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Una ‘Llum’ minvant per la Covid
Foto Jordi Biel

La festa manresana per excel·lència oferirà menys activitats
multitudinàries al carrer, però tindrà una gran presència ‘on line’

Valentí Oviedo

Marc Castells

El pregoner de la Festa de la Llum, que
enguany administra El Galliner, ha estat
triat per participació popular

L’alcalde d’Igualada creu que en un futur
caldrà desdoblar l’Eix Diagonal, que uneix
la capital de l’Anoia amb Manresa
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Pilar Goñi

Aquest 21 de febrer tornarem a honorar els nostres avantpassats del segle XIV
quan un raig de llum misteriós va baixar de
Montserrat fins a l’església del Carme de
Manresa. Aquest fet va aconseguir que el
bisbe de Vic, Galceran Sacosta, aixequés
l’excomunicació que patien els manresans
per haver construït la Séquia passant per
les terres del Bisbat sense demanar permís ni pagar delme.
Aquesta insubordinació, aquesta revolta,
sempre m’ha resultat magistral. Homes i
dones que es van saber enfrontar a una
autoritat que els volia privar d’un bé essencial com és l’aigua. La seva resiliència
va ser imprescindible. Ens hem plantejat què hauria passat sense la Séquia a
Manresa? Potser seria una ciutat que ja
no existiria. Aquella fermesa de Jaume
d’Artés i el Consell de Ciutat, amb el suport dels veïns i de les veïnes, va fer que
tot arribés a bon port.
Potser n’hauríem d’aprendre i acostumar-nos a treballar en equip i a saber dir
no quan és no i a dir sí quan és necessari.
Cada vegada que obrim l’aixeta de casa i
surt aigua potable, hauríem de fer saber
als nostres infants que és gràcies a l’empenta d’aquelles persones de fa set segles. Just és que cada any els recordem
i homenatgem i aprofito per demanar,
un cop més, que a la Galeria de Manresans il·lustres hi hagi un quadre al·legòric d’aquella data, el fet més important
de la història de Manresa.

Publicació mensual de distribució gratuïta a les llars de
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La pandèmia no apaga la Festa de la
Llum, símbol identitari dels manresans
‘’La Festa de la Llum commemora uns fets que encara avui dia tenen repercussió en la
nostra vida diària i que diuen molt de la capacitat de treball i la valentia en la presa de
decisions dels nostres avantpassats’’.

Tant l’arribada dels símbols de la Llum, l’aigua i la flama, com la Fira de l’Aixada i la Transèquia estan pendents de les disposicions del Govern per fer-les presencials
Per Pilar Goñi
Fotos: Jordi Biel, CC Bages
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quest és l’enunciat habitual de la
festa “més nostrada” manresana i
que commemora els fets misteriosos
succeïts a Manresa el 21 de febrer de
1345. Hi ha molta història al darrere i Manresa
cada any ho celebra. Volem fer cinc cèntims del
que ha estat la història i del que serà en aquest
2021, en una diada atípica degut a la COVID-19.
Diu la història que al segle XIV, a la ciutat de
Manresa, hi va haver una gran sequera. Feia molt
de temps que no plovia i hi havia manca d’aigua.
Un dia, el Consell de la Ciutat va tenir una gran
idea que era portar aigua des de Balsareny fins
a Manresa, fent un canal. I van demanar permís
al rei Pere III per construir una séquia que van
posar en mans del mestre anivellador Guillem
Catà. Quan ja estaven a mig fer, el bisbe de Vic,
Galceran Sacosta, va dir que havien de pagar
per passar per les seves terres. Com que els
manresans no li van fer cas, el bisbe va decidir
excomunicar a tothom. Va ser així que un 21 de
febrer de 1345 una misteriosa llum que provenia
de Montserrat va entrar directament pel rosetó
de l’església del Carme i les portes es van obrir.

El bisbe es va adonar de l’error que havia comès
i finalment va deixar que es construís la séquia.
Gràcies a aquells manresans i a la misteriosa
llum, la ciutat va créixer i encara avui podem
obrir l’aixeta sense por que no surti aigua i
mantenir un regadiu a la ciutat i comarca.
Manresa celebra, doncs, aquesta efemèride
que es converteix en una festa major d’hivern
per a la ciutat. La Confraria de la Santíssima
Trinitat va conduir la celebració de la festa fins
a finals del s. XX. Sota la denominació de “La
Misteriosa Llum”, el dia 23 de maig de 1995 es
va constituir a Manresa una associació civil sense
ànim de lucre per a la realització i organització
d’activitats amb motiu de la celebració anual
de la Festa de la Misteriosa Llum de Manresa.
En converses mantingudes amb el Bisbat i
atenent el seu suggeriment, els capdavanters
de la nova etapa van acceptar prendre aquest
nom d’Associació Misteriosa Llum, en lloc de
mantenir el de Confraria de la Santíssima Trinitat,
per remarcar el caire civil de l’entitat i el fet que
no tindria vinculació orgànica amb la jerarquia
eclesial, tot i donar continuïtat a una tradició
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d’arrels i continguts indubtablement lligats
a la religiositat popular, que es mantindrien
en tota la seva extensió. Pere Garcia i Florenci
Serra van agafar el relleu de Maria Antònia
Besora i mossèn Josep Leyes i van convertir una
associació religiosa en laica.
La presidenta actual de l’Associació, que vetlla
perquè es compleixin tots els requeriments que
fan que la festa segueixi l’ordre previst, és Laia
Muns. Tot just fa un any que n’és presidenta.
“La meva vinculació amb la Festa de la Llum ve
de fa uns quants anys, del 2011, quan el Parc
de la Sèquia, entitat on treballo, en vam ser
els administradors. I la veritat és que he anat
mantenint la relació d’una manera o d’una
altra”.
La Laia fa quatre anys que va entrar a l’Associació
Misteriosa Llum com a tresorera, després
com a secretària i finament com a presidenta.
“La veritat és que em feia molta il·lusió
—comenta—, llàstima que les circumstàncies
hagin fet que sigui un any una mica atípic i que
això faci que no ho pugui acabar de gaudir
plenament”.
I és que enguany, i degut a la COVID-19, encara
no se sap ben bé què es farà o no, depenent
de les disposicions marcades pel Govern. “Serà
molt atípica —explica Laia Muns— i segurament
hi haurà actes que no es podran acabar de
celebrar i d’altres que hauran de canviar
de format. És una llàstima perquè la Llum és
una festa molt participada per les entitats de
Manresa que, al final, són els organitzadors
de la majora d’activitats que es fan i això aquest
any no podrà ser. I, d’altra banda, activitats de
la Festa que donen projecció de la ciutat cap
a fora, com la Fira de l’Aixada o la Transèquia,
tampoc es podran fer amb tot el seu lluïment”.
S’ha elaborat un programa amb les ganes de
poder fer tot allò que sigui possible respectant
la normativa vigent de cada moment, tot i
esperant que la situació acompanyi per poder
gaudir de la festa de ple l’any vinent.
Els administradors de la Llum d’enguany són
El Galliner, amb qui l’Associació ha tingut una
relació molt fluida. Segons Laia Muns: “És una
entitat que mou moltes persones, que mostra
ganes de fer les coses i es nota que estan
acostumats a programar activitats, i crec que
tot això es reflectirà en el programa. La tasca
d’El Galliner sempre és amb actitud positiva i de
sumar-se a fer la festa de manera diferent, si cal,
però lluïda i això és molt admirable”.
Des del 2010 també es fa el pregó infantil, que
aporta als més menuts i a les escoles el fet de
conèixer i treballar la festa perquè sigui més
coneguda en les generacions futures.

Una celebració habitual que queda anul·lada i
que organitza el Parc de la Sèquia és el partit
amb dues pilotes al camp de futbol del Congost,
però sí que es portarà a terme la popular cursa
de la Transèquia, que enguany tindrà unes
mesures molt especials degut a la situació de la
COVID-19.
Cada any, uns administradors cuiden que
es compleixin tots els actes ja previstos tant
els litúrgics com actes ja habituals, com el
Misteri de la Llum, el pregó institucional fet
sempre per un manresà, els Jardins de Llum,
“encesa d’espelmes” i un llarg reguitzell que
omplen el calendari festiu des de mitjan febrer
fins a primers de març. L’entitat d’enguany
és El Galliner, que compleix 25 anys de vida
organitzant aquesta celebració.
Com diu Joan Morros d’El Galliner, “serà diferent.
Segurament molt diferent. Per una banda,
pel que ens diuen les entitats, hi haurà molts
menys actes i, per l’altra, el període de la festa
s’escurçarà. Com a curiositat i amb certa ironia,
podem dir que, si per aquells dies es manté el
confinament municipal, serà l’any en què més
manresans seran a Manresa el Dia de la Llum”.
“Hi haurà activitats que es faran en format
digital, com ara la representació ‘Jan i Júlia i la
misteriosa Llum’, una producció del Kursaal que
servirà per explicar als alumnes de primer cicle de
Primària la història que hi ha darrere de la Festa
de la Llum. Durant la setmana de la Llum, es farà
arribar en format digital a totes les escoles de
Manresa i el Bages. I esperem que per la Llum
del 2022 els nens i les nenes ja puguin venir al
Kursaal o al Conservatori a veure el muntatge
en directe. També segurament activitats com la
Fira de l’Aixada, el pregó infantil o la Transèquia
hauran de fer-se en una format virtual o semipresencial”, comenta Morros.
El pregó institucional escrit i dit per un manresà
és un dels moments més solemnes de la Festa,
ja que cada pregoner hi dona la seva empremta
particular. Enguany, el pregoner serà Valentí
Oviedo, director actual del Gran Teatre del Liceu
(vegeu l’entrevista en aquesta publicació a les
pàgines 10 a la 12). El pregoner ha estat triat
enguany de manera molt original i participativa,
com és el tarannà dels administradors de la
Festa de la Llum, que són El Galliner. “En una
de les reunions d’El Galliner va sortir la idea
de demanar a la ciutadania noms de persones
que ho podrien fer bé. Van participar-hi 347
persones que van proposar 79 noms i a partir
d’aquests noms vam obrir un procés intern
entre els membres d’El Galliner. Finalment, i per
consens, vam proposar com a pregoner de la
Llum 2021 Valentí Oviedo, actualment director
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general del Liceu de Barcelona, que es va
emocionar en el moment de rebre la proposta.
Com a novetat, el pregó es farà al Teatre
Conservatori el divendres 19 de febrer a les set
de la tarda per poder mantenir les distàncies”.
El treball de la comissió organitzadora és a partir
de la manera de treballar d’El Galliner sense
socis però amb un alt grau de persones que
hi contribueixen. Actualment, les reunions,
degut a la pandèmia, han estat amb
videotrucada, diu Morros. “El Galliner som una
entitat peculiar. No tenim socis. Ens reunim
setmanalment, ara per videotrucada, 12 o 13
dels 20 membres que formem actualment
l’entitat i debatem els temes i les propostes que
van sortint. Ser administradors ens ha estimulat
a desenvolupar el projecte que hem titulat ‘Un
passeig pels teatres i cinemes de Manresa’ i
que, independentment que es pugui fer o no
el recorregut de manera presencial, el material
recollit estarà a internet i formarà part de la
història sociocultural de Manresa i se’n podran
fer visites virtuals. Per fer aquesta recopilació
d’informació hem comptat, entre d’altres, amb
l’aportació inestimable de l’historiador i amic
Francesc Comas”.
La relació amb l’Associació Misteriosa Llum
ha estat molt fàcil i és molt fluida. Segons
Morros, “el mes de juliol ja vam fer la primera
reunió en la qual ens van concretar les funcions
dels administradors. Des de llavors, anem
mantenint reunions periòdiques, ara virtuals,
i comptem amb el suport del personal tècnic
de l’Ajuntament en temes de protocol, cultura i
comunicació i també de l’alcalde i de la regidora
de Cultura.
Pel que fa a les entitats, vam enviar-los una
carta a finals de novembre per conèixer-ne les
propostes. Però amb l’evolució negativa de la
pandèmia i les recomanacions sanitàries, moltes
—tradicionalment implicades— no han pogut
plantejar-se organitzar cap acte. Per això, al
començament de l’entrevista us deia que serà
una Festa de la Llum molt diferent amb alguns
actes presencials en recintes tancats, i d’altres
de virtuals”.
Aquesta redacció ha volgut parlar amb
l’Ajuntament de Manresa per saber com
entomen aquesta celebració manresana, però
a l’hora del tancament d’aquesta edició la
resposta ha estat que “el consistori està
treballant per poder casar la continuïtat de la
festa amb la seguretat sanitària i el compliment
de les mesures anti-COVID”. En qualsevol cas,
sigui virtual o presencial, la Festa de la Llum de
Manresa torna per honrar els manresans valents
del segle XIV. ●
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Administradors de la Festa de la Llum
dels darrers vint anys

