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El nou Kursaal arriba
als 5.000 dies i supera
el milió d’espectadors
El teatre manresà gaudeix
d’una bona salut, malgrat
les restriccions per la Covid-19,
i s’endinsa en la celebració dels
25 anys d’El Galliner

Rafa Carmona

Comerços amb història

L’empresari de la restauració ens explica
el seu recorregut professional arreu
de Catalunya

Manresa compta amb establiments
comercials amb molts anys d’experiència
que segueixen funcionant
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EDITORIAL

//// en aquest número ////
Unes festes
‘light’
Pilar Goñi

Durant la postguerra, allà pels anys cinquanta, hi havia moltes mancances, però
amb els pocs recursos econòmics i la
reagrupació familiar era fàcil veure un
gran nombre de persones juntes celebrant Nadal o Cap d’Any. Ara, la gent
gran no ho entén. No ha pogut passar les
celebracions al costat dels nets, dels nebots, dels cunyats. És una situació estranya i que no entenen ni ells ni nosaltres.
I és que cadascun de nosaltres tenim una
controvèrsia que no acabem d’assumir i
és que la crisi sanitària és greu i severa i el
perill de contagi molt elevat i la COVID-19
no és per agafar-se-la de broma, però en
aquesta societat mediterrània se’ns fa difícil pensar que no podrem compartir la
Cavalcada de Reis amb gaire gent o, en
alguns casos, que Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran amb mascareta i els veurem
en streaming o per televisió.
Això, juntament amb aquells que ens han
deixat a conseqüència d’aquesta cruel
pandèmia, ens fa sentir un gust agredolç
i una tristesa molt gran.
Els desitjos de Cap d’Any quan hem menjat els dotze grans de raïm en petit comitè
han estat, majoritàriament, “que s’acabi
aquest malson i que tot torni a ser com
abans”, però amb aquesta nova realitat
res és com era i el desig hauria de ser
“tant de bo ens acostumem a viure com
ens ha marcat i portat la COVID-19, però
amb salut i amb una millor economia”.
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Manresa, una ciutat amb una gran
història comercial ben arrelada
El centre històric de la capital del Bages és ple de botigues obertes al públic des de fa
molts anys i que conserven la mateixa activitat i la mateixa nissaga familiar

Farmàcia Esteve, situada a la Plana de l’Om, amb una història centenària al seu darrere
Per Laia Cerarols
Fotos Eduard Robles
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anresa és capital comercial.
En aquestes dates i festes hi
trobaríem molta gent visitant
la ciutat, ja sigui comprant o
visitant-la, siguin de la ciutat, del Bages o
de les comarques centrals.
L’activitat comercial de Manresa es remunta
a fa molts segles, a l’època medieval. La
major part, en origen, es concentrava en
petites places i a la plaça gran. Els carrers
que connectaven les diferents places eren
els més concorreguts i, quan la ciutat va anar
creixent, es van obrir als baixos d’aquests
carrers els principals comerços de Manresa.
“A la ciutat, quan estava emmurallada, a les
places hi havia els mercats ambulants. Al
segle XIX amb la industrialització apareixen
les botigues de primera necessitat i se situen

on hi ha els mercats”, explica l’historiador
manresà Francesc Comas.
L’arribada del ferrocarril el 1859 a la part
sud de la ciutat i en un dels punts d’entrada
de la ciutat emmurallada va generar un
gran moviment de persones que arribaven
en tren, passaven el riu i entraven per la
porta de les Piques. En aquesta zona es van
obrir fondes, pensions i cases de menjar o
hostals.
L’acció comercial de Joan Jorba Rius es va
instal·lar primer al carrer del Born i el 1905
a l’edifici modernista amb tres façanes al
carrer Nou, Born i plaça Sant Domènec, i
a finals dels anys trenta del segle passat a
l’edifici emblemàtic d’art decó a la cruïlla de
la muralla del Carme amb el carrer Nou.
Els principals carrers comercials eren al
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carrer de Sobrerroca on vivien les famílies
més adinerades i es trobaven els comerços
més especialitzats. Un altre carrer molt
comercial era el de Sant Miquel, que
comunicava la plaça Major i la Plana de
l’Om i el carrer del Born així com el carrer
d’Urgell. Aquest és el vell nucli comercial
amb un repertori d’elements i decoracions
als comerços dels estils modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. En
alguns casos, per la seva singularitat, són
valor patrimonial i han estat protegits dins
el Pla especial de protecció del patrimoni de
Manresa.
“Trobem botigues que tenen més de cent
anys d’història i que es mantenen amb la
mateixa activitat i amb la mateixa nissaga
familiar. La decoració encara es conserva en
alguns establiments”, diu Comas.
Manresa, com a capital comercial, en un
any sense pandèmia estaria plena. La ciutat
va ser la capital de la Catalunya Central, la
cinquena del país al segle XIX. “Manresa
té dues fires amb l’activitat màxima del
comerç, la de l’Ascensió i la de Sant Andreu,
i va comptar amb els magatzems Jorba,
que eren impensables en d’altres ciutats”,
comenta Comas.
“L’eix comercial s’ha desplaçat cap a
Guimerà i Passeig —diu Comas—, però
hem de posar en valor l’activitat comercial
que es remunta a l’origen de Manresa”.
“Manresa valora poc el comerç del centre
històric que és el de dia, el de proximitat i
hem deixat el tracte i la facilitat que ens dona
la botiga de costat de casa”, diu Comas,
“hem de valorar el que hi ha al centre de
Manresa amb generacions continuades i
ara, molts d’ells, quan es jubilen no tenen
recanvi generacional. Seria una llàstima que
es perdés aquesta tradició i aquest llegat
històric”.
Comas ha recuperat aquesta història a
través del Comissionat del Centre Històric.
“He fet un recorregut i repàs per tots
aquests comerços generacionals amb més
de cinquanta anys i hem fet un opuscle en
què es recullen els comerços dels carrers
del barri antic. Tant l’Ajuntament com els
botiguers hi han col·laborat i quan faig
visites amb recorreguts hi participen. Cal
conèixer i ensenyar el llegat que tenim”.
Si fem un recorregut per aquests indrets del
centre històric de Manresa ens trobarem
al carrer Sobrerroca, 5-7, un establiment
centenari com és Cal Garriga, botiga
dedicada a la venda de material elèctric i
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La llibreria més antiga de Manresa, i gairebé de Catalunya, al carrer Sant Miquel, va ser escenari de la sèrie la “Rosa” de TV3

instal·lacions elèctriques, que data del 1906,
i al xamfrà de la plaça Major, la barberia que
va obrir el 1899 com a “Salón de Peluquería
de Francisco Vila” i es va reformar el 1910; a
l’interior conserva les cadires de la primera
època, els miralls i les tres butaques de
barber anomenades “americanes”.
Gairebé al davant trobem el que el 1884
era una botiga de “plats i olles”, com
és Puigbertran, actualment dedicada al
parament de la llar i regentada per la
mateixa família durant cinc generacions.
I a la plaça Gran, la Farmàcia Ferrer, que el
1886 va estrenar l’adroguer Àngel Ferrer
amb Maurci Algué com a mestre d’obres i
Francesc Morell com a pintor i decorador,
avui regentada per la farmacèutica Anna
Solé. Va ser el primer comerç amb llum
elèctrica a Manresa el 1894.
I al carrer Sant Miquel, l’herboristeria
d’una família que van venir de Sabadell
i es va establir a Manresa i l’interior de
la qual manté el taulell i l’estructura de
magatzem amb cent vint calaixos plens
de les herbes remeieres. Actualment, la
quarta generació, amb la Montserrat i la
Teresa Zurita Plans, segueixen la tradició
familiar. “El meu fill possiblement continuï
—diu la Montserrat— després de tot el

recorregut de la besàvia, l’àvia, la mare, la
meva germana i jo”. Explica que “estimem
la professió i la gent torna. Estem arrelats
a aquest carrer. La gent valora la feina que
fem, però la gent, a vegades, es queixa de
l’aparcament, d’haver de venir fins aquí,
però els nostres productes els interessen i
tornen”. Durant el confinament han pogut
obrir com a essencial i “hem pogut anar
fent”.
Gairebé al davant, la Llibreria Roca, creada
a partir d’una impremta, data del 1794,
especialitzada en temàtica religiosa i també
en figures de sants i estampes. La seva
façana es va fer molt popular arreu per la
sèrie “Rosa” de TV3.
També hi tenim La casa del bacallà, on,
actualment, Elisenda Fontanet és la quarta
generació del negoci que data del 1923.
Un xic més avall, el forn de pa Montlló,
del 1948, que, en un antic forn, ocupa els
baixos d’una casa medieval, com mostren
els arcs de la planta baixa i les finestres
gòtiques dels carrers Botí i Beates. I també
a la placeta hi trobem la Farmàcia Sala,
amb un establiment obra del manresà Soler
i March amb una porta amb les corbes
típiques del modernisme.
Quan arribem a la Plana de l’Om, hi veiem la
5
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Farmàcia Esteve del 1824 d’estil modernista,
i al carrer Vilanova hi tenim comerços
establerts a finals del segle XIX i a principis
del segle XX, com el Bar Pardal, el forn
de pa de la Ramona i el Damià (abans
Montraveta) i l’estanc Vilanova.
I al Born, el carrer de referència per
passejar i voltar, establiments emblemàtics
com la sastreria Dalmases de l’any 1931,
calçats Torra amb més de cent anys, la sastreria Serra-Claret, la façana del Caribú, la
fotografia Villaplana o la Llibreria Rubiralta i
també l’Englantina, Señor i, tocant la plaça
Sant Domènec, la Farmàcia Riu del 1929, on
la mateixa nissaga familiar segueix darrere
el taulell. La Marta Rius diu que “el meu
pare obre porta des de fa més de quaranta
anys, són moltes hores, molta dedicació i
maldecaps i també molta feina”. Els veïns
han anat canviant. “Malgrat els esforços per
dinamitzar, l’afluència de gent al Born va
baixant, costa molt que traspassin el semàfor
de Sant Domènec”, comenta la Marta. “Som
un servei essencial i tenim clientela fidel en
una zona amb moltes farmàcies i molta
diversificació de públic”, diu. “Hem afegit

L’Herboristeria San Miguel acaba de complir 100 anys de
vida i reuneix una nissaga de dones darrere el taulell

la cosmètica i hem augmentat producte
de parafarmàcia, complements naturals
i moure’ns més per aquí”, explica. “Ens
adaptem als canvis i, amb la pandèmia, hem

CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

Especialistes que treballen en equip per a la teva salut
UNITAT DE LA VEU

SERVEI DE LOGOPÈDIA

UNITAT DE SALUT
I ESPORT

SERVEI DE PODOLOGIA

UNITAT DE CIRURGIA
PODOLÒGICA
SERVEI DE FISIOTERÀPIA

SERVEI D’ASSESSORAMENT
PSICOPEDAGÒGIC
SERVEI DE
NEUROREHABILITACIÓ

SERVEI DE DIETÈTICA
I NUTRICIÓ

GRUPS D’ACTIVITAT
FÍSICA SALUDABLE

SERVEI D’ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
NOU!

