però també amb una concentració
elevada de compostos valuosos com el liti o
el magnesi, entre d’altres. Per invertir aquesta
dinàmica, el projecte de recerca Sea4Value treballa amb la finalitat de convertir part de la salmorra en la tercera font de matèries primeres
valuoses de la Unió Europea.
“L’accés sostenible a determinades matèries
primeres considerades crítiques és fonamental
per a l’economia i, en aquest sentit, per a la
Unió Europea és imprescindible assegurar-ne
la disponibilitat present i futura”, explica el
director de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, Xavier Martínez-Lladó.
En aquest escenari, el projecte Sea4Value
“pretén aprofitar la concentració que té lloc
en els processos de dessalinització per desenvolupar tecnologia que permeti l’extracció dels
minerals continguts en els mars i oceans, i els
estableix com una nova font sostenible de
recursos”, afegeix.

Planta de dessalinització situada a Tenerife, lloc de demostració 2 del projecte Sea4Value

“La sostenibilitat és un dels principals eixos
per superar els reptes actuals de la humanitat.
Sea4Value quantificarà el guany ambiental,
social i econòmic dels nous models de negoci
circulars, i contribuirà al desenvolupament
d’una societat més equitativa i eficient en l’ús
de recursos”, subratlla el director de la Unitat
de Residus, Energia i Impacte Ambiental d’Eurecat, Frederic Clarens.
Durant quatre anys, l’equip internacional del
projecte desenvoluparà nous processos com
ara tecnologies avançades de separació selectiva, concentració i cristal·lització per transformar una part de l’abocament de les dessalinitzadores en una font sostenible de matèries
primeres. Els nous processos i tecnologies
que es crearan dins del projecte pretenen, a
més, incrementar un 30 per cent la quantitat

d’aigua potable obtinguda en els processos
de dessalinització, cosa que “contribuirà de
manera important a minimitzar l’escassetat
d’aigua”, explica la coordinadora del projecte,
Núria García Fernández.
Els resultats del projecte busquen generar
noves oportunitats de negoci per als operadors de plantes dessaladores d’aigua de mar
i crear també una nova font local de minerals
per als països europeus, ajudant la indústria a
disminuir la seva dependència de les importacions i incrementant la sostenibilitat dels processos d’obtenció de matèries primeres.
El projecte Sea4Value, finançat pel programa
Horizon 2020 de la Unió Europea, compta amb
un consorci format per 15 socis d’Espanya, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Ucraïna, els Països Baixos
i Finlàndia. ●

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

El model energètic
actual és insostenible
José Enrique Vázquez,
assessor i expert en energies
renovables i eficiència energètica

La nostra feina s’ha convertit en teletreball i hi ha gran incertesa
sobre com relacionar-nos i conviure en societat

636 85 00 50
solarplus.cat

A

poc a poc estem tornant a
una nova normalitat. Normalitat molt diferent de la
que havíem viscut. Entre altres canvis, el nostre treball s’han convertit en teletreball i en general tenim
una gran incertesa en tot allò que
comporta relacionar-nos i conviure en societat.
D’altra banda, la petita treva en el
consum energètic i les emissions
vinculades, a causa de la davallada de moltes activitats industrials i
comercials provocada pel confinament, s’està recuperant. I ara tenim
dos problemes: les conseqüències del canvi climàtic que nosaltres
hem creat i una pandèmia sanitària a tot el planeta. És més que
probable que la causa de tots dos
problemes sigui la mateixa. El model energètic, de societat i econòmic, que coneixem és insostenible
i obsolet. És urgent una revolució
basada en les fonts energètiques
renovables i una societat que tingui la sostenibilitat com una de les
seves prioritats.
I en aquest moment que s’acosta l’hivern, amb dies més curts

i més freds i amb la certesa que
molts treballarem de manera mixta entre les nostres llars i en els
nostres centres de treball, hem
de recordar i aplicar els consells
següents:
 La temperatura de “confort” en
els mesos d’hivern està entre els
19 ºC i els 21 ºC. Cada grau de
més és un 8% d’increment de
consum energètic.

 Recuperar el consum local i de
proximitat. És el més sostenible.
Gaudim del nostre entorn.
 Estudiar la possibilitat que en el
nostre habitatge o a la nostra comunitat de pisos instal·lin energia solar fotovoltaica per al nostre
autoconsum o el compartit entre
els nostres veïns.

I el que sempre recordem: ser eficients en el consum energètic és
la inversió més rendible i la millor solució per on vivim, el nostre planeta. Des de SOLAR PLUS
podem assessorar sobre l’alternativa energètica òptima per al
vostre habitatge, comerç o local
industrial. ●

 Cal fer revisar els aparells de calefacció, circuits i radiadors per
un tècnic especialitzat. Avaluar
altres fonts de calefacció, com
la solar tèrmica, la biomassa o
l’aerotèrmia.
 Millorar el tancament de finestres,
el nivell d’aïllament i aprofitar tota la radiació-calor solar que sigui
possible. A les tardes-nits abaixar
persianes.
 Aprofitar la llum natural i substituir els punts de llum més antics i
amb més ús per lluminàries tipus
led regulables.
 Revisar la nostra contractació
d’electricitat, que sigui d’origen
“verd” certificada i amb discriminació horària per aprofitar aquelles hores en les quals l’electricitat és més barata. També revisar
el contracte de gas. Comprovar
tots els conceptes que paguem i
comprovar que s’ajustin realment
a les nostres necessitats.
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/// FARMÀCIA de guÀrdia ///

/// Estrenes de cinema ///

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

Novembre
 1 Diumenge 2 Dilluns BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba)
938730133
 2 Dilluns 3 Dimarts COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
 3 Dimarts 4 Dimecres RIU Born, 30 938721359