Pregoners de la Llum
dels darrers vint anys

2001  ORFEÓ MANRESÀ
2002  COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS
DE CATALUNYA
(DELEGACIÓ DEL BAGES)
2003  CASAL FAMILIAR RECREATIU
2004  COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA
(DELEGACIÓ MANRESA)
2005  CENTRE EXCURSIONISTA DE LA COMARCA
DE BAGES
2006  TERTÚLIES A LA CUINA
2007  ROTARY CLUB MANRESA - BAGES
2008  PROJECTE MOSAIC
2009  CAE
2010  COORDINADORA DE JUBILATS I PENSIONISTES
DE MANRESA
2011  PARC DE LA SÈQUIA
2012  ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS 		
D’ALZHEIMER I D’ALTRES DEMÈNCIES DEL BAGES,
BERGUEDÀ I SOLSONÈS
2013  ÒMNIUM BAGES
2014  ASSOCIACIÓ LES CUINERES DEL BAGES
2015  BANC DE SANG I TEIXITS A MANRESA
2016  CLUB TENNIS MANRESA
2017  FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES
2018  IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA
2019  FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS
DE MANRESA
2020  DONES EMPRENEDORES INNOVADORES
DE MANRESA

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020






















Josep M. Busquets i Galera
Ricard Torras i Solervicens
Jaume Serra i Fontelles
Jacint Corbella i Corbella
Francesc Villegas i Martínez
Florenci Serra i Muntaner
Sor Lucía Caram i Padilla
Joan Cornet i Prat
Pep Llenas i Sunyer
Climent Forner i Escobet
Adolf Todó i Rovira
Lluís Guerrero i Sala
Josep Camprubí i Casas
Joan Soler i Playà
Paqui Santasusana Robert
Josep Alabern i Valentí
Ignasi Ribas i Canudas
Anna Carranza i Esteve
Joan Morros Torné
Carlota Riera Claret

* Informació extreta de la pàgina web de l’Associació de
la Misteriosa Llum de Manresa
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Cost de la trucada: segons operadora.

Opinió · FREQüència · Febrer 2021

Un raig de llum i un
camí d’aigua: a Manresa
Una vivència personal de la festa
Antònia M. Gorgas Bargay
Presidenta de l’Associació
Misteriosa Llum
(2010-2014)
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L

a Llum és la festa manresana per excel·lència,
amb dilatada trajectòria històrica, plena de valors i reconeguda dins el Catàleg del Patrimoni
.Festiu de Catalunya.
Parlar de la Festa de la Llum, com a vivència personal,
és moure un cúmul d’emocions, algunes de les quals
us compartiré.
El novembre de 2007 se’m va demanar entrar a formar
part de la Junta de l’Associació Misteriosa Llum. No
m’ho havia plantejat mai, però em va il·lusionar formar
part d’una junta de persones a qui apreciava i valorava.
Acabat el mandat del meu predecessor, Pere Garcia
Ferrer, amb experiència i solvència avalades per moltes
Llums, se’m va proposar assumir la presidència, a la
qual vaig accedir l’abril de 2010 fins al juny de 2014, en
què em va succeir Antoni Fornells i Canal.
Expresso el meu agraïment pel que he viscut, après
i compartit, en tots els àmbits, aspectes i persones,
algunes de les quals ja no són entre nosaltres, i que
han deixat una especial i inestimable empremta a la
nostra ciutat.
Concretant en l’espai del meu mandat, destaco el treball il·lusionat de tota la junta, amb les persones administradores de cada edició de la Festa, amb qui vam
establir llaços d’amistat i complicitat per fer-la atractiva
i participativa, així com el suport de tots els departaments i regidories implicades de l’Ajuntament de la
ciutat, el Parc de la Sèquia, els mitjans de comunicació i la generosa col·laboració d’entitats i institucions
diverses.
Confesso l’emoció que des de la primera vegada m’ha
fet, i em fa sempre, l’escenificació del Misteri de la
Llum.
Destaco l’Exposició “Llum, Aigua i Festa”, que va
oferir a la ciutadania una gran revisió del fil històric i va
mostrar la importància de guardar-ne la memòria. A
partir d’aquí, s’han anat recollint documents i imatges
que s’han anat penjant a la pàgina web de la Festa de
la Llum i ha esdevingut un acte —“Fem memòria de la
Llum”— sobre la vivència d’aquests records.
Vull remarcar el protagonisme donat al Pacte de la
Concòrdia, escenificant-lo a continuació de l’acte del
dia 20 al vespre, al Monument de la Llum, per donar
relleu als personatges que la van fer possible. Com a
curiositat, el 2012, van ser representats per professionals d’Althaia i del Departament de Salut, tant en primera línia en aquests moments.

Em va sorprendre conèixer la casa on va néixer el bisbe
Galceran Sacosta, a l’Avenc de Tavertet.
Recordo l’impacte visual de l’Encesa de la Nova Llum i
l’emoció sentida en la incorporació del conjunt escultòric dedicat a Joaquim Amat-Piniella, a l’edifici del Casino, i veure el seu fill assegut davant la imatge del seu
pare. I, també, més endavant, poder seguir la rebuda
de les restes de l’escriptor al cementiri de la ciutat.
Són molts, i ben diversos, els actes que he seguit i he
viscut amb molt de goig.
Vull destacar una xerrada a Lledoners, a petició del
professorat de l’alumnat intern, sobre la Séquia i els
seus orígens, amb la col·laboració del Parc de la Sèquia.
Conèixer l’existència de Ciutats de Llum al món, amb
orígens i connotacions diverses, va ser una bona descoberta, així com saber que han modelat plataformes
internacionals de trobades i intercanvi de contractacions a l’estil de la Fira Mediterrània manresana.
Una de les que ens va impactar va ser la “Fête des Lumières” de Lió, a França, que des de 1999 ha esdevingut tot un festival de llum i color per tota la ciutat, que
actualment veiem a Manresa, amb els Jardins de Llum.
Hem recuperat documents, dels quals destaco l’escrit
del pregó de la Llum de l’any 1967, del Sr. Xavier Sitjes,
que va facilitar, del seu arxiu personal, atès que llavors
es pronunciava a través de la ràdio, i no estava publicat
enlloc.
I podem tornar a escoltar la veu del bisbe Casaldàliga,
en l’emotiu missatge emès durant l’Ofici de la Llum de
1994, gràcies a la gravació que el Sr. Antoni Garriga va
proporcionar.
Per la importància de transmetre les nostres tradicions
als infants, vull esmentar els quaderns Aquella Llum
resplendent, editats per Zenobita i repartits a les escoles manresanes.
Si amb el pregó institucional ens sentim convidats a
la Festa, he de confessar que seguir el pregó infantil m’omple d’emoció i esperança, perquè és ajudar a
formar ciutadans i ciutadanes de Manresa, amb sentiment de pertinença, de la qual cosa tenim un bon
exemple amb el “Camí de la Llum”, itinerari sonor
sobre el recorregut històric de la construcció de la Séquia, elaborat el 2012, per infants de l’aula d’acollida,
de 5è, de l’Escola Pare Algué.
Perquè, tinguem-ho present: “Només s’estima el que
es coneix”. ●
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Dignificar la festa
és dignificar Manresa
Toni Fornells Canal
President de l’Associació
Misteriosa Llum (2014-2018)

E

ntenc la Festa de la Llum de Manresa
com un símbol i, per tant, com a representació d’una idea de tal manera que
pugui ser percebuda amb tota la seva
globalitat.
El problema i alhora la virtut que tenen els símbols, com la nostra festa, és la personalització
que en fa cada un dels observadors, per exemple: el símbol de la creu no tothom el percep
de la mateixa manera, que pot ser religiosa,
històrica, estètica, etc., però sí que tenim una
única definició precisa de la seva natura, com
a representació dels cristians, originada en la
manera com va ser executat Jesucrist.
La definició acceptada de la festa de la Llum
ens recorda uns fets concrets relatats per historiadors reconeguts, en els quals, per un costat,
es va resoldre un litigi polític i econòmic complex i de gran transcendència per a la ciutat i,
per l’altre, ens descriu els fets de “La Misteriosa
Llum”, amb acta notarial inclosa, per part de
l’Església i la Comunitat Carmelita Manresana.
Si obviéssim l’arrel cristiana de la festa, en podríem deixar descalçat el tronc principal que la
sustenta; tot i això, considerar-la exclusivament
religiosa és una falta de consideració a la seva natura i una perversió de la realitat que els
manresans no prou informats acostumen a fer.
Durant els anys que he estat al capdavant de la
festa, he hagut de lluitar contra aquests prejudicis, especialment en persones i col·lectius de
caràcter progressista que fan del seu laïcisme
una bandera on atrinxerar-se. Es tracta d’un
progressisme estètic que defuig de timbres i
símbols apel·lant a la llibertat, mentre inconscientment genera nous fermalls i estereotips que
menystenen qualsevol activitat que pugui ser
dubtosa de ser reaccionària.
La Festa de la Llum va molt més enllà i ens parla
d’una ciutat que va atrevir-se a pensar en gran,
tot lluitant per un somni que transcendiria fins
als nostres temps: la Séquia; i ens mostra una
ciutat en plenitud i creixement que, més endavant, veuria minvat el seu ric patrimoni urbà

per nombrosos incendis de caràcter bèl·lic, injustament ignorats per la majoria de manresans
actuals.
A la litúrgia festiva arcaica que alimenta el bon
sentiment de pertinença a la comunitat, feliçment s’hi han afegit les darreres dècades nous
motors que actualitzen una festa més lúdica.
Com la Fira de l’Aixada, que hi té un gran encaix per dos motius fonamentals: la recreació
teatral dels fets tan singulars i la mobilització
dels actius de la ciutat, aquest cop en forma
d’entitats culturals i recreatives, que han tornat
a pensar en gran, i han aconseguit que no sigui
una fira medieval més, destinada a desaparèixer sota les pressions erràtiques de les modes.
Com també la Transèquia, una activitat esportiva i col·lectiva que ens ensenya la bellesa i
la transcendència de la construcció del canal, i
treu profit de la seva singularitat, alhora que la
fa evident en una simbiosi perfecta.
Dignificar la festa és dignificar Manresa i pintar
de color l’estàtica postal grisa actual per tornar
a pensar en gran. ●
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Valentí
Oviedo
‘‘El fet cultural de
Manresa ha influït
més del que imaginem
arreu del país’’