GRUP DE REHABILITACIÓ
POST-COVID

La CU+ presta 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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obert portes en ser servei essencial, però
el fet que la mobilitat hagi estat limitada
fa que la gent vingui només per temes
urgents i fora del medicament la venda s’ha
reduït. Ha estat i és molt dur”, explica. “La
gent valora establiments històrics com el
nostre, però a l’hora de comprar la tirada
de l’online és molt dura. Ens agradaria que
la gent vingués més als establiments de
proximitat”, diu.
I acabem el recorregut pel carrer d’Urgell
amb les Joguines Valls, obert des del 1889 i
amb una tercera generació que tancà portes
fa uns mesos. Els Comestibles Comallonga,
de queviures de tota la vida, la raó comercial
Fèmina des del 1942, el Magatzem Iglesias
del 1922 a la cantonada de la plaça Clavé,
Cal Joan de la Son, que data del 1892, que
fa poc ha canviat d’ubicació, els magatzems
Urmu i la Farmàcia Comas del 1926.
Aquesta és la història viva de Manresa i
l’hem de preservar i recordar com ha fet
l’Ajuntament de Manresa amb un opuscle
que podeu trobar a l’Oficina de Turisme de
la ciutat i que, de ben segur, val la pena que
visiteu, sigueu de Manresa o de fora. ●

Tu
i els teus...
en bones
mans
La unitat d’Atenció a la dona i la
infància de la Clínica Sant Josep és
una unitat especialitzada amb una
llarga trajectòria dedicada a la dona,
la maternitat i els infants.
Compta amb un ampli i qualificat equip
de professionals obstetres, ginecòlegs,
llevadores, fisioterapeutes del sòl
pelvià, pediatres i especialistes de les
diferents subespecialitats pediàtriques.

Ginecologia i obstetrícia

Llevadores

Pediatria

URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES

No cal anar lluny per trobar els millors

C/ Caputxins, 16. Manresa

LES 24 HORES ELS 365 DIES DE L'ANY

˜

T. 93 874 42 98

˜

www.clinicasantjosep.cat
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Antoni
Massegú
Director dels Serveis
Territorials de
Presidència

“Bona part de la
jornada la dedico
a donar suport als
ajuntaments”
Per Pilar Goñi
Foto: Arxiu personal

El regidor de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Manresa, Antoni
Massegú, és el nou director dels Serveis Territorials de Presidència a
la Catalunya Central i president de JxCat al Bages. Substitueix Ivet
Castaño. El nomenament de Massegú ha comportat canvis a l’Ajuntament de Manresa.
El regidor Josep Gili assumeix les responsabilitats que tenia Massegú
com a cinquè tinent d’alcalde, regidor d’Ensenyament i Universitats
i president de la Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones. Per la seva banda, Joan Calmet, tercer tinent d’alcalde i regidor
de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Turisme i Projecció de Ciutat, serà el nou portaveu del Govern municipal. Mentrestant, Massegú continuarà portant la Regidoria d’Esports del consistori manresà.
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Entrevista

//// M’hauria agradat seguir amb les regidories d’Ensenyament
i Esports a l’Ajuntament de Manresa, però no podia ser////
Què comporta el càrrec de director dels
Serveis Territorials de Presidència a la Catalunya Central?
Bàsicament, estar al costat dels alcaldes i alcaldesses en temes de subvencions i ajuts.
Els nostre territori de la Catalunya Central té
ciutats grans, però també micropobles i, en
aquest cas, des de la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Barcelona arriben ajuts. Ara,
estem immersos en el Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya (PUOSC), que feia anys que no
n’hi havia. El PUOSC pot suposar per als petits
pobles 370.000 euros, que és una quantitat
molt important.
I on van destinats els PUOSC?
Depèn. Cada municipi ha presentat el seu pla
d’inversions. Obres, arreglar camins, la coberta
d’una escola, cablatge de fibra òptica al municipi... Pensa que alguns viuen del turisme i la
fibra òptica i el WIFI són vitals. També poden
servir per recuperar edificis històrics, etc.
I els Fons de cooperació locals extraordinaris?
Són uns diners per fer front a la crisi de la
COVID-19 que van directes al municipi. Són
120 milions d’euros a tot Catalunya que es reparteixen de manera equitativa.
Aquestes quantitats, es pot dir que són
per a Serveis Socials?
Sí, per a Serveis Socials o per a reactivació econòmica del municipi. Cada ajuntament decideix. Són diners que van directes als consistoris.
Calia fer un canvi en el seu càrrec?
Claríssimament es necessitava un responsable
polític en els Serveis Territorials de Presidència.
I més ara, que tenim la crisi de la COVID-19.
Passo bona part del dia i de la jornada laboral
treballant-hi. Penso que era imprescindible un
director territorial.
El fet de passar-se a Junts per Catalunya
té alguna cosa a veure amb el càrrec?
És un càrrec de confiança de l’Honorable Consellera de la Presidència, Meritxell Budó. No hi
pot optar qualsevol ciutadà. Només hi pot optar qui és funcionari de cos A de la Generalitat.
Per tant, el cercle de persones era reduït. Una

de les coses que em va demanar la consellera
Budó és que buscava una persona que tingués
experiència com a director territorial. Jo ho vaig
ser en Ensenyament i per tant conec el territori.
Del febrer del 2016 al juliol del 2017 va
ser director territorial a la Catalunya
Central en Ensenyament. Si posa aquest
càrrec al costat de l’actual, quin és més
complicat?
Ensenyament té una pressió social molt gran.
Està en el punt de mira, un mal començament de curs, alumnes mal atesos, un curs
que comença... i, en aquest cas, és una segona línia. El tracte a Presidència és amb
ajuntaments no amb pares i mares, alumnes,
mestres, professors... Presidència és més
global, encara que la repercussió és cap als
ciutadans, també. En l’àmbit de la Catalunya
Central, Ensenyament està totalment desplegat i Presidència està força centrat en Barcelona i Lleida.
Presidència té tres branques...
L’Institut Català de la Dona, amb polítiques
d’igualtat i de gènere; la Secretaria General
de l’Esport, i la branca on jo treballo, que és el
món local, on faig de director.
14 de febrer eleccions a Catalunya, haurà
de dimitir?
No. En el cas del director territorial és de lliure elecció de la Conselleria. Quan hi hagi canvi
de consellera, se sabrà com es distribueixen els
nous càrrecs.
Nou president al Bages de Junts per Catalunya. Què comporta?
Comporta muntar l’estructura de partit que
ens ha de permetre establir-lo al Bages. Un
partit que miri a dreta i a esquerra. Ser un partit transversal per a la gestió de la bona gestió de les institucions que hi hagi, atendre les
persones i per arribar més d’hora que tard a la
independència.
El votant de tota la vida de Convergència com diferenciarà PdeCat de Junts
per Catalunya?
En el moment en què es va fundar Convergència, als anys setanta, era com construir

estructures de país, que deia el president
Pujol: escola catalana, la sanitat catalana, el
sistema policial català, els mitjans de comunicació, la immersió lingüística, el sentiment
de pertinença vinguéssim d’on vinguéssim...
Què ha passat? Ha quedat obsolet i ara toca
tenir aquest partit que ens ha de portar a
la independència del país. Cal que el votant
reflexioni i que aquest partit ens porti a gestionar bé. Com demostren el conseller Puigneró, el conseller Calvet, el conseller Tremosa, la consellera Budó. Tenim una bona
gestió i la diferència és que a canvi de res no
ho farem. El peix al cove s’ha acabat.
A l’Ajuntament de Manresa continuarà
sent regidor d’Esports i no d’Ensenyament. Per què?
S’ha valorat juntament amb el grup municipal què era el més idoni. Reconec que
m’hauria agradat seguir amb les dues regidories, però no podia ser. Hi ha grans tècnics que treballen molt.
Ha renunciat al seu sou de regidor?
Podia no fer-ho, però la meva ètica era ferho així. Podia seguir cobrant el meu sou de
director territorial més un 30 % de regidor.
Però crec que he vingut a la política a servir
i, per tant, no tocava fer-ho d’altra manera.
Cada persona ho fa com creu i a mi em va
portar a prendre aquesta decisió.
La política local a Manresa com la visualitza. El canvi d’alcalde va ser el juny
passat. Es va notar?
Ho ha de dir la ciutadania. És cert que tots
plegats estem centrats en la crisi sanitària i
econòmica i social amb un agreujant, que
la ciutadania ja no accepta el confinament
perquè sí. La gent ho està passant molt malament. En l’àmbit dels esports, per exemple, els gimnasos, els poliesportius... és un
drama.
Al grup municipal hi ha regidors del
PdeCat i de JxCat...
El tracte segueix sent cordial. Una part del
grup segueix al PdeCat i alguns hem fet el
pas a Junts, però tots mirem pel bé de la
ciutat, que és l’objectiu comú. ●
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El Kursaal arriba
als 5.000 dies
en plena forma
Per Pilar Goñi
Fotos: Kursaal

E

l divendres 30 d’octubre el Teatre Kursaal
de Manresa va arribar als 5.000 dies de la
seva reinauguració. Fa gairebé catorze anys
d’aquell 20 de febrer del 2007, en què va
recomençar la trajectòria d’aquest equipament
que l’any passat va assolir la xifra rècord de
90.192 espectadors i que s’ha fet un lloc entre els
equipaments culturals de referència a Catalunya.
Malgrat el context actual de dificultats derivades
de la pandèmia, les ganes de perseguir petits
reptes han fet que l’equip del Kursaal i d’El Galliner
—l’associació que va impulsar la recuperació de
l’equipament l’any 1995 i que es fa càrrec de la
programació del teatre— es fixessin en aquesta xifra
rodona. Una dada simbòlica, però que dona forma a
tota una trajectòria que ja comença a ser llarga i amb
la qual, en aquests moments d’incertesa general, el
teatre vol celebrar amb el públic. La idea és mirar
endavant i fer créixer aquests números que s’han
assolit en aquests 5.000 dies: 1.858 espectacles,
2.388 funcions i 1.026.519 espectadors.

