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Ser pares en temps
de pandèmia
La Covid-19 obliga a modificar els protocols
que se segueixen en els parts a l’Hospital
Sant Joan de Déu de Manresa. Els pares del
primer infant nascut al Bages ens expliquen
la seva experiència
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Nou concepte de botiga

L’exdiputat republicà al Congrés ens parla
del seu darrer llibre ‘En defensa pròpia’

S’inaugura a Manresa un establiment amb
quatre botigues d’artesania integrades
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Pilar Goñi

Definitivament tenim gent valenta i
agosarada que, en un temps de pandèmia, segueix portant nens al món,
que segueix amb la difícil aventura
de ser pares. Difícil no només perquè
tenim aquest flagell de la pandèmia,
amb tot el que implica a l’hora d’ingressar a un hospital en el moment
del part, sinó també perquè la situació econòmica és molt complicada. Gent amb ERTO, a l’atur, sense
un futur gaire clar a la feina i, amb
tot, l’amor fa que es vegin les coses
diferents i que es vulgui tenir descendència i que els infants arribin a
aquest món. No amb un pa sota al
braç, però, com a mínim, amb la nova llei en què es diu que hi haurà un
permís igualitari per a pares i mares
de 16 setmanes per gaudir dels primers mesos del nadó.
Un nadó que després serà infant, després adolescent fins a arribar a l’edat
adulta, i que passarà dificultats com
tothom tant de salut, com de problemes de convivència, econòmics...,
però que, de ben segur, tindrà l’amor
incondicional de la seva família, que
vetllarà per ell per sobre de tot i de
tothom. Aquesta és la grandesa de
la família i d’aquells que han decidit
tenir fills i donar-los, si poden, un
món millor.
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Nous pares durant
la pandèmia
Els protocols que s’estableixen quan uns pares
arriben a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa són
molt més estrictes degut a la Covid-19, uns protocols
segurs i preventius tant per a ells com per al nadó

Per Laia Cerarols
Fotos: Arxiu particular

4

L

’1 de gener de 2021 va néixer Alèxia
Martínez Laste, el primer nadó de l’any
al Bages. Es va convertir en un regal
d’aniversari per a la seva mare, l’Elena,
en néixer just el mateix dia que ella, l’1 de
gener, amb 28 anys de diferència.
L’Elena es va quedar embarassada en ple
confinament, quan la COVID-19 estava fent
estralls en la població. La santpedorenca és
la primera filla de l’Elena i l’Alfredo. L’Alfredo
comentava que “inicialment esperaven que la
nena nasqués uns dies abans, durant el mes de
desembre, però el part es va anar retardant”. I,
de fet, l’Alèxia es va fer pregar molt, ja que la
seva mare va ingressar el dia 31 de desembre
a les vuit del matí a l’Hospital de Sant Joan
de Déu de Manresa perquè li fessin una
inducció al part. El pare també afegeix que “tot
semblava que anava molt lent”, i de fet el part
es va allargar perquè la petita no va néixer fins
a l’endemà, l’1 de gener, a les deu del vespre.
La petita va pesar 3,070 quilos.
Els nadons que han nascut a partir de l’1 de
gener d’enguany arriben, a més, amb un regal
sota el braç per al pare, i és que el permís
per paternitat s’amplia fins a 16 setmanes.
D’aquesta manera, s’equiparen els permisos
dels dos progenitors, que a més a més són amb

el 100% del salari i de manera intransferible, és
a dir, que un progenitor no pot cedir setmanes
a l’altre. “Creiem que és just”, comenta l’Elena.
I l’Alfredo afegeix: “I per a les mares encara
hauria de ser més ampli”.
Amb el canvi legal que es va aprovar el març
del 2019, els dos progenitors estaran de
permís obligatori, de manera ininterrompuda
i a jornada completa durant les sis primeres
setmanes posteriors al part. A partir d’aquí,
els progenitors poden decidir quan fan
les altres 10 setmanes de permís que
té cadascun, després d’acordar-ho amb
l’empresa, fins que el fill o filla faci 1 any.
La condició és que s’ha de fer per períodes
setmanals, ja siguin a jornada sencera o parcial,
i que l’empresa ha d’estar avisada amb 15 dies
d’antelació.
Amb aquest canvi, es vol contribuir a la
responsabilitat dels dos progenitors en la
cura de l’infant, avançar cap a la “igualtat
real i efectiva” entre homes i dones i evitar
les “discriminacions directes o indirectes per
motius de sexe”, segons consta en el Reial
decret llei 6/2019, de mesures urgents per a la
garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats
entre dones i homes en l’ocupació, aprovat pel
govern de Pedro Sánchez.
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L’Alèxia, primer nadó de 2021 amb els seus pares, l’Alfredo i l’Elena

El govern espanyol calcula que la mesura
beneficiarà 236.000 famílies.
Des de la Plataforma per Permisos Iguals
i Intransferibles de Naixement i Adopció
(PPiiNA), consideren que la manera com s’ha
fet l’equiparació conté “trampes” perquè
els pares “no podran fer servir el seu permís
per fer torns amb les mares”, sinó que les 10
setmanes “les hauran d’agafar quan i com
l’empresa els ho permeti”.
El que més va fer patir l’Alfredo i l’Elena durant
l’embaràs és que “no ho podíem compartir
amb els familiars, i als avis els feia molta il·lusió,
però teníem por dels contagis”. Així i tot, “ha
valgut la pena”, comenten. No han tingut por
a l’hospital: “El que hem patit més és estar
dins el box més de 24 hores esperant el part i
tancats. Per la resta, a l’Hospital de Sant Joan
de Déu hi ha totes les mesures d’esterilització
i higièniques necessàries”.
I és que a l’hospital se segueixen un seguit de
protocols necessaris i vitals per a la seva salut,
la del nadó i la de les persones que les atenen.
“Hem de distingir que la partera pot ingressar
per dues vies: perquè ve programada per
cesària i així un parell de dies abans ja se li
fa la prova PCR i, d’altra banda, pot ser un
part espontani i també se’ls fa la prova PCR
i un test d’antígens a la seva parella, amb un
resultat molt ràpid”, diu Neus Garriga, que
és llevadora en cap de la Unitat de la Sala de
Parts de la Fundació Althaia.
La Fundació Althaia treballa per una maternitat respectada i creuen que el més important és que la dona en el procés del part