Per Eli Pagan
Fotos: ACN
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Valentí Oviedo, de 43 anys, serà el pregoner de la Festa de la Llum d’aquest any
de la qual són administradors El Galliner.
Oviedo és des de 2018 el director general del Gran Teatre del Liceu.
Oviedo es va llicenciar en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i té formació directiva en MBA, IESE i un postgrau en Control de Gestió. Va iniciar la carrera professional en el sector privat
financer, però gràcies al seu vincle amb la cultura i les arts va passar a dirigir
Manresana d’Equipaments Escènics, a partir del gener de 2008. El Teatre Kursaal va rebre una embranzida gegantina gràcies a Oviedo i a la seva manera de
veure les arts i de com presentar-les. Va aconseguir omplir en totes i cada una
de les activitats que s’hi portaven a terme i va ser un referent teatral arreu de
Catalunya.
Aquesta responsabilitat la va desenvolupar fins al 2013, moment en què va deixar l’equipament manresà per fer-se càrrec de la gerència de l’Auditori de Barcelona. El 2016 fou nomenat gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).
El març de 2018 fou nomenat nou director general del Gran Teatre del Liceu.
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//// Les empreses culturals no són un negoci, són servei que s’ha
de gestionar. És molt important un equilibri pressupostari ////
Il·lusionat per ser el pregoner de la Festa de la Misteriosa Llum de Manresa?
Molt content. Em fa molta il·lusió. Ser-ho en
un any en què El Galliner són els administradors és un honor. La meva vinculació és total
amb aquesta entitat. De fet, un orgull perquè la cultura està molt lligada a l’entitat. Les
polítiques que estem aplicant al Liceu tenen
una clara influència d’El Galliner i dels aprenentatges de Joan Morros.
Per primera vegada s’ha triat el pregoner
a través d’un procés participatiu. Sorprès
d’haver estat l’elegit?
Doncs sí. És una gran responsabilitat. Sempre
penses que el pregoner ha de ser un pou de
ciència i saviesa amb una llarga trajectòria.
No m’ho esperava. Espero que el que expliqui sigui interessant per a tothom.

tornar de vacances, vaig tenir la sensació que
estàvem aplicant estratègies en èpoques de
COVID en un moment en què tot era convuls. Cada cop que decidíem una cosa no
acabava de sortir. Va sorgir la idea de posar
seny i aplicar quatre normes bàsiques com
és: primer, salut; després, preservar el producte artístic en la mesura que es pugui presentar; demanar a la gent que sigui generosa
i flexible davant els canvis que es proposin,
i demanar a l’organització que sigui flexible
en els canvis que es presentin. Així estem.
No podem planificar i hem de tenir cintura
canviant i modificar amb l’objectiu que es
pugui tirar endavant. Sempre pensant en la
salut de tothom.

El tens a punt, l’escrit?
Hi estic treballant. Parlaré de com ha influït,
més del que ens imaginem, en el fet cultural
de Manresa i del país. Des d’aquesta entitat ha expandit la cultura i ha fet que molta
gent que no hi pot accedir hi pugui accedir.
Ha estat un exemple per seguir arreu. La importància de recuperar el Kursaal i la tasca
que han fet en aquests 25 anys.

Ja de jove pensaves que et volies dedicar a aquest món de la cultura?
Ho havia pensat alguna vegada, però és molt
difícil entrar en aquest món. Jo em movia en
empreses de gran consum i en màrqueting.
És cert que el 2008 vaig tenir l’oportunitat
d’entrar a dirigir el Kursaal, treballava a El
Galliner, coneixia el teatre. Més endavant,
el teixit cultural de Manresa i un seguit de
circumstàncies em van portar a la direcció
de Manresana d’Equipaments Escènics. Va
ser fantàstic.

Preparar actes, muntatges en un lloc com
el Liceu en aquesta època tan convulsa
deu ser complicat...
Fixa’t, el setembre de l’any passat, quan vaig

Són empreses al final...
No són un negoci, són servei que s’ha de
gestionar. És molt important que les organitzacions culturals estiguin en equilibri pres-

Contenidors

Transport

Desembussaments Assessorament

Residus
perillosos

Destrucció
confidencial

supostari. Això vol dir que hi ha llibertat a
l’organització. Una situació que no està en
equilibri pressupostari i entra en dèficit entra a l’ull de l’Administració pública per ser
controlada i mirada. Fer la feina ben feta
prèviament i planificada és essencial perquè
l’organització pugui desenvolupar-se amb
més rapidesa amb més llibertat i creativitat.
Perquè això sigui així cal ser molt estricte
amb els números, si no, entres en una espiral negativa que pot tirar a terra el projecte.
Has estat vinculat a moltes entitats...
Vaig estar a Creu Roja de la Joventut de Manresa, era voluntari. Vaig treballar en la comunicació de l’entitat. Vaig ser Hereu de Manresa
per a Creu Roja. Vaig conèixer les tradicions,
tot el país i va ser la primera oportunitat
que vaig tenir per saber com funcionava un
ajuntament de la mà de l’aleshores regidor
Ramon Fontdevila. Vaig tenir l’oportunitat
d’apreciar-la i estimar-la molt més. Primer
cop de parlar en públic, preparar discursos...
Una experiència molt positiva. Vaig conèixer
molta gent que em va enriquir molt.
Què recordes del teu pas per El Galliner?
Estava hores i hores parlant amb la Cristina
i el Joan sobre teatre, vaig fer d’acomodador al Teatre Conservatori, anava a rodes
de premsa. Una època plena de continguts
i coneixement, gairebé no t’adones de la informació que vas acumulant. Molt enriquidor. La gràcia del fet cultural, com diu el di-

93 876 44 44
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es va aconseguir. La Companyia Nacional de
Dansa dos cops al Kursaal. Fita aconseguida.
Vam posicionar el Kursaal al país.
Un èxit que continua...
És un compromís que hi ha entre ciutadania i
Kursaal i és possible gràcies al fet que la ciutat s’estima el Kursaal en aquesta combinació
que el públic ho demana i el Kursaal respon.

rector, Josep Pons, està sempre en la gestió
dels detalls i vol dir que t’hi has d’abocar
d’una manera especial. T’ha d’agradar molt
per dedicar-t’hi. No és qualsevol cosa, sinó
que hi entregues l’ànima.

Vas ser a la gala dels 25 anys?
M’agrada a l’inici de cada funció estar al vestíbul per parlar amb la gent, copsar l’ambient.
Era al Liceu i vaig córrer per arribar a temps a
la gala, que va ser molt emocionant.

T’imaginaves ser director del Liceu?
No gaire. Són circumstàncies que es donen
pas a pas. Vaig començar amb 30 anys al
Kursaal i no t’imagines que arribaràs al Liceu. Vaig passar per l’Auditori, l’Institut de
Cultura de Barcelona, que et dona una mirada amplíssima perquè ets responsable de
tot el que passa culturalment a Barcelona i
adquireixes un bagatge brutal. Al final, arribes al Liceu. Cal que treballem perquè quan
s’aixequi el teló el que passi sigui màgic. Per
arribar aquí hi ha un camí en el qual treballa tot un equip organitzatiu capitanejat pel
president, Salvador Alemany.

Manresa no és prou conscient del que
vol dir comptar amb El Galliner?
El que queda de manera tangible és la recuperació del Kursaal. El que no es coneix
és el que és intangible. Quan es crea Platea
Jove, una iniciativa molt innovadora que fa
que els joves tinguin accés a la cultura sense
que sigui una qüestió infantil sinó de riquesa
cultural, hi ha un bagatge molt important al
darrere. És un coneixement que ha adquirit
el país per sempre. Ve de l’antiga Tabola,
que va fer un pòsit important a Manresa i
es trasllada al Kursaal. La professionalització és un complement per seguir treballant
en el món cultural.

Com van ser els teus anys de direcció al
Kursaal?
Vam iniciar un projecte educatiu molt important “Fem òpera”, “Fem dansa”, “Cantània”. L’òpera al Kursaal, el “Primer Nadal”. El
més important: tot el projecte educatiu que
es va construir i que tothom pogués arribar
al Kursaal en diferents estils i consolidar el
vessant teatral, obrir-nos a entitats i obrir el
Kursaal a la ciutat de Manresa i consolidar.
Una expansió del Kursaal com a equipament
cultural, molt il·lusionant per a tothom i ser
més ambiciós en els objectius i complir expectatives. Michael Nyman, musicòleg i pianista britànic prestigiós a Manresa? Doncs sí

Anys complicats...
I difícils. En principi, no saps quines decisions
cal prendre. Farem tot el que puguem per tirar-ho endavant. Som dels pocs teatres del
món que estem oberts amb totes les mesures
de seguretat necessàries. Cal seguir la normativa i donar la imatge de seguretat. Quan
tornem a la normalitat, no volem que ningú
s’oblidi de la cultura ni del Liceu. La cultura
és fonamental per seguir treballant. Per alimentar l’ànima i continuar estant present en
la ment de la gent amb música, dansa, òpera,
etc. Malgrat ser complicat, aquí seguim. I si
hem d’estar tancats serà perquè ho han decidit les autoritats i complirem les normes. ●
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Quan la vida és una cursa...
compta amb els millors
El CIMETIR és una unitat especialitzada que dona assistència a tot tipus d’esportistes,
així com a aquelles persones que necessiten, a causa d’un accident laboral o de trànsit
o per altres motius, atenció de l’equip de traumatologia i/o rehabilitació.
L’especialitat de Traumatologia és un dels tres pilars del CIMETIR, a més de la
Rehabilitació i el Centre de Medicina de l’Esport. Ofereix assistència, diagnòstic
i seguiment davant de qualsevol malaltia o lesió traumatològica, i compta amb un
equip de professionals altament especialitzats en cirurgies i tractaments d’àrees
molt específiques.

URGÈNCIES LES 24 HORES
ELS 365 DIES DE L'ANY

SERVEIS:
› Cirurgia ortopèdica i traumatologia:
Patologia de raquis i columna, de peu i turmell,
de mà i canell, de genoll, i d’espatlla.
Patologia esportiva.
Patologia infantil.
Patologia degenerativa (artrosi, pròtesis).

› Cirurgia protèsica (espatlla, colze, mà,
maluc, turmell, genoll, esquena).

› Cirurgia artroscòpica (espatlla, colze,

canell, maluc, turmell, genoll, esquena).