Fem història
El Kursaal, propietat de l’empresari cultural
Andreu Cabot i Puig, es va inaugurar el 1927,
coincidint amb la Festa Major de Manresa, amb
una representació d’Aida, de Verdi, i va tancar
definitivament el 1988. Més de 2.500 persones
van acudir a la festa final de comiat del teatre.
El Teatre Kursaal de Manresa va començar
la nova història: la que l’ha convertit en el
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principal escenari de la ciutat i un centre
d’activitat cultural i artística. Un teatre dels
de més capacitat d’Espanya (2.000 localitats),
però que va quedar obsolet i sense les mesures
de seguretat necessàries per a una instal·lació
d’aquest tipus. S’ha conservat la façana de
l’edifici i el pati d’accés per la porta principal,
des del passeig de Pere III, però es va derruir
tot l’interior per sotmetre’l a un procés de
transformació integral, d’acord amb el projecte
dels arquitectes Joan Forgas i Víctor Argentí.
La nova instal·lació té dues sales. La més gran
té 845 localitats distribuïdes entre la platea
i un amfiteatre, i a la més petita, amb 216
butaques, es poden representar obres de petit
format. Aquest segon local és, alhora, sala
d’assaig. El mateix edifici té aules de teatre i un
bar restaurant. L’escenari de la sala gran té 14
metres d’ample per 10 de fons i 7 d’alt.
Al Kursaal, els habitants de Manresa van veure
les primeres pel·lícules sonores, es van identificar
amb el gènere de la sarsuela, es van agrupar
generacions amb les projeccions cinematogràfiques
de la postguerra i van veure passar actors i actrius,
cantants i fins i tot polítics històrics, com Francesc
Macià i Francesc Cambó. El sentiment d’estima de
la ciutat per aquesta instal·lació es va transformar
en una campanya ciutadana per recuperar el teatre
—la Comissió Kursaal—, que finalment ha estat la
que ha impulsat el retrobament definitiu de la ciutat
amb aquest escenari.
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 Joan Morros. El Galliner

De la il·lusió a la realitat

Per què El Galliner va pensar que s’havia de rehabilitar
el Kursaal?
Moltes persones crèiem que Manresa necessitava un
equipament escènic ben dotat tècnicament, amb un escenari
de grans dimensions i amb un aforament més gran que
el Conservatori que permetés portar espectacles de gran
envergadura i de cost elevat.

Un somni fet realitat
El 24 de desembre del 1995 l’associació cultural El Galliner va escollir
aquest espai per presentar-se públicament a la ciutat de Manresa, fent
una visita guiada especial, animada amb músics, ballarins, actors...
per tots els racons del teatre. L’acció pretenia posar en evidència
l’estat de deixadesa en què es trobava l’equipament i constatar la
pertinença d’un dels objectius fundacionals de l’associació: treballar
per la recuperació del Kursaal com a equipament cultural i tornar-lo a
posar en funcionament el 2007. Aquell dia va començar el somni, un
repte pel qual van apostar gairebé 800 persones que ja des d’aquell
dia es van sumar a la causa comprant per 2.000 pessetes una
entrada per a la inauguració del Kursaal. A partir de llavors, es van
organitzar múltiples accions de mobilització ciutadana (els debats
“Kursa al 2006” el 1997, la jornada “Kursaal, ser o no ser” el 1999
i el mateix any la “Marató del Kursaal”, en què el pati del vell teatre
va acollir durant dotze hores més de 40 espectacles i durant la qual
es van recollir més de 10.000 signatures a favor de la recuperació
del teatre, entre les quals les de diferents personalitats del món de
l’espectacle català). Un altre objectiu de l’associació va ser demostrar
la necessitat d’un teatre com el Kursaal, i ho va fer amb escreix
incrementant el públic del Teatre Conservatori, que llavors acollia la
programació teatral de la ciutat.
I encara que amb uns mesos de retard, el treball d’El Galliner va
convertir la utopia iniciada el 1995 en una realitat. L’estrena del nou
teatre rehabilitat es va fer el 20 de febrer del 2007, la vigília de la festa
que commemora el Misteri de la Llum a Manresa. El 23 de febrer del
2007, el primer espectacle va pujar a l’escenari del Kursaal, L’Inauguraal,
que van veure més de 4.000 persones en cinc representacions. El destí
portarà El Galliner a ser l’administrador de les Festes de la Llum aquest
2021.
Un somni fet realitat. ●

Van fer moltes accions, podem parlar d’un somni fet
realitat?
Sí, la més espectacular i sorprenent va ser posar a la venda, el
desembre del 1995, les entrades per a la inauguració del Kursaal
que prevèiem per al 2006 i per tant amb 10 anys d’anticipació
i que mès de 800 persones les compressin. Una altra va ser
la Marató del Kursaal l’any 1999 que va permetre recollir en
un dia prop de 8.000 signatures demanant la recuperació del
Kursaal. Quan el 20 de febrer del 2007 es va inaugurar el teatre
va ser el moment màgic que “el somni es va fer realitat”.
El model del Kursaal amb El Galliner és únic però
irrepetible?
En un sentit general segurament el model és irrepetible, però
la bona relació amb els espectadors, cuidar-los, tenir-los en
compte, escoltar les seves opinions, les seves propostes... la
tenen en compte cada vegada més teatres.
El Galliner serà administrador de la Llum 2021. Molts
actes virtuals?
Més que virtuals farem coses per grups reduïts. Una d’aquestes
activitats serà un itinerari amb grups de 10 o 12 persones
pels teatres i cinemes que hi ha hagut a Manresa al llarg de
la història. Serà un “Passeig pel cinemes i els teatres” i la visita
es podrà fer també virtualment. De cada espai hi haurà una
explicació, fotografies, programes...
I una cosa única que demanen: participació popular per triar el pregoner. Segueixen en la línia
participativa?
Aquesta ha sigut una tònica al llarg d’aquests 25 anys, i
tindrem un pregoner d’excepció triat pel públic que és el
manresà Valnetí Oviedo, que va ser direcor de MEES.
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 Jordi Basomba
Gerent de Manresana d’Equipaments Escènics, SL

Em va impressionar la compra
d’entrades a deu anys vista
Com ha viscut els seus anys de gerent al Teatre Kursaal?
Al proper febrer, farà set anys que soc gerent del Teatre Kursaal. Està sent un viatge
molt bonic en què he après moltes coses, ja que fins llavors jo no havia estat mai
gerent d’un teatre. Tenia experiència al sector, però no com a gerent. Per tant, en
aquell moment era un repte gran, no només pel que he assenyalat, sinó perquè jo
no soc manresà i hi ha moltes coses que tothom sap pel fet de ser manresà que
jo les desconec per complet (segurament això és un avantatge algunes vegades),
el fet de fer cada dia un trajecte des de Vallvidrera, les funcions al vespre i cap de
setmana... Però tot això es va esvair ràpidament i us asseguro que des del primer dia
he gaudit molt de la feina. De fet, ara que hi penso, crec que no tinc cap record o
vivència dolents relacionats amb la feina al Kursaal.
Per tant, content, i satisfet de poder treballar amb el gran equip humà que hi ha al
darrere dels teatres.
Què li ha impressionant més aquests anys al capdavant del teatre?
Per una banda, la història de la recuperació del Kursaal, quan en Joan Morros fent un cafè em va explicar el procés de la
construcció, la compra d’entrades a deu anys vista, els col·laboradors d’El Galliner, la gran gestió del Teatre Conservatori que va fer
créixer el públic molt ràpidament, les cues per a la compra dels abonaments, etc. Em va impressionar molt.
I, sens dubte, tota aquesta història és el tret diferencial del Teatre Kursaal, ja que encara és ben viva i la gent quan parla del Teatre
Kursaal parlen del seu teatre, se l’estimen, fan cues per comprar l’abonament (que s’exhaureix en deu minuts), venen a ajudar-nos
a ensobrar el llibret de la programació...
Sens dubte, aquesta implicació de l’espectador amb el SEU teatre.
Tot i els 5.000 espectacles (entenc que vol dir dies) fets des de la reinauguració serà un any amb pocs espectadors?
Fins al 12 de març, data en què vam haver de tancar els teatres pel confinament, era un any com els darrers, amb gran assistència
de públic i acceptació dels espectacles programats.
Evidentment, tenir tots aquests mesos tancats, hem fet menys espectacles i tindrem menys espectadors. I un cop hem pogut obrir,
com a molt, en el millor dels casos, hem tingut només el 50 % dels espectadors possibles. Tindrem molts menys espectadors que
els darrers anys, però no podria ser d’una altra manera...
Com han fet per reajustar les entrades, els espectacles amb el toc de queda per mig, més funcions...
Pel que fa al reajustament de les entrades per respectar la normativa ens ha afectat en, per una banda, una reducció de l’aforament
de moment al 50 %, i nosaltres hem volgut separar amb una butaca tots els grups de compra diferents. Això darrer vol dir que no
tindràs assegut al costat algú amb qui no hagueu comprat l’entrada junts.
Pel que fa al toc de queda, l’entrada serveix com a salconduit per arribar al domicili a les 23 h, és a dir, una hora més tard que el
toc de queda oficial.
El que sí hem notat molt és el confinament perimetral de cap de setmana. De mitjana, un 50 % dels nostres espectadors són de
fora de Manresa i efectivament hem tingut molta devolució d’entrades de gent de fora de Manresa.
L’altra problemàtica amb què ens hem trobat és la reprogramació d’espectacles que havíem començat a vendre abans del
confinament del març, és a dir, amb els aforaments habituals, però en la nova data reprogramada teníem la limitació d’aforament i
la butaca de distància entre “grups de compra”. Reprogramar aquests espectacles ens ha obligat moltes vegades a fer una segona
sessió per poder encabir tots els espectadors que tenien ja comprades les entrades. I en tots els casos hem hagut de canviar la
localitat inicialment comprada a una nova ubicació.
Remuntarem?
Jo estic convençut que sí, ja que l’art en viu és difícilment substituïble. I, de fet, els primers dies de la reobertura al juliol nosaltres
vam exhaurir les localitats disponibles. El Grec d’aquest passat juliol també va exhaurir molts dels espectacles i aquí a Manresa
també amb la Fira Mediterrània. Per tant, l’espectador en té ganes i quan tot això sigui un record, que ho serà d’aquí a uns mesos,
estic segur que el públic tornarà a omplir teatres i auditoris.
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El Galliner celebra els 25 anys amb una gran festa a Manresa
L’entitat cultural El Galliner va celebrar, el 20
de desembre al Teatre Kursaal, el seu 25è
aniversari. En una emotiva gala on es va fer
un repàs, mitjançant vídeos i fotografies, dels
25 anys d’història d’aquesta entitat cultural
manresana, combinat amb les actuacions i la
gresca del Mag Lari.
El mag barceloní va ser el gran mestre de
cerimònies de la gala, com no podia ser
d’altra manera, i és que el Mag Lari és l’artista
que més vegades ha actuat al Kursaal. I els
encarregats d’explicar a dalt l’escenari els 25
anys d’història de l’entitat van ser Cristina

González, que va sortir d’un de les caixes
màgiques d’en Lari, però també David Pintó
i, després, Marc Borrós. Es va voler recordar
els inicis de l’entitat. I molts agraïments. De
totes les persones, entitats, administracions,
empreses, i també mitjans de comunicació
que al llarg d’aquests anys han donat suport
a l’entitat. Però també moment per al record,
amb l’In Memoriam. Un repàs al passat però
també un Galliner que mira al futur, el més
immediat, la Festa de la Llum.
La gala es veurà el 10 de gener a les deu
del vespre a Canal Taronja TV. ●

 20 qüestions que no sabies del Teatre Kursaal




Quantes persones treballen al Kursaal?
En aquests moments hi ha 14 persones fixes. I arribem a 19 si comptem les persones que hi treballen eventualment, com el personal de càrrega i descàrrega i el
personal de sala... que es contracten en moments concrets. Les 19 persones no
coincidim mai totes juntes.