Consulteu la cartellera a
www.cinesbagescentre.com
 	EXPLOTA EXPLOTA
	Estrenada el 2 d’octubre
Gènere: Comèdia musical
Direcció: Nacho Álvarez
Actors: Ingrid García, Verónica Echegui, Fernando Guallar
Maria és una jove ballarina amb un fort anhel de llibertat en l’Espanya dels anys setanta. L’època, marcada per la censura pròpia
de la dictadura, sobretot a la televisió, dificulta que Maria compleixi el seu somni. No obstant això, ella lluitarà fins a aconseguir-lo. Després de deixar plantat el seu nuvi a l’altar, viatja fins
a Madrid per trobar-se a si mateixa i lluitar pel seu somni de ser
ballarina. Juntament amb la seva bona amiga Amparo (Verónica
Echegui) aconseguirà fer-se un forat en la televisió i arribarà a
formar part del grup de dansa del programa més reeixit d’aquest
moment: Les nits de Rosa. Allà trobarà l’amor i, a causa d’un gran
secret que aquest amaga, haurà de prendre una decisió important sobre la seva relació.

	TROLLS, GIRA MUNDIAL
Estrena 23 d’octubre
Gènere: Animació
Direcció: Walt Dohm, David P. Smith
	Tornen els trolls, aquests éssers encantadors amb pentinats punxeguts de colors, que canten, ballen i s’ho passen d’allò més bé. En
aquesta ocasió, Poppy, la líder dels trolls, descobrirà al costat dels
seus amics Branch, Biggie, Tiny Diamond, Cooper, Satin i Chenille,
que hi ha molts altres tipus de música a part del pop. En aquesta
nova aventura coneixeran trolls com Chaz, un troll que estima el
jazz; Hickory, un troll que adora la música country; Trollzart, el troll
de la música clàssica; a més d’Essence, la reina del funk, o Trollex,
el rei del techno. És clar que tot es complicarà quan Barb, la reina
dels trolls rockers, decideixi destruir tota la música que no és el rock.
Per aturar-la, i que els trolls puguin ser com vulguin sense que les
diferències importin, Poppy haurà d’enfrontar-se a Barb.

	VIUDA NEGRA
Estrena 30 d’octubre
Gènere: Acció
Direcció: Cate Shortland
Actors: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour
Preqüela sobre Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), el personatge de Marvel més conegut com la Vídua Negra, que estarà
ambientada després dels successos ocorreguts a Captain America: Civil War (2016).
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Engeguem nova
graella de TV
Canal Taronja de televisió enceta la nova temporada enfrontant la nova realitat que viu la nostra
societat, la qual cosa vol dir que algunes coses
hauran de canviar, com, per exemple, les tertúlies
de Ràdio Manresa i la televisió, ja que al plató hi
haurà menys persones o als espais en directe d’informació, els redactors i informadors hauran d’anar
amb mascareta, sempre complint les normes que
marca la COVID-19.
El 5 d’octubre hem obert aquesta nova programació amb el “Next Matí”, de la Xarxa de Televisions Locals, de 7 a 10 h del matí amb Eduard Font;
el magazín “BenTrobats”, de 10 a 12 h del migdia
amb Sergi Lladó; les tertúlies de “Barra Lliure”, amb
Pilar Goñi i els tertulians, de 13 a 14 h, amb reemissió de 16 a 17 h i de 22 a 23 h; l’informatiu
interterritorial a les 14 h i amb reemissió a les 15 h
i a les 17 h; el programa territorial “Conneticat”
de 19 a 20 h, i l’“InfoTaronja”, l’informatiu de les
comarques centrals a les 20 h amb reemissió a les
21.30 i a les 23 h.
Diàriament, també us oferirem els dilluns a les 20.30 h
el programa de reportatges “Fem territori”, amb Sergi
Lladó; “Així és la vida”, amb Laia Cerarols, els dimarts;
“Cuina per sorpresa”, de David Villarreal i la Fundació
Ibada, els dimecres; “Cap i casal”, el programa de
les entrevistes als alcaldes, amb Tània Rodríguez, i
el magazín “De tot i més”, amb Isabel Campos, els
divendres, i el “Parlem amb”, que són entrevistes
amb profunditat els caps de setmana. Els diumenges
a les 11 h del matí oferirem la missa solemne des del
Monestir de Montserrat.
Una nova programació que esperem us agradi i que
faci que ens sintonitzeu. Gràcies per la confiança. ●

Televisió

RESINTONITZA’NS

DEL CANAL 49
AL CANAL 48
SI NO ENS VEUS, AVISA
EL TEU INSTAL·LADOR

Resintonitza Canal Taronja
A partir del dia 30 de setembre, has d’haver resintonitzat el teu aparell de televisió, ja que arriba el 5G i, per tant, el segon dividend digital, que obliga al canvi
d’alguns canals de la TDT.
Què has de fer si vols veure Canal Taronja?
Molt fàcil. Si vius en un habitatge unifamiliar amb antena individual, només
hauràs de resintonitzar els canals mitjançant el comandament del televisor.
Si vius en una comunitat de veïns amb antena col·lectiva, i no n’hi ha prou resintonitzant, cal avisar una empresa instal·ladora per poder adaptar l’antena. Un
cop adaptada, cada veí a casa seva, haurà de resintonitzar els canals del televisor.
Canal Taronja i Televisió del Berguedà han deixat d’emetre per aquest canal i ja
pots resintonitzar el teu aparell de televisió i continuar gaudint de la nostra programació. ●

Comerç viu,
carrers vius

)

El batec del barri !