No cal anar lluny per trobar els millors

C/ Caputxins, 24. Manresa

˜

T. 93 872 49 31

˜

www.clinicasantjosep.cat
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L’origen dels Goigs
de la Llum de Manresa
Per Glòria Ballús Casóliva, doctora en Musicologia

E

ls Goigs de la Misteriosa Llum
tenen un text i una melodia
pròpia i anònima, i es canten des
de fa segles. La seva tornada diu:
“Aquella Llum resplendent / tan gentil,
tan clara i pura / la Trinitat ens figura
/ Misteri tan excel·lent”, i les cobles o
estrofes expliquen la problemàtica de la
construcció de la séquia, el fet ocorregut
el 21 de febrer de 1345 i la seva solució
posterior.

Goigs de la Miraculosa Llum (edició de 1739)

Trobem documentat el cant dels goigs
en els llibres: Fenix Catala [...], del frare
carmelita Josep Elías Estrugos (1644);
Descripció de la grandesa i Antiguitats
de la ciutat de Manresa (1675), de Magí
Canyelles, i en el pròleg (de la segona
edició, 1696) d’Historia dels Gloriosos
Martyrs Sant Maurici, Santa Agnes, y Sant
Fructuos [...], de Fra Joan Germes. Joaquim
Sarret i Arbós en l’Ethologia de Manresa
(1901) també esmenta que el dia 20 de
febrer es cantaven solemnes completes
a l’església de Ntra. Sra. del Carme, i
s’acabaven amb els tradicionals goigs.

Joaquim Lluch i Garriga, arquebisbe de
Sevilla.
A partir de llavors en trobem diferents
versions: del musicòleg Mn. Francesc
Baldelló (1932), de Joaquim Pecanins (a
quatre veus mixtes i quintet de corda),
que l’estrenà l’Orfeó Manresà (1918);
de mossèn Miquel Augé, organista de
la Seu (a cinc veus i orgue) (1926); del
mestre Miquel Blanch (a cinc veus mixtes),
estrenada el dia 21.02.1930, i la versió
per a veu i piano de Josep Masuet i Curtó
(1933).
Els Goigs de la Llum, que es mantenen des
de fa segles, amb el mateix text i tonada,
són un singular exponent del patrimoni
musical manresà. Valorem-ho i, en aquest
sentit, recomano cantar-ne íntegrament
totes les estrofes. És la manera de conèixer aquesta part de la nostra història, concretament, el que va passar el 21 de febrer
de 1345. ●

La primera edició impresa és de Joan
Veguer, de Barcelona, l’any 1739. Posteriorment, seguiren altres edicions de Pere
Morera, de Vic (entre 1743-1764); i de tres
manresans Ignasi Abadal (entre 1792-1813),
Martí Trullàs (entre 1808-1814) i Lluís Roca
(1880). En totes el text és idèntic. L’any
1925, el llibreter Joan Baptista Batlle, de
Barcelona, els va incloure en el seu recull
Los Goigs a Catalunya en lo segle XVIII.

Goigs de la Misteriosa Llum Dibuix de Joan Vilanova
(edició de 1948)
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Oleguer Miró i Borràs (*1849; †1926),
metge, folklorista i manresà il·lustre, inclou
la partitura per a cor i acompanyament ─la
tornada a una veu i les cobles a dues veus─
en la seva monografia sobre La Misteriosa
Llum, que, en el Certamen Catalanista de
la Joventut Catòlica de Barcelona (1882),
va obtenir el premi que oferia el manresà

Goigs de la Miraculosa Llum a Manresa Harmonització per a piano de Josep Masuet i Curtó (edició
de 1933)
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Actituds que marquen
la diferència
Àngels Fusté Gamisans, responsable de Comunicació i Màrqueting de la FUB-UManresa

H

i ha persones que fan millor la
ciutat perquè saben afrontar
les dificultats amb optimisme;
perquè són generoses amb
el seu temps, el seu talent i el seu
coneixement i no dubten a posar-los al
servei de causes nobles i justes; perquè
encerten a fer dels reptes una oportunitat
per superar-se; perquè saben voltarse d’altres persones per aconseguir
objectius compartits; perquè se senten
orgulloses dels seus orígens i esdevenen
dignes ambaixadores del lloc que els va
veure néixer i créixer.
Hi ha, també, col·lectius que aporten
riquesa i benestar al seu entorn perquè
assumeixen com a propis els reptes
de la comunitat; perquè saben trobar
la fortalesa en la suma d’energies
individuals; perquè són capaços de teixir
xarxes de solidaritat que contribueixen a
millorar la vida dels seus conciutadans,
a fer-la més digna, més justa, més rica
socialment i culturalment.
N’hi ha avui i n’hi ha hagut sempre. A
Manresa, la Séquia és una herència
d’aquest esperit creatiu i proactiu; que
no s’arronsa davant de les dificultats;
que és persistent; que posa el bé comú
per davant dels interessos individuals;
que sap trobar complicitats i fer-les
valer en benefici de la majoria; que sap
plantejar amb amplitud de mires les
respostes als problemes d’avui, pensant,
també, en el llarg termini. Aquest canal
medieval, que porta l’aigua a Manresa
des del Llobregat, ha estat un motor
de desenvolupament econòmic i social
per a la ciutat, bo i garantint-li aquest
subministrament bàsic per a l’agricultura,
la indústria i el consum humà durant
segles. I encara ho és avui.
Per això, quan, fa cinc anys, la Fundació

des d’on treballa activament en favor
de la igualtat d’oportunitats per a
tothom i, en concret, per als manresans
en situació de vulnerabilitat. També
hem premiat de manera col·lectiva les
persones, grups, empreses i institucions
que, des de l’inici de la pandèmia per
COVID-19, han aportat coneixement,
temps, treball i recursos per atendre
les necessitats sanitàries i socials del
conjunt dels manresans en el marc d’un
moviment informal i autogestionat. Es
tracta d’un col·lectiu heterogeni integrat
per persones molt diferents que han dut
a terme, també, tasques molt diferents.
El seu denominador comú és l’impuls
generós i solidari de contribuir amb el
propi esforç i mitjans a donar resposta a
una situació d’emergència.

Universitària del Bages va decidir
instaurar amb la Fundació Aigües de
Manresa - Parc de la Sèquia un premi
que reconegués el compromís amb la
ciutat vam tenir clar que “Séquia” era
un nom que li esqueia. I és que ens
proposàvem reconèixer la tenacitat, la
fermesa, l’empatia i l’enfocament social,
virtuts que fan d’algunes persones,
veïns especials, valuosos per la seva
capacitat per ser agents de canvi positiu.
També volíem subratllar les aportacions
d’empreses i grups, formals o informals,
enfocats a la recerca de solucions davant
de necessitats i oportunitats col·lectives,
amb visió comunitària; la pràctica activa,
conscient i profitosa, el diàleg, el treball
en equip i la creativitat; la defensa
decidida del bé comú.
Enguany, amb el Premi Séquia, hem
posat en valor la tasca de Josefina
Farrés, directora de Càritas Manresa,

Aquests reconeixements se sumaran
als que ja vam fer en anys anteriors a
l’activista sociocultural Pere Garcia, al
metge i investigador Pere-Joan Cardona, a l’empresari Sebastià Catllà i a
la promotora de la celebració de la
Francophonie a la ciutat, Anna Rotllán,
en la categoria individual. I també a la
cooperativa MengemBages, a la Coral
Infantil de les Escodines, a la Comunitat
de Sant’Egidio i al CAE, animació i serveis
socioculturals, en la de col·lectius.
Hi ha persones i col·lectius que fan que
Manresa sigui millor. Sovint, treballen
des d’un quasi anonimat perquè els
seus objectius volen poc soroll i molta
constància i paciència. El Premi Séquia
pretén, humilment, ser un focus que posi
llum a la bona feina que es fa a la ciutat
per a la seva gent des de la discreció.
La duen a terme persones normals que
afronten el seu manresanisme d’una
manera diferent. I és que, més que les
paraules o els fets, és l’actitud el que
marca la diferència. ●
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Cançons que parlen de valors i cançons
que lluiten contra la pandèmia
S’ha parlat de diversos recursos útils per treballar l’educació en valors com, per exemple,
els textos, els contes, les cançons, els jocs o els curtmetratges, entre d’altres. Un dels
recursos més utilitzats per treballar l’educació en valors: les cançons i els vídeos musicals

Per Laia Cererols
Fotos: Canal Taronja
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L

es cançons són composicions
melòdiques que contenen una
part melòdica i una cantada. Quan
convertim aquestes cançons en
arxius auditius i les afegim en un vídeo,
aquesta mescla es converteix en el que
anomenem vídeos musicals. Així doncs,
podem veure que les lletres de les cançons
i el que passa en cada vídeo musical estan
plens de missatges amagats que ens volen
rebre. Qualsevol lletra de cançó ens vol
transmetre algun aprenentatge o algun
missatge que ens pot servir o no per a les
nostres vides, poden ser missatges bons

o missatges dolents però tots, i cada un,
tenen una finalitat, un objectiu.
Molts d’aquests missatges estan relacionats
amb els valors. Hi ha una gran multitud de
cançons que parlen sobre la violència de
gènere, l’amistat, l’amor, la igualtat entre
homes i dones, les drogues, l’autoestima, les
guerres, els conflictes, la pau, l’esforç, etc.
Tots aquests temes són alguns dels molts
temes que existeixen i que el missatge que
ens transmeten porta amagat certs valors
que totes les persones hauríem de tenir
presents, com, per exemple: solidaritat,
igualtat, respecte, cooperació, amistat,
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sinceritat, compartir, esforç, justícia, etc. La
llista dels valors que podem trobar amagats
en cada tema és molt extensa i totes les
cançons ens permeten treballar més d’un
valor a la vegada. A més, aquestes cançons
van acompanyades del vídeo musical que la
majoria de cops escenifica a la perfecció el
significat de la cançó i ja podem veure certs
exemples d’aplicació o no de valors.
Les cançons i els vídeos musicals són un
bon recurs per treballar l’educació en
valors, ja que podem treballar a la vegada
més d’un valor, entendre el significat de
tot el missatge complet de la cançó, veure
exemples a través dels vídeos i sortir del
treball més teòric i pesat, ja que a través de
les cançons els alumnes es poden veure més
motivats, i més si ells coneixen les cançons.
A Solsona, preocupats pel medi ambient,
han engegat una iniciativa per aquestes
passades festes de Nadal que ha arribat
arreu. Es tracta de “Tió pel futur”, una
cançó sorgida de la iniciativa del col·lectiu
Divendres per futur. Tant l’entitat com el
creador són persones molt joves i molt
conscienciades per la preservació del medi
ambient. L’entitat està formada per un grup
de noies inspirades per la Greta Thunberg,
l’activista sueca, i van començar a veure
que necessitaven mesures creatives perquè
els adults es conscienciïn. Primer van ser les
vagues els divendres davant l’Ajuntament
de Solsona, xerrades a les escoles explicant
les eines per canviar hàbits familiars i
activitats per a nens i joves per millorar el
futur i l’ecosistema. La pandèmia va ser
un temps d’impàs. Núria Florensa explica
que “abans del confinament fèiem vaga
davant de l’Ajuntament i ara, prop de les
festes, ens preocupava que es comprés
més per quantitat, cosa que comporta
que els productes venen de molt lluny
contaminant el viatge i que el material era
tòxic i es trencava ràpid, de manera que
es converteix en escombraries i que el lloc
d’on venien és on hi ha les fàbriques que
destrossaven l’ecosistema”. Les noies volen
comunicar amb la seva cançó que es poden
celebrar les festes sense tant consumisme.
Yosra Chennoufi considera que “el nostre
missatge és que es pot fer un Nadal sense
plàstic i una reflexió donant regals sense
plàstics”.
Per Nadal és complicat ser sostenibles, “no
és que no siguem conscients de l’impacte
negatiu de les compres. Hem d’entendre