Quants voluntaris?
Tot l’equip d’El Galliner.





Quin artista ha repetit més cops al Kursaal?



Els que hi han fet més funcions són Joan Pera, el Mago Pop, el Mag Lari...



Qui hi ha fet més funcions?
El rànquing de més funcions d’un sol espectacle el té El Petit Príncep, de laPerla29, amb catorze funcions, seguida de prop per La gran ilusión, del Mago Pop.
Els segueixen les set de programades de cadascun dels sis musicals de gran format que han passat pel teatre des del 2010: Hoy no me puedo levantar (2010),
Mamma Mia! (2011), Grease (2013), Sonrisas y lágrimas (2014), Cabaret (2016) i
Priscilla (2017). Amb sis, el musical familiar Geronimo Stilton i l’humorista Carlos
Latre (en dues tongades, el 2013 i el 2015), i amb cinc Hits, del Tricicle.



I el més car?
Els espectacles amb un caixet més alt sempre han estat els musicals, dels qual
es fan set funcions. Però, com a caixet més elevat, ha estat el de la companyia
argentina Les Luthiers.



I quin no han pogut portar?
El musical West side story, que no va fer gira.



I quina funció o acte o muntatge que mai haguessin pensat
que s’hi faria?
Potser l’actuació de la companyia argentina Les Luthiers. És una de les
companyies més populars a escala internacional que han passat pel Kursaal.



Quina actuació ha estat la més entranyable?
Segurament la de l’espectacle André y Dorine, un muntatge sense text, amb
màscares, molt poètic i que tractava del tema de l’Alzheimer d’una manera molt
delicada.





Quin ha estat l’espectacle més estrany que s’hi ha vist?
Com que l’art és molt subjectiu, és complicat anomenar un espectacle que respongui a aquest adjectiu. Hi ha espectacles que agraden molt a una gent i el
mateix espectacle algú altre el pot trobar poc motivador... Contra gustos, no hi
ha res escrit.





Quantes persones poden accedir actualment a la sala gran?
En aquests moments, en aquesta primera fase del segon desconfinament, podem acollir el 50 % de l’aforament, unes 400 persones.









I a la petita?
També el 50 % de l’aforament, 90 persones aproximadament.

Quin ha estat el muntatge més dificultós?
Per volum de muntatge, ho són els musicals, ja que cal invertir prop de tres dies
per posar-ho tot a punt. I també les òperes acostumen a ser muntatges molt
grans i amb molts elements.

I quin és l’artista que ha costat més que vingués a actuar?
Els Estopa, perquè d’entrada només volien actuar en teatres de les capitals de
província.

Quina actuació ha ajuntat més gent dalt l’escenari?
Els espectacles del Servei Educatiu. A Cantània, s’hi poden reunir més de 200
nens i nenes per funció.

Quin ha estat l’artista de més edat que hi ha actuat?
Lola Herrera hi va actuar amb Cinco horas con Mario el 30 de novembre del 2019,
amb 84 anys. També Montserrat Carulla, desapareguda recentment, que hi va
actuar amb 83 anys amb La iaia l’1 de maig del 2014. O Assumpció Balaguer, que
va actuar el 12 de març del 2012 amb El temps és un somni. Tenia 78 anys. També
bona part dels components de The Dubliners i de Les Luthiers.

I el de menys?
Hem tingut algun espectacle en què actuaven infants, com en el cas d’Aloma, de
Mercè Rodoreda, però es fa difícil concretar-ne l’edat. O també els germans del
musical Sonrisas y lágrimas.

Hi ha sortit algú despullat?
En diversos espectacles hi hagut algun moment de nu. Recordem, per exemple,
Calígula, amb el nu de Pablo Derqui, o bé el de Francesc Orella a Escenes d’un
matrimoni.

Quants focus hi ha per il·luminar l’escenari de la sala gran?
Al Kursaal disposem de 200 focus i segons les necessitats de cada espectacle, en
calen més o menys.

I a la petita?
Doncs una mica el mateix. Fins i tot pot arribar a passar que a la sala petita es
posin més focus que a un espectacle de la sala gran. Depèn de l’espectacle.

Qui ha demanat més coses especials als camerinos?
Als contractes dels espectacles sovint hi ha llistes de peticions, però al Kursaal
tenim per norma posar a disposició dels artistes només aigües. Sí que a les peticions que ens fan hi sol haver diversos tipus d’alcohol o menjar selecte. Sí que
una vegada El Tricicle va demanar tenir un sofà al camerino. Ens ho vam plantejar
i vam decidir comprar-lo i, de fet, ha fet servei fins fa poc, que l’hem canviat per
un altre.
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Com es mesuren
5.000 dies?
Sílvia Sanfeliu
Actriu i directora teatral

E

l 20 de febrer del 2007 el Teatre Kursaal es va tornar a obrir al públic.
Qui ha seguit les aventures d’El Galliner i del Teatre Kursaal sap que
fa ben poc s’han celebrat els 5.000 dies
d’aquella seva reinauguració, ja fa més de
13 anys i mig.
Però heu de saber que el Gran Teatre Kursaal té molts més anys, les seves parets guarden milions de records, perquè, ho sabeu,
oi, que la pedra té memòria?
El primer Kursaal es va obrir el 1927, aviat
farà 100 anys (també ho celebrarem, no ho
dubteu) i durant dècades va gaudir d’una
gran esplendor, s’hi van fer òperes, concerts, molt de teatre, i cap als anys vuitanta
bàsicament s’hi projectava cinema. Després,
es va tancar i va caure en l’oblit. Els manresans el van trobar a faltar fins que, gràcies
a El Galliner i a la força de la gent, es va
tornar a obrir.
I d’aquesta reobertura tocava commemorar-ne els 5.000 dies a finals d’octubre
d’aquest any. Tot estava preparat, a l’escenari un piano de grans dimensions flotava a
4 metres d’alçada, s’havien exhaurit les entrades i tothom esperava el gran dia. Però
no va poder ser.
Aquest 2020 ha estat ple de dies de buidor,
en què els que ens dediquem a la cultura i
a les arts escèniques ens hem vist obligats
a allunyar-nos dels escenaris i de les sales
d’assaig. Un dia abans del dia 5.000 el silenci va tornar a envair tots els racons del
teatre.
Aquelles dies de final d’octubre, durant setmanes, com ja havia passat durant la primavera, va ser el Teatre Kursaal que ens va
trobar a faltar a nosaltres. Durant el 2020,
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les butaques han estat massa temps buides.
I les pedres del teatre han enyorat els somrius, els nervis, els plors d’emoció i les rialles
dels espectadors, dels alumnes de l’Aula de
Teatre i de totes les persones que visiten el
teatre i hi treballen.
Però, com sempre, el teló es torna a aixecar.
I a finals de novembre, finalment, van tornar
els aplaudiments, i vam celebrar els 5.000
+ 25.
Com es mesuren 5.000 dies? El musical Rent
pregunta en el seu tema final, “Seasons of
Love”: Com es mesura un any?
Cada persona que forma part del Kursaal
mesuraria aquests 5.000 dies en coses ben
diferents: en reunions, en entrades impreses, en cues, en caixes de TOCS. En metres
de cinta, en piles de micròfon, en enceses
de l’arbre al pati, en passatges del terror.
En rodes de premsa, en petits concerts, en
grans musicals, en memòries de llum, en
programes de mà, en aniversaris, en tallers
de l’Aula de Teatre, en ulleres perdudes, en
grans ensobrades, en Kursaalets. En copes
brutes, en fulles de plataner al pati, en persones que han marxat, en persones que han
arribat, en muntatges i desmuntatges, en
dies de pluja, en trossos de vida...
Si m’ho pregunteu a mi, jo vull comptar
aquests 5.000 dies en emocions. En màgia, en aprenentatge, en música, en dansa,
en teatre i, com diu la cançó, sobretot, en
amor. ●
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Kursaal, l’èxit d’una
història col·lectiva
Josep Camprubí
Exalcalde de Manresa
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l desembre de 1995, ara fa 25 anys,
amb la família vam assistir a la presentació de la iniciativa per la recuperació del Kursaal que ens presentava
l’associació El Galliner. El projecte engrescador, incorporava un seguit de reptes i prou
motivadors, perquè ja convençuts compràvem les entrades per a l’acte inaugural del
2006! Vaja, llavors era tota una declaració
d’intencions.
Durant els primers anys participàvem de les
iniciatives d’El Galliner per a fer plausible el
projecte i també gaudíem i ens emocionaven la diversitat d’espectacles que s’organitzaven. Mentrestant s’estava fent coixí i fidelització d’espectadors, però poc em podia
imaginar que uns anys més tard en convertiria en una peça més del tauler per viure de
prop l’assoliment de l’objectiu.
Certament que, en formar part de la Corporació Municipal, participava en els debats
interns sobre les possibilitats reals d’executar el projecte i acabar-lo a temps; no únicament debats sinó gestió. Els debats polítics
i socials els vam anar resolent, tant per la
mateixa pressió del projecte com pel convenciment i la necessitat que Manresa, si volia ser una ciutat capital, havia de disposar
d’un equipament cultural que no plantegés
dubtes; era, doncs, una inversió prioritària.
La ciutat ja era propietària d’un espai al rovell de l’ou i al costat d’altres equipaments
culturals: al bell mig del Passeig. Era, doncs,
una magnífica ubicació per disposar d’un
equipament d’arts escèniques de primer
ordre. Reconstruir un nou edifici i dotar-lo
tecnològicament era un projecte econòmic
molt rellevant, però viure en temps de creixement econòmic permetia veure les inversions econòmiques més possibles, malgrat
que calia deixar altres projectes per una mica més endavant.
Els projectes amb èxit ho són perquè hi ha
implicats diversos “actors” i aquest no era
un projecte dissenyat únicament per l’Ad-