que podem ser com a persones molt útils
i donar un impacte positiu al planeta”, diu
la Núria.
La cançó va acompanyada d’un videoclip
elaborat pel Marc Vilà: “Vaig estar content
de participar en el projecte”. Un missatge
potent que ens porta a través de la
cançó amb un seguit d’escenes i a través
dels personatges, que el segueixen amb
coreografies i diversió i, sobretot, donant
valor a la natura. “Ha estat un procés llarg
però la gravació es va fer només en quatre
dies”, diu el Marc. “L’edició ja va ser més
complicada perquè calia adequar-ho tot
seguint el ritme de la cançó”.
Mai havia tingut tant sentit el refrany “Qui
canta els seus mals espanta”. Ha hagut
d’arribar el coronavirus per posar-nos a
cantar i treure els nostres mals, les nostres
angoixes, les nostres pors en cada nota,
en cada tornada. S’han recuperat himnes
obvis com “Resistiré”, del Duo Dinámico, i
“Sobreviviré”, de Mónica Naranjo.
La crisi també ha inspirat la creativitat de
nombrosos músics cèlebres i anònims,
que han compost cançons inspirades en el
monotema. Hem vist cantants internacionals
com Alejandro Sanz i Neil Diamond o Miqui
Núñez, corals i un gran nombre d’intèrprets
que durant el confinament ens oferien a
través de les xarxes els seus temes cantats a
guitarra o a capella. Jorge Drexler va ser dels
primers a crear una cançó inspirada en el
coronavirus, “Codo con codó”; és del 10 de
març del 2020, abans que s’ordenés l’estat
d’alarma a Espanya. L’uruguaià establert
a Madrid diu que s’enfronta a les pors i a
les angoixes “escribiendo y agarrando la
guitarra”. La seva teràpia ha estat la teràpia
dels seus fans gràcies a aquesta cançó: “Si
te encuentras un amigo / salúdalo con el
alma / Sonríe, tírale un beso / desde lejos sé
cercano / no se toca el corazón solamente
con la mano”.

LA ‘NOVA NORMALITAT’
Ara, amb la “nova normalitat” les escoles
han compost cançons perquè els infants,
a ritme d’una melodia, recordin com tenir
mans netes i evitar contagis. És el que ha
passat a Sant Vicenç de Castellet. Rentarse les mans, portar la mascareta i guardar
distàncies socials són l’argument de “Si
tots ho fem”. Joan Comaposada, mestre de
l’escola Puigsoler, explica que “la Iolanda,

El tema del mes

professora de música, va fer una lletra
i me la va mostrar. Era per fer una cançó
fàcil perquè tots els nens prenguessin
consciència del que cal fer en aquesta
època de pandèmia a les escoles i en
l’entorn familiar i social. Em va demanar que
li posés música”. Es va obrir arreu d’altres
escoles a través dels diferents educadors
i professors de música d’educació infantil
i primària. “Buscàvem passar-nos-ho bé,
fomentar els hàbits que es demanaven
des del Departament d’Ensenyament i que
tothom prengués consciència del que tenim
i fer-ho de manera divertida i amena”.
Després del primer trimestre, els alumnes
s’han adaptat de manera positiva davant la
COVID-19. Cal tirar endavant. “La música
sempre ajuda, ho és tot, és vida; sense
música no hi hauria existència gairebé”,
comenta el Marc. Persones nouvingudes
s’adapten molt millor a través de les cançons.
“La cançó ha estat un treball d’escolta i de
mica en mica han anat taral·lejant el tema
dia a dia i introduint-la a les classes i en tot
el que estan vivint en els actes quotidians
com el de rentar-se les mans”.
A d’altres escoles han adaptat la base
instrumental per cantar-la als seus centres
escolars. En 48 hores va arribar a les
20.000 reproduccions i ara ja en porten
35.000, un himne per estar més motivats.
Per a la mestra i cantant Carla Galiot “ha
estat motivador i estem molt contents de
participar en el projecte”. La Carla hi ha
posat la veu i la coreografia: “La vaig anar
cantant a casa i vaig veure que era un tema
que enganxava. Me la vaig fer meva i a la
gravació ja em sortien certs moviments i
d’aquí els gestos que sorgeixen sobretot
per als petits”. Els hàbits es fan rutina a
través dels moviments de la cançó. Per a
la Carla, “tinc la sort que en el meu cas
passo les hores a l’escola de Borredà amb
molt pocs alumnes i una sola bombolla i
estem més tranquils, però a escoles més
grans cal organització i els professors ho
estan treballant moltíssim per preservar els
infants”.
Un quants exemples que la cultura, a través
de la veu, les melodies, les notes musicals,
els videoclips, i sobretot amb la complicitat
de tota la societat, pot ajudar a compensar
les mancances que aquesta nova normalitat
ens està portant. La música, un cop més,
és el missatge de tot allò que ens pot
preocupar en la societat que vivim. ●
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Marc
Castells
Alcalde d’Igualada
i número 3 als comicis
al Parlament de
Catalunya pel PDeCAT

“L’Eix Diagonal és un
cordó umbilical que uneix
Manresa amb Igualada i
que caldrà desdoblar en
un futur proper”

Per Eli Pagan
Foto: Arxiu, El Punt Avui
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Marc Castells i Berzosa és igualadí. Té 48 anys i és un polític català,
militant del PDeCAT, alcalde d’Igualada des de l’11 de juny de 2011.
Va ser president del Consell Comarcal de l’Anoia entre el 2009 i el
2011. Des del juny de 2018 fins juliol de 2019 va ser president de la
Diputació de Barcelona, on havia estat també delegat de l’Àrea d’Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació entre 2011 i 2013,
delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge entre 2013 i 2015,
i vicepresident segon i titular de Desenvolupament Econòmic Local a
partir de 2015. Actualment, es presenta als comicis al Parlament de
Catalunya com a número 3 per la província de Barcelona del PDeCAT.
La llista l’encapçala la també igualadina M. Àngels Chacón.
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Entrevista

//// La institució més valorada pels ciutadans
són els ajuntaments. Nosaltres resolem problemes,
parlem amb les persones de costat de casa i convivim
amb el que els preocupa////
Com està vivint la situació actual de
Catalunya?
El que és evident és que Catalunya necessita un nou govern, que no estiguin com
el gat i el gos, que es van barallant i provoquen que el nostre país que fa uns anys
volia ser al capdavant de l’avantguarda
europea, ara, amb prou feines, intentem
ser els primers de l’Estat. Una equivocació.
Catalunya necessita un nou govern que
impulsi les polítiques que fan falta per fer
de la nostra societat una societat millor.
Els alcaldes són els més ben valorats
en política?
La institució més valorada per la ciutadania són els ajuntaments, efectivament.
Nosaltres resolem problemes, ens trobem
els ciutadans al carrer, hi parlem, els escoltem i convivim amb els seus problemes.
Creiem que al Parlament hi ha d’haver més
alcaldes i menys tuitaires. Volem posar la
política en el centre de les persones.
Qui entomi aquest nou govern no ho
tindrà gens fàcil...
Ho deia Barak Obama. Deia que la política
té a veure amb donar esperances a la gent
que el futur pot ser millor. Podem tenir
dues actituds, la d’anar fent o la de lluitar i
intentar sortir-nos-en. On hi ha problemes
posar-hi solucions. Per això, li deia que els
alcaldes no es poden amagar. Aquell veí
que et planteja un problema te’l tornes a
trobar i l’has d’ajudar. Creiem que és possible fer-ho molt millor del que s’està fent
ara. I no podem oblidar l’Estat espanyol.
Aquí tenim un repte. La nostra interlocució
hi ha de ser. És on hi ha els recursos. Hem
de trobar fórmules per millorar el nostre
finançament i hem de ser al màxim de
pragmàtics i que això ens porti a pensar

que qualsevol acció política té a veure amb
portar cap al nostre país coses que beneficiïn la ciutadania.
En el projecte del PDeCat, on entra la
independència?
Som un partit independentista. Ha de tenir
un objectiu clar. Primer la unitat de l’independentisme i, ara, podem dir que no hi
ha unitat. Ho hem d’aconseguir. El PDeCat
té una màxima. Màxima ambició nacional.
Nosaltres hem d’assolir els objectius de la
independència perquè creiem que ens farà
millors i millorarà la societat, però, alhora,
hem d’aconseguir el millor per als nostres
ciutadans. Ho diu el president Mas de manera molt clara. Volem la independència,
però no es pot posar en perill l’autogovern
ni les institucions de Catalunya. I no posarem en perill l’economia ni el benestar dels
ciutadans.
Què defensen per a la Catalunya Central des del PDeCat?
Creiem que Catalunya s’ha construït amb
un cap molt gran i amb el cos molt petit. Hem creat un país amb una Barcelona
molt gran i potent i potser hem descuidat
aquesta Catalunya interior que té una posició central que logísticament és ideal de
cara al futur. Que pot ser un bon lloc per
viure-hi. Que té uns espais encantadors
on es pot viure amb una qualitat de vida
excepcional, però hem de millorar la connectivitat. Que tenim unes infraestructures
viàries i ferroviàries que no ens mereixem.
Al Bages, amb la C-55, els problemes de
mobilitat a la zona de Castellgalí on cal fer
el desdoblament sí o sí. L’Eix Diagonal que
ha unitat Manresa amb Igualada que ens
ha acostat com a ciutats. S’ha acabat competir entre ciutats. Cal cooperar. Les ciu-

tats mitjanes han de cooperar per competir. Ens farà més forts i podrem donar a la
ciutadania un lloc excel·lent on viure amb
paisatges fantàstics, amb una molt bona
gastronomia. Viure amb una gran qualitat
de vida i estant orgullosos no posant tots
els ous al cistell de Barcelona.
Quina és la relació entre Manresa i
Igualada?
No hi ha cap futur per a ciutats mitjanes
que no cooperin. Hem d’anar junts reclamant inversions, que el futur passa per
les nostres ciutats, on es viu molt i molt
bé. Però ens falta un punt d’orgull i autoestima. Volem ser diputats de quilòmetre zero des del PDeCat. Cal reconèixer la
feina de la gent que treballa pel territori.
Sense gaire ajuda de l’Administració. No
n’hi ha prou amb el cop a l’esquena. Cal
ajudar-los a multiplicar les seves accions.
Darrerament, ens falta la veu de les comarques interiors. La gent vol viure en llocs
com els nostres a la Catalunya interior. Al
Bages, a l’Anoia, tenim una oportunitat
per resoldre els problemes que pateixen.
Cal parlar de les realitats i dels problemes
que tenim.
Per tant, la relació entre les dues ciutats és d’unitat?
Ha estat la millor notícia, el millor impuls en
infraestructures que s’ha fet. Dues ciutats
properes que vivíem d’esquena. Una estratègia vital de la Catalunya interior. Aquesta carretera de l’Eix Diagonal és utilitzada
per manresans, però també per igualadins.
La gent del Bages pot aprendre de l’Anoia
i a l’inrevés. La C-37 és un cordó umbilical, caldrà desdoblar-la, però és un abans i
un després entre les dues comarques i pot
generar una relació amb oportunitats per
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Què n’ha après, d’aquest confinament?
Hem après que a la ciutadania cal tractar-la com una societat madura. No se la
pot enganyar. Cada dia, durant 25 dies
seguits, vaig explicar el que passava a la
conca d’Òdena i ho obria al món. Deia
la veritat, que hi havia, per desgràcia,
més persones mortes que les que deia la
Generalitat. Al final vam aconseguir que
la Generalitat canviés la seva manera de
comptar les persones que es morien. Perquè no deien la veritat. Jo penso que el
que cal començar a fer en política és dir
el que passa pel seu nom perquè la gent
és intel·ligent i entoma el que passa per
molt dur que sigui. I si se’n va sortir la
conca d’Òdena és perquè la gent estava ben informada. La desgràcia ha estat
enorme. Semblava que només organitzaves la tristesa. I no es tracta de dir el
que la gent vol sentir, sinó a dir la veritat.
Gràcies a l’esforç de la gent ens en vam
sortir.