ministració pública, sinó que partia de les
demandes de les entitats culturals i gairebé dibuixat pels artistes i tècnics de les diferents disciplines escèniques: tot un altre
repte però que n’assegurava el “vestit fet a
mida” i sobretot fer-se propi el projecte. Les
setmanes i els mesos anaven corrent com així avançaven les obres i alhora és superaven
les dificultats que es presentaven en la complexitat del projecte. Mentrestant al carrer i
al teatre els espectadors ja amb delit esperaven el dia per estrenar el nou teatre. Un
marcador ens recordava el dia assenyalat, la
pressió era constant.
La vida dona voltes i sense buscar-ho et trobes dalt del nou escenari davant de més de
800 espectadors asseguts a la seva nova
butaca fent el discurs d’inauguració del Teatre Kursaal i tallant la llarga i festiva cinta
inaugural. Tota una vivència plena d’emoció,
alegria i sobretot de satisfacció per acomplir el somni i el repte que molts manresans
desitjàvem.
El Kursaal no pot deixar indiferent a ningú.
Més enllà del seu gran èxit i més valuós tresor que és omplir totes les sessions programades, el projecte del Kursaal és un èxit col·
lectiu d’un equipament públic per a tots els
públics, generat des de la demanda i participació ciutadana, la complicitat política total
i la implicació de les entitats culturals i socials de la ciutat, per això el converteix en una
experiència modèlica, singular i un referent
cultural per al país. És lògic, doncs, que el
Kursaal sigui un espai i un concepte que reculli i aplegui sentiments, emocions i orgull.
Ara celebrem els 25 anys d’aquella gesta
amb més de 5.000 espectacles programats
al Kursaal, i com el primer dia El Galliner
ha estat al davant, al costat o al darrere
dia rere dia, dinamitzant l’equipament i la
programació. El Kursaal ja no és només un
projecte, és un motor cultural, generador de
propostes, promotor d’iniciatives i un instrument de projecció de ciutat. ●
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Rafa
Carmona
De la cuina de Salou als
fogons del Restaurant
Golden de Manresa

Per Pilar Goñi
Foto: Arxiu particular
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Rafa Carmona és el propietari del Golden de Manresa al Polígon Els Dolors. Junt
amb la seva esposa Núria i el seu fill Josep regenten aquest restaurant que disposa de tres ambients diferenciats.
El sector del bar, el Menjador d’en Josep per a la carta i el menjador gran, on
abans de la pandèmia hi havia bufet i ara s’ofereix menú servit a taula. El Rafa
ha passat la cinquantena però segueix amb l’esperit optimista de sempre tot i els
moments que està passant el sector. Quan tenia 12 anys, el seu pare, que treballava a la Fonda Rubell de Monistrol de Calders, el va enviar a Salou a treballar
en un restaurant. Ara serien impensables aquestes edats, però, en aquell moment era habitual que els pares portessin als seus fills a aprendre un ofici. Jaume
Aubert, propietari de l’Ateneu de Sant Vicenç, era el propietari també a Salou.
Hi va ser tres estius. Després vindria l’Hotel Bruc, 7 anys a l’Urbisol amb la família
Jubany. Després com a maître al Restaurant La Cuina de Sant Fruitós de Bages.
Més endavant, es va quedar el bar restaurant del Mercat del Pujolet com el Golden-2. Va fer societat amb qui va muntar el Golden i va passar a quedar-se Ca
l’amic, a la carretera de Vic, i ja fa 20 anys que regenta el Golden. Fa uns dies va
participar en el programa Joc de cartes de TV3 i la seva bonhomia, el seu caràcter
alegre i de persona humana va ‘enamorar’ Marc Ribas i els espectadors.

Gener 2021 · FREQüència ·
Com va ser aquesta participació a Joc de
cartes?
Em van trucar i primer vaig pensar que era
una broma, i després vaig veure que seria una
oportunitat per donar a conèixer fora del Bages el restaurant. N’he quedat molt content.
Moltes hores de gravació?
Cap a 30 hores. Tres dies de gravació. A Manresa, primer es va fer la presentació a la Seu i
al meu restaurant. El segon dia El cau de l’Ateneu també a Manresa i el tercer dia a Igualada
a l’Exquisit i a l’Escorxador.
Molta preparació abans de gravar?
Sincerament no vaig preparar gran cosa.
Nosaltres anem dia a dia. Som una empresa
hostalera que obre a les 6 h del matí en temps
normal i tanca al vespre. Tenim molta feina.
Vaig tancar el dia abans i l’endemà vàrem gravar. Tot amb naturalitat com som al Golden.
Sabies què deien de tu o ho vas veure
al final?
No. Jo volia participar amb la carta que faig al
Golden al Menjador d’en Josep amb productes
de màxima qualitat, producte fresc... però no
em van deixar. Em van dir que havia de donar
les cartes i que cadascú escollís el que volgués.
Què va passar amb les postres?
Nosaltres tenim braç de gitano, que em porten d’una pastisseria de Sant Feliu Sasserra,
però pel programa el vam voler fer nosaltres
i se’m va criticar la qualitat.
I el pa?
Vaig ser molt criticat. Vaig posar panets precongelats, que no és el pa habitual que nosaltres posem tallat en un cistell. Em va dol-
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dre perquè ho van criticar i cap dels quatre
va tastar el pa.

la tirada de TV3 en aquest programa de màxima audiència.

No va ser just?
No. Jo vaig dir el que m’agrada o no m’agrada. No vaig fer mal.

Marc Ribas és un gran presentador però
també un gran professional de la cuina?
I tant. Com a presentador és un crack i vaig
parlar molt amb ell fora de càmera i en sap
molt. Un gran professional. Fa dues facetes al
programa. Com a conductor del programa i
com a cuiner està molt preparat, ha voltat món
i sap el que fa.”Como la copa de un pino”!!!

Potser és que aquí al Bages hi ha bon rotllo entre vosaltres, entre els restaurants...
No sé per què ho van fer. Hi va haver bon rotllo
en el programa. Es clar que fins al darrer dia
de confrontació no saps que diran de tu. A mi
m’agrada dir el què faig i el que m’agrada. No
entro a deixar malament els altres.
Vas veure el programa quan va sortir per
TV3...
Vaig veure que ens van acompanyar molt,
són molt professionals, miren la imatge de
tothom. Si hi havia alguna cosa que no estava bé, la van tallar. Ens vàrem sentir molt
a gust. El tracte de davant i darrere les càmeres va ser meravellós.
I la repercussió?
Més de 400 whatsapp, vaig ser el guanyador
moral a les xarxes i hastags amb comentaris
molt bonics. Vaig tenir un 45 per cent de votació favorable i la resta es van repartir el 55
per cent. El que jo buscava més és l’opinió
dels clients i la gent de fora que no pas els
competidors. La gent de Manresa em para i
em felicita. Molt satisfet. Moltíssimes trucades per fer reserves d’arreu de Catalunya però
just aquell cap de setmana ens tanquen de
nou el restaurant per la pandèmia.
Una sotragada, el tancament?
Va ser duríssim, l’endemà vàrem omplir a tope.
El tancament va fer que no poguéssim tenir

Què va passar amb el pop a la gallega?
El Marc em va felicitar pel pop i pel xipironet
de costa. Ell va dir que l’havia enamorat i jo
dic del Marc que em va impressionar com és
i com en sap.
Ara com està la situació?
Difícil. Les mesures han anat variant però encara estem molt apretats. Gent meva que encara està amb ERTO. Hem deixat de fer bufet i
fem menú a taula. No crec que ho recuperem.
Les festes estan anant a mig gas, tot i que treballem força. Una nova realitat que ens ha fet
canviar. Estem espantats. No pots fer previsió
de cap classe. Ara, amb les noves restriccions
tornem a estar malament.
Fa dècades que treballes en la hostaleria.
Pensaves que això passaria?
L’hostaleria n’hem pagat els plats trencats. Mai
haguéssim pensat que això podia passar. Desinfectem, ventilem, màximes mesures d’higiene.
Generem molts llocs de treball... personal, proveïdors... això passarà factura, ho pagarem car.
Les ajudes són minses. Caldria pensar en mesures
perqueè ens guanyem millor la vida. Hem perdut
sopars d’empresa, celebracions... Està molt malament. Esperem temps millors. Vull ser optimista. ●
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Carme Rojas, tota una institució
a Súria, es jubila de Mémora

L

a surienca Carme Rojas ha estat
més de 20 anys al capdavant de
la Funerària de Súria, vinculada a
l’empresa Mémora des del 2007.

Aquest dimarts 15 de desembre va rebre
un reconeixement per part de la direcció de
Mémora i dels seus companys per la seva
feina continuada. Li va ser lliurat un ram
de flors i una placa on es destaca el seu
compromís i la seva professionalitat envers
l’empresa.
Mémora Súria es troba al carrer del Rec,
6-8, i compta amb dues sales de vetlla i
amb un oratori acabat d’estrenar on es va
celebrar aquest acte.
Carme Rojas ha explicat que va començar per
ajudar el seu marit, Ramon Suades, que es
va jubilar abans que ella. ‘’La meva feina ha
 18

estat escoltar amb silenci les preocupacions
de les persones que venen a vetllar els seus
difunts’’. La Carme ha explicat que ‘’és molt
dur quan el trànsit és d’una persona jove,
els seus familiars no saben com encaixar-ho,
se’ls fa molt difícil’’. Aleshores és quan la
Carme ha ajudat a aquestes persones a que
el temps els hi sigui més fàcil de portar.
Mémora es troba a la comarca del Bages a
Artés, Balsareny, Navàs, Sallent i Santpedor,
a més de les noves instal·lacions de
Manresa, que compten amb crematori al
carrer Lemmerz, 1.
Com ha fet la Carme durant més de 20
anys, Mémora té la missió d’acompanyar
les famílies en el procés final de vida.
El personal s’encarrega de gestionar el
servei funerari de manera integral, des
del moment de la mort fins que es duu a

terme l’últim tràmit contractat, atenent les
famílies amb professionalitat i honestedat.
Un servei funerari que inclou els trasllats
nacionals i internacionals, les inhumacions,
les incineracions i la gestió de tanatoris i
cementiris, com també els aspectes més
humans com l’acompanyament en el dol o
l’assessorament en totes les fases del procés.
La qualitat i la millora continuada en totes
les actuacions, l’ètica professional en les
relacions amb els clients i la satisfacció de les
seves necessitats i expectatives, són pilars
fonamentals de l’activitat de la companyia.
Grup Mémora té el seu origen en l’agrupació
d’un conjunt de funeràries, algunes amb
més de 100 anys d’existència, que aporten
al grup tota la seva experiència en el sector.
Al llarg dels últims anys, i després de
successives incorporacions al grup, Mémora
s’ha consolidat com l’empresa més gran del
sector funerari a la península Ibèrica. ●