créixer en l’àmbit industrial i logístiques i
pel fet que podem comunicar-nos per fer
unes societats millors.
L’Anoia, si es parla de vegueries, tira cap
a la Catalunya Central o cap al Penedès?
Està partida. El 2010 es va aprovar l’àmbit funcional que va decidir que l’Alta
Anoia passava a formar part de la Catalunya Central i la resta al Penedès. Ens hauríem de preguntar per què es va decidir
així. Creiem que no s’han de prendre les
decisions des de Barcelona sinó des del
territori. Caldria preguntar-nos per què
ha passat.
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Justament amb el confinament s’ha escoltat poc els pobles petits?
És una vergonya. No s’ha escoltat la gent.
A Igualada, hem tingut una situació molt
complexa des del març, a l’inici de la pandèmia. No se’ns ha escoltat des de Barcelona. Estem al costat de la gent, sabem els
problemes reals de la gent i hem tingut
dificultats perquè ens escolti algú. Farà
gairebé un any i tot segueix igual a l’hora
d’estar al costat de les poblacions. Aquests
confinaments municipals són un error. Castiguem qui no s’ha de castigar des d’aquesta Barcelona que s’ho mira des de lluny i
no escolta.

Igualada, Capital de la Cultura Catalana el 2022. Com es viurà amb aquesta
situació que vivim?
Les més perjudicades, a més de les empreses i els comerços, han estat les entitats
culturals. Que siguem Capital de la Cultura
Catalana ens fa pensar. Crec en la ciència i
penso que s’aconseguirà que la COVID no
sigui el gran problema com el que tenim
ara. Hi estem treballant amb processos participatius que engegarem en les properes
setmanes. Farà que puguem exhibir aquest
múscul cultural que tenim a la ciutat, que
és viu i dinàmic i que volem ensenyar al
país com a símbol d’identitat i per compartir-lo amb tots els catalans. ●
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És notícia

Mercadona entrega més de 3 milions de
quilos d’aliments i articles d’higiene personal
a entitats socials de Catalunya durant el 2020

M

ercadona,
companyia
de
supermercats
físics
i
de
venda online, ha reforçat el
seu compromís solidari amb
Catalunya durant el 2020 incrementant les
donacions, com a conseqüència de la situació
excepcional ocasionada per la COVID-19,
fins als més de 3 milions de quilos d’aliments
i articles d’higiene personal, cosa que
representa doblar la xifra respecte del 2019,
any en què va lliurar 1.478.000 quilos.
Les donacions s’han dut a terme a 156
entitats socials i organitzacions benèfiques
d’arreu del territori, com ara els quatre bancs
dels aliments de Barcelona, Tarragona, Girona
i Lleida i les seves entitats col·laboradores, la
Creu Roja a Catalunya i el Banc de Productes
no alimentaris La Nau, entre d’altres. Del total
d’entitats, 98 corresponen a les comarques
de Barcelona, 27 a Tarragona, 22 a Girona i
9 a les comarques lleidatanes.
A més, cal afegir que durant el 2020
Mercadona ha anat ampliant progressivament
el nombre de supermercats que fan donacions
de productes no aptes per a la venda però
sí per al consum i, des del passat mes de
setembre, hi participen totes les botigues que

la cadena té a Catalunya, en total 250. De les
3.036 tones donades, 1.752 s’han repartit
entre les entitats socials de les comarques de
Barcelona, 689 entre les tarragonines, i 356 i
239 han anat a les comarques de Girona i de
Lleida, respectivament.
Pel que fa als productes, la cadena ha entregat
aliments, tant secs com frescos, com ara llet,
llegums, pasta, carn i peix fresc envasat,
fruita i verdura, iogurts i postres làcties, pa
de motlle, cereals, i sucs i batuts refrigerats,
entre d’altres; també articles d’higiene
personal, entre els quals destaquen xampús,
gels i desodorants, així com parament infantil:
xumets, mossegadors, biberons i tetines per
a nadons.
Bernat Morales, director de Relacions
Externes de Mercadona a Catalunya, ha
agraït “la tasca que estan duent a terme les
entitats socials i organitzacions benèfiques
d’arreu de Catalunya” i ha assenyalat que
“Mercadona respon així a la crida feta per
les entitats i reforça les donacions amb
l’objectiu d’ajudar a pal·liar, en la mesura que
sigui possible, les demandes dels col·lectius
més necessitats en un any especialment
complicat com ha estat el 2020. Això

representa per a la companyia la satisfacció
de dur a terme els nostres objectius de
solidaritat i responsabilitat social”.
En aquest sentit, la companyia també ha fet
efectiva avui l’entrega de 21.600 litres de
llet sencera Hacendado a la Creu Roja de
Catalunya.
Un dels compromisos que Mercadona manté
amb la societat és tornar part de tot el que en
rep. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el
Pla de responsabilitat social de la companyia,
que atén el component social i ètic a través
de diferents línies d’actuació sostenibles que
reforcen l’aposta pel creixement compartit.
Com a part d’aquest pla, col·labora amb més
de 240 menjadors socials, 60 bancs d’aliments
i altres entitats socials i organitzacions
benèfiques d’arreu d’Espanya i Portugal als
quals dona aliments diàriament.
Igualment, col·labora amb 32 fundacions i
centres ocupacionals en la decoració de les
seves botigues amb murals de trencadís,
que elaboren més de 1.000 persones amb
discapacitat intel·lectual.
Una altra línia estratègica del Pla de
responsabilitat social és la sostenibilitat. Per a
això, disposa d’un sistema de gestió ambiental
propi, que està basat en els principis de
l’economia circular i enfocat a l’optimització
logística, l’eficiència energètica, la gestió de
residus, la producció sostenible i la reducció
de plàstic. En aquest sentit, Mercadona,
juntament amb els seus proveïdors Totaler,
treballa en l’Estratègia 6.25 per aconseguir el
2025 un triple objectiu: reduir un 25 % de
plàstic, que tots els envasos d’aquest material
siguin reciclables i reciclar tot el residu
plàstic. A més, treballa en el Projecte de
Distribució Urbana Sostenible i en la millora
de la qualitat de l’aire a les nostres ciutats
mitjançant camions i furgonetes propulsats
per tecnologies més netes i eficients.
Des de l’any 2011 és soci del Pacte Mundial de
les Nacions Unides per la defensa dels valors
fonamentals en matèria de drets humans,
normes laborals, medi ambient i lluita contra
la corrupció. ●
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Santpedor s’oposa a dos Montserrat es buida de
camps de plaques solars turistes per la pandèmia
L’Ajuntament de Santpedor
s’oposa a la instal·lació de dos
camps de plaques fotovoltaiques. Per això ha presentat al·
legacions al Departament de
Territori per evitar la ubicació
d’aquestes plaques solars, que
ocuparien més de 100 hectàrees en zones del poble transitades tant pels pagesos com
per les persones que surten a
passejar pels boscos de la zona.
El Ple ordinari del mes de gener
de l’Ajuntament de Santpedor
va ratificar les al·legacions presentades al Departament de
Territori i Sostenibilitat, després
que el Ple d’octubre acordés la
suspensió de llicències durant
un any, i donés marge així per
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treballar durant aquest temps
en la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal.
A Santpedor, el POUM no
preveu zones específiques on
es podrien implantar aquestes
instal·lacions respectant l’entorn agrari, paisatgístic i ambiental, i per això es vol fer una
modificació del POUM per
establir-ne els criteris amb ple
respecte pels valors ambientals.
Santpedor està compromès
amb la lluita contra l’emergència climàtica, però sense
comprometre alhora els valors
ambientals, paisatgístics i agrícoles que podrien tenir aquestes
instal·lacions al municipi en sòl
no urbanitzable.●

Una imatge inusual de Montserrat, sense turistes a causa de la Covid-19

El tancament de l’any a Montserrat ha confirmat amb dades
contundents el que ja s’apuntava des del segon trimestre. El
principal pol turístic del Bages
i de la Catalunya Central ha
perdut el 2020 tres quartes
parts dels visitants, i trenca així
un lustre en què el santuari, des
del punt de vista turístic, anava
amb la directa posada cap a
l’horitzó dels 3 milions de persones anuals.
Montserrat va cloure el 2020
amb un balanç de 723.624 visitants, cosa que suposa una caiguda del 73,62% amb relació
a l’any anterior, ja que, a més,
el 2019 es va establir el rècord
absolut de turistes (des que es
tenen registres fiables), amb un
total de 2.743.269 persones.
Segons dades facilitades pel
Patronat de la Muntanya de
Montserrat, pel que fa a les vies
de connexió amb el santuari,
l’accés per carretera (535.062
visitants) va registrar una baixada de pràcticament el 70%
(–50,3% els vehicles privats i
–86,6% els busos). El descens
en el cas del cremallera va ser
del 78,4% (135.677 usuaris),
mentre que, pel que fa a l’aeri,
va ser del 85,7% (amb 52.885
usuaris). Cal evidenciar que
durant dos mesos naturals (abril

i maig) el nombre de visitants
va ser zero, ja que corresponen
als dos mesos que es van veure
afectats de manera íntegra pel
confinament total decretat
durant la primavera passada
(des de mitjan març). De fet,
Montserrat no es va reobrir als
turistes fins al 24 de juny, coincidint amb el grau de desconfinament que permetia la mobilitat des de Barcelona i l’Àrea
Metropolitana. L’altra dada, la
contraposada, és que durant
els dos primers mesos de l’any,
encara sense pandèmia ni restriccions, les xifres se situaven
per sobre de les de l’any anterior, i apuntaven cap a un nou
creixement. De fet, tan sols en
aquells dos mesos (que tradicionalment són dels més fluixos de
l’any) van passar pel santuari el
40% del total de l’any: 290.000
visitants. Cal tenir present que
des de la reobertura el dia de
Sant Joan, tan sols hi ha hagut
quatre mesos amb una certa
situació de normalitat, com van
ser juliol, agost i setembre, ja
que a partir de l’octubre hi ha
hagut noves mesures restrictives
que han afectat la mobilitat,
com va ser, primer, el confinament municipal limitat als caps
de setmana, i actualment estès
a tota la setmana. ●

Febrer 2021 · FREQüència ·

Ha passat i passarà

ND

L’empresa calafina Picvisa, Premi Guillem Catà
dels Enginyers Industrials de la Catalunya Central

La reunió i el veredicte es van dur a terme de forma telemàtica

L’empresa calafina Picvisa ha
estat guardonada amb el 41è
Premi Guillem Catà, que atorguen els Enginyers Industrials
de la Catalunya Central.
El Jurat, sota la presidència

de Salvador Arqué, i format
per enginyers industrials de
l’Anoia, el Bages, el Berguedà i
Osona, i pels màxims representants de les cambres de comerç
de Manresa, de la Delegació

Els Mossos d’Esquadra implanten
un sistema de cita prèvia per anar
a posar una denúncia a comissaria
Els Mossos d’Esquadra han
posat en marxa un sistema de
cita prèvia per posar denúncies
amb l’objectiu d’oferir un millor
servei a la ciutadania.
El pla s’implementa a totes les
comissaries i permet una optimització del temps tant dels ciutadans que vulguin interposar
una denúncia com de la mateixa
comissaria, ja que podrà gestionar i redistribuir millor el volum
de feina. El ciutadà, des de casa,
ja pot reservar hora per posar
la seva denúncia accedint al sistema de cita prèvia que es troba
disponible a través de la pàgina
web dels Mossos, des d’on es
pot triar la comissaria on vol
adreçar-se per posar denúncia
i escollir la franja horària en la
qual vol ser atès d’entre les disponibles, entre les 6 h i les 22 h.