Ajuda’ns a millorar l’atenció a infants
i joves de la Fundació Althaia

Descobreix la transformació dels
hospitals de Manresa durant
el segle XX
EN VENDA A: Llibreries i a www.parcir.com
TOTS ELS BENEFICIS DE LA VENDA D’AQUEST LLIBRE ES DESTINARAN A LA
MILLORA DE L’ATENCIÓ A INFANTS I JOVES DE LA FUNDACIÓ ALTHAIA
Edita:

Col·labora:
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Lowing

Lowing continua sumant Neix La Canal, espai
contra la exclusió social d’iniciatives obertes

Sor Lucía Caram amb el propietari de Lowing, Jordi Martínez

Gràcies a la difusió de la crida
per ajudar a muntar pisos a
Manresa, Lowing s’ha implicat
aportant-hi els electrodomèstics nous perquè les famílies
puguin gaudir del benestar
que es mereixen.
La botiga més gran d’electrodomèstics de Manresa no
deixa d’ajudar. Arriba el Black
Friday i Lowing de Manresa, la
botiga més gran d’electrodomèstics de la ciutat, ha volgut
inaugurar-lo fent un gest significatiu amb la crida de la Fundació del Convent de Santa
Clara per muntar tres pisos per
a persones que es troben en
exclusió social.
Dilluns a la tarda, Jordi Martínez, gerent de l’empresa, va
lliurar a Sor Lucía Caram les
neveres, les rentadores i els
microones per als pisos que
aquesta setmana ha llogat
la Fundació per acollir famílies i persones que, a causa
de la COVID, s’han trobat en
situació de carrer.
En l’acte de lliurament, Sor
Lucía va explicar que, de fet,
la botiga Lowing, des de la
seva obertura, el novembre del
2013, fa set anys, no ha deixat
d’ajudar la Fundació en el seu
programa d’habitatge que dis-
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posa de 27 pisos, a la majoria
dels quals Lowing ha aportat
electrodomèstics.
“No és una novetat que
Lowing ens ajudi a ajudar,
però es una bona notícia que
després de tants anys, malgrat
les dificultats i la suma d’habitatges, mai hem trobat un
no de Jordi Martínez. A més,
ell mateix s’ha cuidat moltes
vegades de buscar complicitats amb altres empreses per
ajudar la Fundació”. Per la seva
banda, Jordi Martínez va agrair
a la Fundació del Convent de
Santa Clara la feina que fa a la
ciutat a favor de les persones
i ha volgut renovar el compromís de tota la “família de
Lowing” amb els manresans
i amb les persones que avui
pateixen més a causa de la crisi
provocada per la COVID.
La botiga Lowing de Manresa
es va inaugurar el novembre
del 2013 amb l’objectiu d’oferir
als clients electrodomèstics de
qualitat a bon preu.
L’empresa va voler innovar
eliminant tot allò que no és
indispensable per tal de reduir
costos i poder oferir així preus
assequibles als clients, garantint la qualitat dels productes i
el bon tracte. ●

El Centre Històric de Manresa estrena un espai que ha
de servir per vehicular noves
iniciatives comunitàries a la
ciutat, La Canal. El local tindrà
una ubicació física itinerant
pel barri i durant el primer
any s’ubicarà a la Baixada dels
Drets, al número 7-9.
El projecte té la filosofia de
ser “un espai on les persones
puguin
generar
iniciatives
obertes, puntuals o regulars,
contínues o no i sense necessitat de formar una associació.”
Pel que fa al local, els propietaris el cedeixen per 12 mesos,
sense percebre un lloguer,
a través d’un conveni que
se signa amb l’Ajuntament.
Això vol dir que es preveu
que aquest sostre sigui itine-

rant per tot el centre històric.
La incertesa generada per la
pandèmia no ha impedit que
s’hagin generat les primeres
iniciatives, com un espai d’escolta o una restart party per
reparar aparells elèctrics vells.
L’activitat més important que
s’ha creat és la del Grup de
Suport Mutu del Barri Vell, que
ja des del mes de maig va realitzar accions de suport entre la
població.
L‘espai és gestionat per la
comunitat implicada, a través
dels diversos grups d’acció que
volen generar-hi propostes.
Qualsevol persona que vulgui
participar en l’espai es pot
posar en contacte a través del
correu lacanalmanresa@gmail.
com o a través d’Instagram. ●

Jordi Cruz ja acumula
sis estrelles Michelin
El cuiner manresà Jordi Cruz
s´ha coronat com un dels reis
del món de la restauració amb
sis estrelles Michelin. A les
tres que ja tenia pel restaurant ABaC de Barcelona i que
ha mantingut, i a les dues de
l´Angle, el seu altre projecte
barceloní, s’hi ha afegit la que
ha obtingut a la darrera gala
Michelin, dilluns a la nit, pel
seu darrer projecte gastronòmic, l´Atempo de Sant Julià
de Ramis. “Durant aquests
mesos tan difícils, aquesta és
una nit d´il·lusions. Aquesta
nit m´ha servit per carregar
les piles durant tot l´any
vinent”, va assegurar Cruz
durant el lliurament de les
famoses estrelles, cerimònia
que enguany es va celebrar via

telemàtica. La relació de Cruz
amb les estrelles Michelin ja ve
de lluny, però. El 2004, es va
convertir en el cuiner més jove
de rebre´n una. Llavors era el
xef de l´Estany Clar, a Cercs.
Posteriorment va passar a
dirigir l´Angle de Món Sant
Benet, on també va aconseguir una estrella. Dos anys
més tard iniciaria el projecte
de l´ABaC, que va anar acumulant estrelles fins a aconseguir
la màxima distinció del 2017.
El 2019 l´Angle de Barcelona
obtenia la seva segona estrella
i ara l´Atempo, proposta que
va obrir fa dos anys, n´ha
obtingut una. “Quan tot això
passi, tornarem amb ganes
i motivats”, va dir durant la
gala. ●
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Mercadona inaugura a Manresa un
nou ‘súper’ amb un model eficient

M

ercadona va inaugurar el 14 de
desembre un nou supermercat
eficient a Manresa (concretament
al carrer de Francesc Moragas).
Aquest supermercat, que obre amb el nou
model de botiga eficient que la companyia
està implantant a tota la cadena, comporta el
tancament de l’establiment que la companyia
tenia fins ara a la plaça Mil·lenari (Manresa),
perquè no s’adaptava als estàndards de qualitat
i comoditat requerits actualment.
La nova botiga ha suposat una inversió de 6,7
milions d’euros i en la seva construcció hi han
participat 46 proveïdors, que han donat feina
a més de 134 persones durant la fase d’obres.
Forma part del pla inversor de Mercadona a
Catalunya previst per al 2020 i dotat amb 140
milions d’euros amb l’objectiu de contribuir a
impulsar l’activitat econòmica.
La companyia, a més de garantir la plantilla ja
existent de 41 persones, ha generat 11 nous
llocs de treball, fet que suposa un total de 52
treballadors repartits entre les dues botigues.
El nou model de botiga eficient, que reforça
l’excel·lència en el servei i optimitza l’acte
de compra dels clients, ofereix novetats en
totes les seves seccions. Per exemple, disposa
d’una nova xarcuteria amb pernil acabat de
tallar i envasament, una góndola central a la
perfumeria per a la cosmètica especialitzada,
un servei de suc de taronja acabat d’esprémer,
especialitats de sushi, una nova secció de
forn amb màquina per tallar el pa i pastisseria
refrigerada, i una nova exposició a la peixateria
per als productes de conquilla, entre altres
novetats.
Així mateix, incorpora la nova secció “A punt
per menjar”, que ofereix un total de 35 plats
preparats per emportar, que pràcticament es
dupliquen perquè es poden personalitzar en
alguns casos, com ara les amanides, les pizzes o
les pastes. Totes aquestes opcions se serveixen
en envasos fabricats amb materials naturals,
com la canya de sucre (material compostable),
el cartró o el paper.
A més, disposa, entre altres millores, d’una
nova entrada amb doble vidre que evita
corrents d’aire, uns passadissos més amplis i un
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nou model de carretó de la compra i de carretó
tipus cistell, molt més ergonòmics i lleugers.
Aquesta nova generació de supermercat
eficient disposa d’un disseny totalment renovat
respecte al model de botiga anterior, amb
nous colors i materials, tant a la façana exterior
d’accés com en la distribució de les diferents
seccions. Aposta també per espais amplis i
diàfans, que faciliten l’entrada de llum natural,
i colors càlids en la delimitació dels diferents
ambients.

Estalvi energètic: botiga ecoeficient
Pel que fa a l’aspecte mediambiental, s’han
pres mesures que permeten reduir fins a un
40 % el consum energètic respecte al model
de botiga convencional, com ara la millora de
l’aïllament tèrmic i acústic amb l’optimització
dels materials i el gruix de les parets i els
sostres, i nous congeladors horitzontals més
eficients energèticament i respectuosos amb el
medi ambient. A més, disposen d’un sistema
d’il·luminació LED automatitzat que es regula
segons les zones i els moments del dia per a
una gestió energètica molt més eficient.
L’horari d’obertura és de dilluns a dissabte, de
9 a 21 hores d’octubre a maig (horari d’hivern)
i de 9 a 21.30 hores de juny a setembre (horari
d’estiu). A més, Mercadona ha habilitat el

servei a domicili i la compra online a través del
lloc web www.mercadona.es
Amb aquestes noves obertures, els clients
es beneficiaran de la seva coneguda política
comercial SPB (Sempre Preus Baixos), que la
companyia utilitza de manera exclusiva i que
consisteix a garantir el mínim preu unitari dels
productes, amb la millor qualitat, de manera
permanent.
Així, Mercadona pot oferir als clients, amb
independència de qui fabriqui el producte, un
assortiment eficaç amb la màxima qualitat i al
mínim preu possible.
A més, aquestes noves botigues eficients estan
completament connectades tecnològicament
mitjançant la integració d’una sèrie de
dispositius electrònics i eines col·laboratives
per als treballadors, amb què es pot compartir
informació des de qualsevol secció de la botiga,
de manera que es facilita l’autogestió de cada
supermercat i s’agilitzen els processos de tota la
cadena. Entre els nous dispositius, hi ha, entre
d’altres, la línia de caixes, les balances o l’ús
de tauletes electròniques, que substitueixen el
paper per fer gestions administratives. Tot això
permet optimitzar els processos i conèixer la
gestió de la botiga en temps real, la qual cosa
facilita la presa de decisions i contribueix a una
agilitat més gran, especialment, en la gestió
dels productes frescos. ●
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a teló de fons. Una mica més allunyades del
centre trobem la platja Arrabassada i la platja
Sabinosa, que són dues de les platges preferides dels tarragonins. Però no tot són grans
arenals a Tarragona, també destaca la petita
Cala Capellans, gairebé arribant a l’enorme
Platja Llarga.