El sistema de cita prèvia està
disponible per a aquells tràmits i
denúncies més habituals. Així es
pot reservar hora per a tràmits
administratius com la declaració
de permís de viatge a l’estranger
per a menors i per denunciar
fets no penals com les pèrdues
de documentació i/o objectes.
També es poden denunciar a
través de cita prèvia fets penals
que no requereixin una instrucció complexa, com ara robatoris amb força a habitatges
i establiment, furts, robatoris
a interiors de vehicles i danys
lleus, robatoris amb violència i
intimidació, lesions, amenaces,
sostracció de vehicles i ocupació
d’immobles. Aquelles denúncies
relatives a delictes d’especial
gravetat i urgència continuaran
sent ateses sense cita prèvia. ●

d’Osona de la Cambra de
Comerç de Barcelona i la Unió
Empresarial de l’Anoia, es va
reunir telemàticament i va
decidir per unanimitat atorgar
el premi a l’equip tècnic de
Picvisa Machine Vision Systems, SL.
Picvisa és una empresa que
desenvolupa i produeix equips
de selecció i classificació de
materials reciclables que es
categoritzen segons la composició i el color. El funcionament
dels equips es basa en un programari propi d’imatges únic
per a cada aplicació.
El lideratge de l’empresa en el
mercat de separadors òptics
per automatitzar i optimitzar
plantes de reciclatge deriva,

gràcies a una decidida aposta
per la innovació, en solucions
òptiques i de robòtica intel·ligent orientades a tot tipus d’indústries nacionals i internacionals.
El premi, que habitualment es
convocava el mes d’octubre, es
lliurava tradicionalment en una
gala a la comarca de l’empresa
guanyadora. En aquest cas, i
degut a la pandèmia, aquesta
cerimònia es posposarà fins
l’any vinent, si les circumstàncies ho permeten, i suposarà el
lliurament de dos premis en un
any.
Serà en la 42a edició d’un premi
prestigiós a escala de Catalunya, i molt valorat per part del
món empresarial. ●

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

PER DEMANAR
HORA DE VISITA
TRUQUEU AL
93 875 73 10
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Control Live, premi Iniciatives de Desenvolupament
Empresarial GEST finançat per la Fundació “la Caixa”

Asseguts, Josep Sinca, president de GEST, Marc Aloy, alcalde de Manresa, i Jaume
Masana, director territorial a Catalunya de CaixaBank

Els premis Iniciatives de
Desenvolupament Empresarial
organitzats per l’Associació
GEST! i finançats per la Fundació ”la Caixa”, es van lliurar
el 14 de gener a la sala d’actes
d’Eurecat, en un acte que es
va retransmetre en streaming
per mantenir la seguretat en
temps de pandèmia.
A l’acte hi van ser presents

Josep Sinca, president de
Gest!; Jaume Masana, director
territorial a Catalunya de
Caixa Bank; Marc Aloy, alcalde
de Manresa; Valentí Martínez, director general de la
FUB-UManresa, i Pere Palà,
director EPSEM-UPC.
El projecte guanyador, Control Live, ha rebut una dotació
econòmica de 5.000 euros,

que aporta CaixaBank a través
del pressupost descentralitzat
de la Fundació ”la Caixa”. En
paral·lel, Gest!, l’Ajuntament
de Manresa, la FUB i l’EPSEM
es comprometen a assessorar
i acompanyar els projectes
viables per fomentar l’esperit
emprenedor i generar nous
llocs de treball.
Per part de la FUB-UManresa,
l’empresa Control Live rep una
beca de 1.500 euros, mentre
que l’EPSEM-UPC li va fer
entrega d’un premi de 1.000
euros en metàl·lic.
D’altra banda, també es va
entregar un premi a un projecte que encara no té l’activitat iniciada, dotat amb 2.000
euros, i que pretén reconèixer
aquells projectes empresarials
amb potencial, encara que es
trobin en estat embrionari.
El guanyador d’aquesta categoria, Flaps.IO, també rep
una beca de 1.500 euros de la
FUB-UManresa.

En aquesta edició, els finalistes
en l’àmbit dels projectes amb
activitat iniciada han estat:
Teksrel, Vimetea i Control Live.
En la categoria de projectes
amb activitat no iniciada, els
finalistes han estat Flaps.IO,
Opground i Supercoop Manresa.
L’alcalde de Manresa, Marc
Aloy, ha assegurat que l’entrega de premis que promouen l’activitat emprenedora és una gran notícia en
“moments tan complicats
com els actuals, on el sector
empresarial està patint especialment les conseqüències de la
crisi”, i ha volgut agrair la col·
laboració de totes les entitats
implicades.
Jaume Masana, per la seva
banda, ha assegurat que la
col·laboració amb aquests
premis reforça el compromís
i la implicació de CaixaBank
amb la Catalunya Central i el
seu teixit empresarial. ●

El 3 % dels professionals de l’àmbit de la sanitat
pateixen trastorns mentals per la pandèmia
La pandèmia està tenint efectes
en la salut mental dels treballadors de l’àmbit sanitari. Fins
al punt que el 3 % de professionals d’aquest sector tenen
idees suïcides actives, és a dir,
que han arribat a pensar un pla
per dur-les a terme. L’informe
alerta que gairebé la meitat dels
metges, infermeres i infermers
presenten un risc alt de patir
un trastorn mental arran de la
COVID.
Ho han reconegut en unes
enquestes anònimes fetes a
Catalunya i cinc comunitats
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autònomes més que recullen
dos estudis de psiquiatria de
l’Hospital del Mar de Barcelona.
Un 14,5 % dels professionals
de la medicina entrevistats
pateixen problemes mentals que
els incapaciten per a la vida
laboral i personal. Un de cada
quatre té atacs de pànic i un
nombre molt semblant pateix
una depressió més gran, trastorn per ansietat o estrès posttraumàtic.
Unes dades que coincideixen
amb el Dia Mundial de la
Depressió, i a les portes d’un

altre dia que ja s’ha convertit en
un tòpic de la tristesa, el blue
monday.
La fatiga pandèmica té una
forta càrrega emocional que
castiga el personal sanitari, sí,
però també la majoria de la ciutadania, cansada per unes circumstàncies adverses i incertes.
Pere Bonet, director de la
Càtedra de Salut Mental de la
UVic-UCC, diu que la situació
no el sorprèn gens perquè
ja fa molt que es treballa en
aquesta línia. Diu, però, que
és del tot normal que davant

d’una situació d’incertesa total,
perquè l’amenaça és externa i
progressiva, el cervell pateixi
emocionalment i també funcionalment.
També admet que el professional sanitari és el que més aviat
se salta el protocol i davant
l’estigma de no donar la talla
prefereix callar.
Per això diu que cal treballar en
equip, és bàsic. Bonet adverteix que el cervell és un òrgan
com el cor, que també pot estar
malalt i que fins ara no hem
tingut gaire en compte. ●

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
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Xatonada

RECEPTA DE CALAFELL

E

scarola, bacallà, anxoves, seitons, oliva arbequina i
una salsa única. La recepta ha anat passant de generació en generació, que li dona el toc especial. És el
xató, una amanida típica dels mesos de fred que s’ha
convertit en un deliciós plat de la cuina catalana.
La versió més estesa atribueix l’origen del nom del xató a
l’acció de ‘aixatonar’ —posar aixetes a les botes de vi—, acte
que tenia lloc a la festa on se celebrava l’arribada del primer
vi jove de la temporada.

En aquest entorn, l’amanida preparada amb elements habituals en el rebost de camp català va adquirir el seu nom i
personalitat. La salsa xató és el guarniment que s’afegeix a
l’amanida i la transforma en un plat amb caràcter, original i
molt saborós. Un plat del qual tothom s’atribueix la “recepta
original”, però que cada lloc en té les seves variants, ja sigui
Vilafranca del Penedès, Cunit, Calafell, Sitges, Vilanova
i la Geltrú o Castelldefels, entre d’altres. Localitats on se
celebra a primers d’any una xatonada popular que, degut a
la COVID-19, aquest any ha quedat molt deslluïda. ●

 Ingredients per a 4 persones
 100 g d’ametlles (2 grapats)
 100 g d’avellanes (2 grapats)
 1/2 pebrot de romesco
prèviament escaldat (només
la polpa)
 1 llesca de pa fregit
 5 grans d’all escalivats
 1/2 all cru
 2 tomàquets madurs

 250 g d’oli i vinagre al gust
 sal, pebre blanc, pebre vermell
dolç
 2 escaroles
 120 g de bacallà esmicolat
 120 g de tonyina
 4 filets d’anxova
 80 g d’olives arbequines

 Elaboració
En un morter es posa sal i es van picant d’un en un, i en aquest ordre, les
ametlles, les avellanes i els alls, fins a aconseguir una pasta ben fina.
A continuació, s’hi afegeix el pebrot de romesco, el pa fregit, el pebre vermell i el pebre blanc. Per acabar, els tomàquets madurs, l’oli i el vinagre.
Un cop acabada la salsa, es barreja amb l’escarola ben neta i escorreguda.
Es deixa reposar unes hores.
A l’hora de servir el plat es decora amb el bacallà, la tonyina, els filets d’anxova i les olives arbequines.
I ja es pot menjar, sempre, segons la tradició, acompanyat de truites de
carxofes, de fesols o de botifarra negra, entre d’altres.
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Sitges, cinema a
la vora del mar
Sitges, famosa mundialment pel seu festival internacional de cinema,
cada dia atrau més turistes gràcies a la seva combinació de barris de
cases blanques amb edificis modernistes i colonials a la vora del mar.
Avui en dia, Sitges s’ha convertit en una de les zones més de moda de
la costa de Barcelona, tant per a una estada de vacances, com per a una
escapada de turisme.
HISTÒRIA

LLOCS PER VISITAR

La història de Sitges comença ni més ni menys
que fa 55.000 anys, tal com demostren la mandíbula i l’húmer de neandertal trobats a la Cova
del Gegant i que, al costat d’altres restes, són
la prova que la localitat va estar constantment
ocupada durant segles, des del segle VI aC. Sitges —el nom ve de “sitja”, un dipòsit subterrani on guardar gra— es va configurar al voltant del castell de Sitges, que es va construir al
segle XI. Un castell que va tenir una història una
mica accidentada, ja que va ser destruït i reconstruït en més d’una ocasió a causa d’enfrontaments
i guerres, i que va acabar sent demolit el 1888.
A principis del segle XX, Sitges continua amb la
modernització dels serveis i infraestructures de
la localitat que havia començat a la fi del segle
anterior: es construeix el passeig Marítim, s’urbanitza la zona de Terramar, arriben l’electricitat i
el telèfon, i se segueixen construint cases senyorials davant del mar.
Durant molts anys, Sitges va ser vista com una
localitat culta i cosmopolita, que era també lloc
de residència d’artistes i intel·lectuals.

Sitges és una localitat marcada arquitectònicament pels “americans” o “indians” que a finals
del segle XIX i principis del segle XX tornaven de
la seva aventura a les colònies. Eren les persones
que van anar a fer diners a les colònies espanyoles
de Cuba, Filipines i Puerto Rico, que van tornar a
Sitges després d’aconseguir-ho.
A la seva tornada i després de l’enderrocament
dels trams de muralla que protegien la ciutat,
aquests indians van començar a construir-se cases noves. Una gran part dels edificis que es van
construir al nucli antic van ser d’estil modernista, encara que també es troben altres barreges
d’estils de l’època.
Sense sortir-nos del nucli antic, però ja al costat del
mar, val la pena recórrer els barris de pescadors.
Antigament, les cases dels pescadors es distingien pels colors blanc de les façanes, raó per la qual
cap dels edificis modernistes del nucli antic està
pintat en blanc, sinó que es decoraven amb altres
tons per distingir-se’n socialment. Actualment això
ha canviat i gran part de l’encant que té la ciutat
és que la majoria de les cases guarden aquesta

Escapades

harmonia de façanes blanques amb tocs blaus.
Aquests tons blaus eren característics perquè els
empraven als patis exteriors d’aquestes cases, si
bé actualment en queden molt pocs, d’aquests
patis florits similars als andalusos.
El Palau de Maricel és un edifici que originalment
albergava vuit cases de pescadors, fins que un
home molt ric, Charles Deering, el va comprar
per fer-hi una gran col·lecció d’art. Va revestir les
parets amb acolorides mostres d’obres d’art portades de moltes parts del país, així com treballs
d’artistes contemporanis del moment.
El museu del Cau Ferrat és potser el més important
de la ciutat de Sitges, ja que s’hi conserven obres
de Picasso o El Greco. El propietari en va ser Santiago Rusiñol, que és considerat un dels artistes
més transcendents del modernisme a Catalunya.
L’espectacular església de Sant Bartolomeu és una
de les imatges més característiques de la ciutat. A
l’inici de passeig Marítim i al costat del port esportiu, l’església de Sant Bartomeu presideix des de
dalt d’un turó tota l’extensió de costa de Sitges.
Es tracta d’una església barroca que va ser construïda en el mateix espai on abans hi va haver
diverses esglésies que no van aguantar el pas el
temps. El seu gran patrimoni són, sobretot, els
retaules i els dos campanars que té.

GASTRONOMIA
La malvasia de Sitges, un vi de postres, dolç, aromàtic i de graduació (15 %) elaborat únicament
a partir de la varietat de raïm del mateix nom. A
Sitges s’elabora com una mistela i també com a
vi escumós aromàtic de qualitat.
Arròs a la sitgetana. Pels seus vincles amb el mar,
Sitges té una àmplia gastronomia lligada als peixos i als arrossos mariners. Destaca l’anomenat
“arròs a la sitgetana”, que és un plat recuperat
per Emerencià Roig i Raventòs en el seu llibre Sitges dels nostres avis.
El xató. És un plat que consta d’una salsa elaborada amb ametlles i avellanes torrades, molla de
pa, tomàquets madurs, vinagre, all, oli, sal i nyora
i que acompanya una amanida d’escarola, anxoves, tonyina, bacallà i olives. ●

COM ARRIBAR A SITGES
Si vols visitar Sitges des de Barcelona però
no disposes de vehicle propi, la millor opció
és fer servir el tren.
Des de l’estació de Sants, has d’agafar la línia
R2S i en 34 minuts, després de tres parades,
arribes a l’estació de Sitges, que es troba
molt ben ubicada, a pocs minuts caminant
de la zona de mar.
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Eurecat participa en tres xarxes europees de
Digital Innovation Hubs destinades a potenciar
el valor de la robòtica a les empreses
BOfood, centrada en la introducció efectiva
de la robòtica en el sector agroalimentari.
En els diferents àmbits, “Eurecat aporta
coneixement i esforç per acompanyar i
mentoritzar empreses interessades en les
diferents iniciatives. També contribueix a
la identificació d’empreses amb necessitats
en robòtica i la creació de cadena de valor
i mobilització de l’ecosistema d’empreses
robòtiques”, explica el director de la Unitat
de Robòtica i Automatització del centre tecnològic, Daniel Serrano.
Així mateix, “des d’Eurecat es lidera la definició de la cartera de serveis i els processos
operatius amb els quals ha de funcionar
aquesta xarxa de centres d’innovació digital
en diversos d’aquests projectes”, remarca.

L

a Unitat de Robòtica i Automatització
d’Eurecat participa en tres xarxes europees de Digital Innovation Hubs (centres
d’innovació digital) destinades a potenciar
l’aportació de valor a les empreses de robòtica,
especialment a petites i mitjanes empreses, en
tres àmbits considerats prioritaris, com són
l’agroalimentari, el manufacturer i la salut.
En el camp sanitari, Eurecat forma part del
DIH-HERO, una xarxa de Digital Innovation

Hubs que ofereix a empreses relacionades
amb la robòtica per a la salut l’oportunitat
de construir, demostrar i donar a conèixer
les seves propostes de valor, actualment
amb especial èmfasi en la lluita contra la
COVID-19.
També forma part de DIH2, que promou el
potencial de la robòtica per transformar i
agilitzar els processos productius de petites i
mitjanes empreses manufactureres, i d’AgRO-

La investigació i desenvolupament del grup
de Robòtica d’Eurecat és multidisciplinària
i inclou robòtica i visió industrial, col·laboració i interacció afectiva robot-treballador
i navegació autònoma, destra i gràcil en
diferents entorns i aplicacions amb robots
terrestres i aeris. El rang de projectes i serveis que ofereix acull la robotització de processos industrials, co-workers mòbils, logística autònoma, inspecció d’infraestructures
i projectes relacionats amb l’agricultura i el
medi ambient, entre d’altres. ●

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

Març
 1 Dilluns 2 Dimarts ALEMANY - Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada)
938784040
 2 Dimarts 3 Dimecres ALIER - Infants, 2 938721984

/// sÈries ///
 Absentia
Plataforma: Amazon prime
Capítols: 30

Després d’haver estat declarada presumptament morta, una agent de l’FBI reclama
la seva identitat i la seva família. A més,
ha de demostrar la seva innocència, ja que
és la principal sospitosa d’una sèrie d’assassinats.
Creada per Gaia Violo i Matt Cirulnick, la sèrie està produïda per
Sony Pictures Television per als seus canals internacionals (encara
que als Estats Units els seus drets s’han venut a Amazon) i compta
amb Stana Kati en el paper de productora executiva al costat de
Julie Glucksman, William Pascoe i Kasia Adamik.

 The Mandalorian
Plataforma: Disney +
Capítols: 16

The Mandalorian (també coneguda com
Star Wars: The Mandalorian) és una sèrie
de televisió web d’aventura espacial i space western nord-americà que es va estrenar a Disney + el 12 de novembre del 2019
als Estats Units.
El protagonista (Din Djarin), interpretat per Pedro Pascal, és un pistoler solitari i caça-recompenses que de vegades es coneix com a
comandament (un terme genèric). És un orfe que va ser rescatat de
petit pels mandalorians. Pascal ha descrit el seu personatge com
Clint Eastwood, amb habilitats avançades de combat i “caràcter
moral qüestionable”.

 Mindhunter
Plataforma: Netflix
Capítols: 19

Mindhunter és una sèrie de televisió
nord-americana que va ser estrenada el 13
d’octubre del 2017 per Netflix. Està basada en el llibre Mind Hunter: Inside FBI. El
novembre del 2017, Netflix va anunciar-ne
la renovació per una segona temporada.
A finals dels anys setanta, dos agents de l’FBI es reuneixen amb assassins i violadors empresonats per desenvolupar perfils psicològics
de criminals, però els seus caps temen que s’involucrin massa amb
els entrevistats.
Els protagonistes són Jonathan Groff, com Holden Ford, un agent
especial de l’FBI que pertany a la Unitat d’Anàlisi de Conducta, i
Holt McCallany, com Bill Tench, un agent especial de l’FBI que pertany a la Unitat d’Anàlisi de Conducta.
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Televisió

‘Ho Celebrem?’, el nou programa de Canal
Taronja presentat per Tània Rodríguez
Amb l’inici d’any arriba a Canal Taronja el nou programa
de televisió “Ho Celebrem?”.
Cada setmana, la periodista
Tania Rodríguez fa un repàs a
alguna de les festes i tradicions
més populars de casa nostra.
I és que la Catalunya Central
és un territori ric en cultura
popular i les festes de les nostres comarques són l’essència
d’aquest caràcter tan marcat
per la tradició a la Catalunya
Central. Una tradició, però, que
no deixa de banda la innovació
i la incorporació de nous elements festius.
Recorrerem el Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès,
l’Anoia i Osona a la recerca de

les festes més importants de
cada comarca i, per què no,
d’aquelles que, tot i no ser les
més conegudes, tenen quelcom
que les fa especials. “Ho Cele-

brem?” parla en primera persona. El plató de Canal Taronja
convida els protagonistes de cadascuna de les festes i són ells
els qui apropen els telespecta-

dors a l’arrel de la festivitat en
qüestió.
Tot i la pandèmia, són moltes
les poblacions que es resisteixen a no celebrar les fires i
festes que durant dècades i, algunes, des d’època medieval es
porten a terme any rere any. Ara,
l’enginy i les xarxes telemàtiques
fan que, encara que sigui de
forma diferent, viurem totes
aquestes danses, celebracions
litúrgiques, mercats a través de
la televisió de proximitat.
“Ho Celebrem?” cada dijous
a les 20.30 h a Canal Taronja Televisió i en reemissió el
mateix dijous a les 23 h de la
nit i els divendres a les 12 h del
migdia. ●

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
HO CELEBREM

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

CLÍNICA INTEGRAL

I BONA LLETRA

CUINA PER SORPRESA

AL DIA
ESPAI SALUT
COSES DE CASA

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

HO CELEBREM

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 - 22.00

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

22.00 – 23.00

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE
FEM TERRITORI

CONNECTI.CAT

23.00 - 23.30

DE TOT I MÉS

AIXÍ ÉS LA VIDA

TENIM TALENT

HO CELEBREM

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

No abaixem la guàrdia
Limitem al màxim
el contacte social

Relacionem-nos amb
la nostra bombolla
de convivència

Reduïm
la mobilitat

Distància, mans,
mascareta i ventilació