Ben a prop
Si vols més animació o alliberar adrenalina, no
ho dubtis, visita uns dels parcs temàtics més
importants d’Europa, Port Aventura o el parc
aquàtic Acuópolis.

Gastronomia

Tarragona,
la Imperial Tàrraco
LA HISTÒRIA
Ciutat oberta al mar, amb un passat imperial i un rastre aclaparador de ruïnes que li han
atorgat l’honor de ser declarada Patrimoni de la
Humanitat per la Unesco. Sobre l’any 218 aC,
aquesta ciutat era la capital de l’enorme regió
d’Hispània i la primera capital romana més important d’Occident. Va adquirir la seva màxima
esplendor al segle II dC. En aquella època, la
ciutat es deia Colonia Victrix Urbs Triumphalis Tarraco i, durant diversos anys, va ser residència imperial de l’emperador August (7 aC
- 14 dC). Durant aquesta època, i per primera
vegada, es dirigia l’Imperi des de fora de Roma, de manera que també se la coneix com la
Imperial Tàrraco. De fet, una manera ideal de
conèixer aquesta part de la història de la ciutat
és fer la ruta de la Tàrraco romana.

LLOCS per VISITAR
El conjunt romà té nombroses construccions en
molt bon estat de conservació i dignes d’una
visita, com poden ser el circ romà, l’amfiteatre, l’aqüeducte Pont del Diable o el fòrum romà; una visita molt bonica és la ruta romana
de la ciutat.
Però això és només un aperitiu de tots els vestigis històrics que pot oferir aquesta ciutat al
visitant, en la qual hi ha una representació d’un
dels museus arqueològics més importants de
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Catalunya, el Museu Arqueològic Nacional de
Catalunya. Un dels llocs més emblemàtics de la
ciutat de Tarragona és el Balcó de la Mediterrània situat a la fi de la Rambla Nova. La Rambla
és un fantàstic passeig on els tarragonins van
a passar la tarda, a prendre alguna cosa o de
compres. Al final de la Rambla hi ha un fantàstic mirador d’uns 40 metres sobre el nivell
de la mar, des d’on es poden contemplar unes
fabuloses vistes de l’amfiteatre romà, del port
i, sobretot i el més impactant, unes impressionants vistes a la Mediterrània, d’aquí el seu nom.
Un altre dels llocs imprescindibles és la Part Alta de la ciutat, el nucli antic, un entramat de
carrers i carrerons estrets i empedrats plens
d’edificis històrics i palauets, a la zona medieval de la qual destaquen els porxos del carrer
Merceria o Call.
Però entre tot això el que més ens cridarà l’atenció és la Catedral de Tarragona, dedicada a
santa Tecla, amb un preciós claustre, i el Museu Diocesà, on es guarden innombrables tresors religiosos.

Les fantàstiques platges
de Tarragona
Tarragona ciutat té una àmplia oferta de platges de sorra i aigües tranquil·les. Una de les
més destacades és la platja del Miracle, que té,
ni més ni menys, que l’amfiteatre romà com

La gastronomia i menjar típic de Tarragona es
caracteritza per estar basada sobretot en els
productes de la mar, de manera especial en
els seus mariscs i en el peix blau, aquest últim
reconegut per la Denominació d’Origen Peix
Blau de Tarragona.
Es pot afirmar, sense cap dubte, que es tracta
d’una cuina purament mediterrània, que es
veu enriquida amb l’aportació als seus plats
de les fresques verdures i hortalisses procedents de les seves riques hortes, que els donen un toc especial i genuí. Et recomanem els
calçots. Molt possiblement els calçots siguin
un dels plats més populars de la província de
Tarragona, així com també la salsa romesco,
la coca de recapte, l’arròs caldós de galeres
o l’arrossejat. ●

 Com arribar-hi
La distància des de Barcelona a Tarragona són uns 100 quilòmetres i la via
més ràpida és l’AP-7, que inclou peatges.
Bus Barcelona-Tarragona amb BusPlana
Hi pots arribar amb la companyia BusPlana. La ruta surt de l’aeroport de Barcelona (T1 i T2) i anteriorment feia diverses
parades al centre de la ciutat.
El preu del bitllet: 14,95 ¤ anada, i
24,95 ¤ anada i tornada. Es compra en
línia a través de la seva pàgina web. El trajecte dura al voltant d’1 hora i 5 minuts.
BusPlana és el transport oficial per als
trànsfers de l’aeroport de Barcelona i l’aeroport de Reus a Salou, Cambrils, Tarragona, la Pineda, Port Aventura i tota la
Costa Daurada.
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Estalvi Energètic

Retorn de la mobilitat
José Enrique Vázquez,
assessor i expert en energies
renovables i eficiència energètica

Al segle XXI s’hauria de desenvolupar una mobilitat descarbonitzada, digitalitzada i que previngui l’elevada concentració







E

n aquests dies, un dels aspectes de la
recuperació sanitària, social i econòmica, gradual i encara amb incerteses,
és el retorn de la mobilitat.

Aquest setembre, el Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana va definir l’Estratègia de mobilitat, segura, sostenible i connectada. En aquesta estratègia es defineixen
els aspectes bàsics de com hauria de ser la
mobilitat que cal desenvolupar en el segle
XXI. Una mobilitat descarbonitzada, digitalitzada i que previngui l’elevada concentració
de la població a les ciutats. Aquesta realitat
comporta problemes de salut, seguretat, costos econòmics i efectes climàtics. Per aquests
motius, el model nou de mobilitat ha de ser
sostenible, universal i assequible. Això implica l’abandonament dels combustibles fòssils,
per fonts energètiques sostenibles, que aniran

reduint l’elevada dependència que tenim dels
combustibles fòssils. L’energia elèctrica i el
gas natural d’automoció seran elements clau
en aquesta transició energètica. I no podem
descartar l’hidrogen, com a vector energètic
i com una forma sostenible d’emmagatzemar
i gestionar la demanda d’energia elèctrica.
Hem d’iniciar de manera immediata.
 La transició a fonts energètiques més netes.
 Recuperar espais urbans més saludables
a les nostres ciutats.
 Garantir en aquells entorns més despoblats la connectivitat sostenible segura i
assequible.
En aquesta transició haurem de prioritzar:
 La substitució, dins les nostres possibilitats, de l’automòbil “fòssil” per vehicles

híbrids o únicament elèctrics. Els costos
d’adquisició s’estan reduint i les “ajudes”,
que encara que insuficients, permeten que
ja siguin una alternativa.
En el transport col·lectiu a les ciutats cal
aplicar el mateix criteri. Però tenint en
compte donades les seves característiques pròpies, en aquest cas, l’ús de gas
natural com a font energètica i amb tecnologia híbrida.
Potenciar el transport col·lectiu a empreses i polígons industrials.
Garantir i potenciar el transport col·lectiu
des del medi rural.
Recuperar, mantenir i potenciar el transport ferroviari de rodalies, per a persones
i per a mercaderies.

Però, perquè tot això sigui possible, s’hauran
de fer inversions en manteniment, en noves
infraestructures elèctriques i gasistes, ferroviàries, i en vies de comunicació. I tot això basat
en una mobilitat gestionada d’una manera més
intel·ligent basada en una logística intermodal.
Així mateix, en les circumstàncies actuals, garantir la seguretat sanitària en el transport
col·lectiu davant la COVID-19.
Des de SOLAR PLUS podem assessorar-vos
sobre les alternatives de mobilitat de la vostra empresa o entitat pública. ●

636 85 00 50
solarplus.cat
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Anem de calçotada!
Crema de calçots

Una recepta fàcil però imaginativa
cocinandoentreolivos.com

L

es característiques dels calçots són múltiples: tenen
poques calories, molt contingut d’aigua i també
molta fibra, minerals i vitamines.
Tenen una gran quantitat de ferro, calci, fòsfor i
magnesi, així com una important quantitat de vitamines
B, C i E.
Tenen una gran acció depurativa, i la presència de flavonoides fa que tinguin propietats antioxidants.
Sempre s’ha considerat que els calçots són un d’aquells
aliments fonamentals per regular el bon funcionament de
l’organisme.
El primer és, evidentment, utilitzar els autèntics calçots de
Valls. La diferència és tan gran que val molt la pena que
tothom ho provi. S’han de coure amb sarments de vinya.
Si no en tens, tampoc cal preocupar-se, però sobretot
fes-los amb flama viva.
Els calçots s’han de cremar bastant, i després s’emboliquen en paper de diari. Això mantindrà els calçots calents
fins que els hagis de servir. Fes-ho poc després d’haver-los
cuit (màxim 15-20 minuts).
És important utilitzar una salsa molt bona, ja sigui feta
per tu o comprada. La salsa en conserva no sol estar a l’altura de la salsa natural. Quan serveixis els calçots, fes-ho
en unes teules per a calçotada. Aquestes teules no només
són per millorar la presentació, sinó que serveixen per
mantenir calents els calçots.
La salsa, per descomptat, l’hauries de posar en unes salseres per a calçotada, que són especials, una mica allargades, i són perfectes per untar el calçot del tot. Evita els
gots de plàstic per servir-la, per exemple.
I finalment, els pitets per a calçotada, que, a més a més
d’ajudar a crear un clima molt propici, serveixen per evitar
que et taquis amb la salsa, cosa que, com saps, passa
sovint.
Sense cap dubte, la millor calçotada és la calçotada tradicional, però et proposem un plat molt especial. ●

 Ingredients per a 4 persones
 10 calçots
 1 patata
 nata
 oli
 pastilla de brou (opcional)

 Elaboració
Neteja els calçots, trosseja’ls i posa’ls en una paella amb una mica d’oli. Escalfa’ls sense que es daurin. A la meitat del procés d’escalfar-los, afegeix-hi
una patata i deixa que s’acabi de coure tot. Cobreix-ho amb aigua, o amb
un brou suau, si en tens. Si no, una pastilla de brou també serveix. Deixa-ho
coure uns vint minuts. Afegeix-hi un rajolí de nata i tritura-ho tot. I ja està
a punt per servir. Es pot menjar freda o calenta.
Decora el plat al teu gust. Fins i tot es poden decorar els plats individualment. Es pot presentar la crema de calçots de manera imaginativa. L’elaboració de la crema de calçots és bastant fàcil, i no obstant això tens la
possibilitat de convertir-la en una gran cosa.

 La nostra proposta
Presenta cada plat de manera diferent. En un hi pots posar una mica
d’orenga, en un altre una fulla de julivert, nous, parmesà, uns crostons...
També pots fregir tires molt fines de calçot i decorar la vora del plat. Ah, i
també hi pots posar una mica de salsa romesco.
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Eurecat col·labora en la traçabilitat de la
presència de restes gèniques del SARS-CoV-2
a les depuradores catalanes

L

a plataforma #SARSaigua_CAT informa
de la presència, tendències i oscil·lacions de rastres genètics del virus
SARS-CoV-2 a les aigües residuals d’entrada de diverses depuradores catalanes, dins
del projecte de recerca Xarxa de Vigilància del
SARS-CoV-2 en aigües residuals, iniciat el passat
juliol pels departaments de Territori —a través
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)— i de
Salut, juntament amb Eurecat, l’Institut Català
de Recerca de l’Aigua (ICRA) i la Universitat de
Barcelona (UB).
Amb controls analítics duts a terme en un total
de 56 depuradores catalanes que sanegen el
80 % de les aigües residuals generades a Catalunya, el Departament de Salut i el Procicat disposen d’una variable més a l’hora de prendre
decisions per reduir la propagació del coronavirus.
El monitoratge consisteix en la presa de mostres
a l’aigua d’entrada de les depuradores (abans de
tractar-les). Posteriorment, les mostres es transporten, amb totes les mesures de seguretat, a
tres laboratoris vinculats als centres de recerca
i tecnològics de referència. La quantificació
de les traces genètiques del SARS-CoV-2 es fa
mitjançant l’amplificació de l’ARN present a les
mostres amb un mètode en què s’analitza la
concentració de l’ARN viral mitjançant una PCR
quantitativa. Els resultats es tenen en 48 hores.
Els resultats dels darrers mesos, i que ara
s’obren a la ciutadania després de calibrar la

metodologia, s’han posat al servei del Departament de Salut per a la presa de decisions i
mesures durant els darrers mesos de la pandèmia, buscant la detecció precoç de la circulació del virus en àrees determinades i com un
indicador addicional de l’evolució i tendències
de la circulació del virus a les diferents comarques de Catalunya.

Coordinació amb el món
de la recerca
La xarxa de seguiment per analitzar l’evolució
de la COVID-19 a Catalunya està coordinada
per l’ACA, que ha finançat el projecte amb
400.000 euros, amb els principals centres de
recerca catalans com Eurecat, l’ICRA i la UB.
En aquest sentit, hi participen tres laboratoris,
dos dels quals de la UB especialitzats en l’anàlisi de virus en mostres ambientals i clíniques
(el laboratori de Biologia Molecular de Virus
Entèrics i el laboratori de Virus, Bacteris i Protozous d’interès en Salut Pública i Seguretat Alimentària), i l’altre d’Eurecat, especialitzat en la
investigació en biomarcadors en diverses àrees
de salut, alimentació i medi ambient, dins de
l’Àrea de Biotecnologia del centre tecnològic.
Aquesta xarxa se suma a la d’altres països europeus (els Països Baixos, Suïssa, el Regne Unit,
Espanya, entre d’altres) que han començat a
monitorar la concentració de les traces genètiques del SARS-CoV-2 en aigües residuals com

a eina per anticipar possibles nous rebrots i per
avaluar l’efectivitat de les mesures de contenció
implementades.
La component de recerca del projecte català
és homologable i posiciona Catalunya entre
les iniciatives més avançades dels països europeus en aquest àmbit, tal com es dedueix de
la informació aportada a les reunions de la
“Surveillance of COVID-19 virus in wastewater:
Where we stand”, en què s’ha constatat que és
possible fer detecció avançada del SARS-CoV-2
a partir de l’anàlisi de les aigües residuals i,
alhora, la necessitat de fer recerca per tal d’estandarditzar els mètodes amb l’objectiu que els
resultats siguin fiables.

Recerca en l’àmbit europeu
Així mateix, Eurecat particularment crea sinergies amb la “Feasibility assessment for an
EU-wide Wastewater Monitoring System for
SARS-CoV-2 Surveillance”, exercici de monitoratge al llarg de tot Europa en un nombre seleccionat de plantes de tractament d’aigües residuals, i continua reforçant la línia d’investigació
iniciada per SEWERS4covid, solució per pronosticar brots epidèmics en temps real mitjançant
l’anàlisi d’aigües residuals, a partir de la utilització d’eines de microbiologia i d’intel·ligència
artificial, que ha estat el projecte guanyador de
la hackató organitzada per la Comissió Europea
#EUvsVirus. ●

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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AVANZA.
SAGE TE
ACOMPAÑA.

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

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

Febrer
 1 Dilluns 2 Dimarts GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
 2 Dimarts 3 Dimecres BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba)
938730133
 3 Dimecres 4 Dijous COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679

/// sÈries ///
 The Last Kingdom
Plataforma: Netflix

És una sèrie de televisió britànica. És un drama històric de la Gran
Bretanya medieval, basada en les novel·les The Saxon Stories, de
Bernard Cornwell. La sèrie ha comptat amb la participació convidada d’actors com Rutger Hauer, Matthew Macfadyen, Jason
Flemyng, Nicholas Rowe, Lorcan Cranitch, Eva Birthistle, Alec
Newman, Sergej Onopko, entre d’altres.
Malgrat que es considerava acabada, ja se n’ha estrenat la quarta
temporada i se n’espera una cinquena entrega a finals del 2021.
Tema: És l’any 872 i molts dels regnes separats del que ara es
coneix com a Anglaterra han caigut en mans dels invasors danesos, de manera que deixen el gran regne de Wessex sol i sota el
comandament del rei Alfred el Gran. Durant aquest temps, Lord
Uhtred, un noble saxó, és assassinat pels danesos i el seu fill, Uhtred de Bebbanburg, és capturat i criat com un danès. Aviat es veu
obligat a triar entre el país del seu naixement i la gent que el va
criar, per la qual cosa es posa a prova la seva lleialtat.

 Manifest

Plataforma: HBO
És una sèrie de televisió de drama sobrenatural nord-americà creada per Jeff Rake. La sèrie se centra en els passatgers i la tripulació
d’un avió comercial que reapareix sobtadament després d’haver
estat considerats morts per més de cinc anys. Està protagonitzada
per Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, JR Ramírez,
Lluna Blaise, Jack Messina i Parveen Kaur.
Tema: El vol 828 de Montego Air va aterrar amb seguretat després
d’un vol turbulent però de rutina, i la tripulació i els passatgers es
van sentir alleujats. No obstant això, en el lapse d’aquestes poques
hores, al món van passar cinc anys i els seus amics, famílies i col·legues, després de plorar la seva pèrdua, van abandonar l’esperança
i van continuar amb les seves vides. Ara, davant l’impossible, se’ls
dona una segona oportunitat. Però a mesura que s’aclareixen les
seves noves realitats, es desenvolupa un misteri més profund i alguns dels passatgers aviat s’adonen que pot significar alguna cosa
més gran del que alguna vegada van creure possible.

 Madres

Plataforma: Amazon prime
És una sèrie protagonitzada per Belén Rueda, Rosario Pardo, Aida
Folch i Carmen Ruiz. La sèrie va ser renovada per una segona temporada sense emetre amb els fitxatges de Paco Tous, Jon Plazaola,
Elena Irureta, Jesús Castro i Irene Arcos.
Tema: Marián (Belén Rueda), una dona de caràcter amable i conciliador, veu com la seva vida es comença a esquerdar el dia en què
van diagnosticar anorèxia a la seva filla, Elsa (Carla Díaz). Bolcada
en la cura i les contínues atencions que reclama la seva filla, les
seves vivències les comparteix amb d’altres mares que tenen els
fills a l’Hospital Los Arcos i amb el personal sanitari.
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Televisió

NIT DE REIS A SANT FRUITÓS DE BAGES

sota el cobert de la màquina del batre i plaça Onze de Setembre
Transmissió en directe 19.00 hores a Canal Taronja TV
Música, show de llums, neu, fum...
Els Reis d’Orient a la teva TV de proximitat!

Una iniciativa de

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages et convida a veure i viure l’arribada dels Reis d’Orient. Serà
una mostra estàtica amb les carrosses dels Reis i les altres carrosses sota el Cobert de la Màquina de
batre i la plaça Onze de Setembre, on passaran les famílies de forma esglaonada amb reserva d’hora.
L’horari de funcionament serà de 17.00 a 22.30 hores. A les 19.00 hores i a través de CANAL TARONJA
TV. Donem la benvinguda a Melcior, Gaspar i Baltasar EN DIRECTE i a través de la teva televisió de
proximitat i des de casa teva!

Programació a Canal Taronja, te la perdràs?
HORA

DILLUNS

7:00-7:30

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

7:30 - 10:00

NEX MATÍ

NEX MATÍ

NEX MATÍ

NEX MATÍ

NEX MATÍ

10:00 - 12:00

BEN TROBATS

BEN TROBATS

BEN TROBATS

BEN TROBATS

BEN TROBATS
CAP I CASAL

12:00 - 12:30

FEM TERRITORI

TENIM TALENT

AIXÍ ÉS LA VIDA

CUINA PER SORPRESA

12:30 - 13:00

AVENTURA’T

DE TOT I MÉS

MOLT PERSONAL

CONNECTATS

FET AL PAÍS

13:00 - 14:00

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

14:00 – 14:30

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

14:30 – 15:30

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

15:30 - 16:00

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

AL DIA

16:00-17:00

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

AL DIA

17:00-17:30

AL DIA

AL DIA

AL DIA

17:30 - 18:00

LA CLAU DE LA NOSTRA HISTÒRIA

BARCELONAUTES

LA MAR DE BÉ

18:00 - 18:30

TELÓ DE FONS

TOT RECORDANT

18:30 - 19:00

PAISATGES ENCREUATS

TORNA-LA A TOCAR SAM

19:00 - 20:00

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

20:00 - 20:30

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

20:30 - 21:00

DE TOT I MÉS

AIXÍ ES LA VIDA

CUINA PER SORPRESA

CAP I CASAL

FEM TERRITORI

21:00 - 21:30

LA CLAU DE LA NOSTRA HISTÒRIA

MOLT PERSONAL

CAMINANT PER CATALUNYA

FET AL PAÍS

GAUDEIX LA FESTA

21:30 - 22:0

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

22:00 – 23:00

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE
FEM TERRITORI

CLÍNICA INTEGRAL

I BONA LLETRA

CUINA PER SORPRESA

AL DIA
ESPAI SALUT
COSES DE CASA
CONNECTI.CAT

23:00 - 23:30

DE TOT I MÉS

AIXÍ ÉS LA VIDA

TENIM TALENT

CAP I CASAL

23:30 - 00:00

AVENTURA’T

MOLT PERSONAL

LA MAR DE BÉ

CAMINANT PER CATALUNYA

CONNECTATS

00:00 -00:30

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

NOUS SERVEIS DE MÀRQUETING DIGITAL

Ara, el Grup Taelus Comunicació
t’ajuda a fer créixer
el teu negoci i guanyar clients
Reserva un assessorament online amb el nostre equip expert!
Contacte: publi@taelus.net