El reportatge

L’equip de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, totalment preparats per als parts

estigui acompanyada per la seva parella o per
la persona que cregui que ha d’estar al seu
costat. “Ara cal molta seguretat tant per als
professionals com per a les parelles”, comenta
Garriga.
En cas que la dona embarassada doni positiu,
queda confinada sense poder sortir de la sala
de parts especial habilitada, però sempre
acompanyada per la parella. “Si un dels dos és
positiu, es prenen més mesures d’autoprotecció
per part del personal de la Fundació Althaia.
Cal extremar mesures per evitar aquesta
transmissió i el contagi”.
Després del naixement, la partera continua
amb la parella, i la família, malauradament, no
la pot visitar fins que torni a casa. “La parella
i el nounat queden confinats fins a sortir de
l’hospital. Penseu que la parella té por que la
dona hagi de parir sola i no és així: sempre
poden estar acompanyades”, diu Garriga.
Si la mare vol alletar i el pell a pell amb el pare
i la mare es fan igual intentant normalitzar al
màxim les cures i atencions a les parteres.
Al març i a l’abril, a l’inici de la pandèmia, va ser
molt dur. “Recordar aquells mesos és molt fort,
tot l’hospital estava pràcticament col·lapsat.
La sala de parts era un petit oasi. Estàvem
angoixades, havíem de seguir els protocols que
canviaven dia a dia, professionalment volies
atendre tan bé com podies les parteres en el
dia més important de la seva vida i ho volíem
fer amb la màxima seguretat per a elles i per als
nadons”, explica Garriga.
Precisament, a la zona de neonats, comenta la cap clínica de Neonatologia de la Fun-

dació Althaia, Montserrat Garriga, “hem
rebut els nadons i els pares de la millor
manera possible en una unitat oberta les
24 hores perquè puguin veure i estar amb
els infants tota l’estona i totes les hores”.
S’han hagut d’ampliar els protocols,
“maximitzar la higiene, posar-nos protecció
i rentat de mans i seguir tots els protocols”.
El més interessant és que els pares siguin
els cuidadors i estar amb els nadons a les
incubadores totes les hores. “Potenciem
el vincle, l’alletament matern, volem que
estiguin al seu costat”, diu Montserrat
Garriga.
Amb la pandèmia només la parella pot
estar amb els nadons, no hi poden entrar ni
parents ni avis ni visites. “Els queda l’ai al cor,
perquè no poden venir els avis a conèixer el
petit”.
Els professionals “ho vam veure amb angoixa
al principi, ja que no hi havia gaires estudis
epidemiològics sobre què passava amb les
parteres; ara, ja hi ha un recull de com és
amb les mares que pateixen COVID i els
nadons ho passen de manera molt lleu i amb
poca simptomatologia”.
Els pares se’n van a casa tranquils, en un
any sense virus gripal per als nadons. “Són
els únics moments bonics a un hospital que
volem que els pares visquin de la manera
més confortable possible”.
Durant aquest any, hem viscut moments
complicats i a l’hospital és on se n’han viscuts
més, però el naixement de nadons és motiu
de somriures i felicitat en un hospital. ●
5
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La pandèmia ens fa
crèixer com a mares
Tania Rodríguez
Periodista

E

ncara recordo les agosarades paraules
d’una companya que em deia que potser
els nens no tornarien a l’escola fins després
de Setmana Santa. Era impensable, per a
mi, que les escoles tanquessin durant tant temps...
i, ves per on, el tancament es va allargar 80 dies.

Si el dia a dia d’una mare treballadora ja és estressant de per si, l’estrès es multiplica en situacions com les que vam viure el 2020. Els fills a casa,
sense poder sortir, sense avis que se’n puguin fer
càrrec... Vam haver de fer peripècies per poder
conciliar la vida laboral i la familiar!
En els darrers temps hem passat dies, setmanes
i mesos molt durs, que han posat a prova, una
vegada i una altra, la capacitat dels pares per fer
precisament això, de pares. Però és que, a més,
hem hagut d’aprendre a fer de mestres, de psicòlegs, de monitors de lleure... I sort n’hem tingut, d’ells: els nostres petits herois i heroïnes! En
aquest temps ells ens han ensenyat la importància
de les petites coses i ens han donat la força necessària per continuar lluitant.
Abans de la pandèmia, tot era efímer, el nostre
temps era limitat, els caps de setmana no tenien
hores suficients per fer tot el que havíem de fer...
La pandèmia ha canviat el nostre ritme de vida
i això ens ha permès gaudir molt més dels moments en família. A casa, els jocs a quatre s’han
convertit en un clàssic i hem trobat tots els racons haguts i per haver per aconseguir el millor
amagatall.
Però no tot són flors i violes! Els nens i les nenes
han viscut i estan vivint una cosa molt dura. Set
anys són molt pocs per a depèn quines coses, però
són suficients per adonar-se de la dura situació en
què estem immersos. I amb quatre anys, potser no
comprenen exactament què és el que passa, però
s’adonen que les coses han canviat bruscament.
Tot plegat, una situació que sovint pot angoixar els
més petits de la casa i que cal portar de la millor
manera possible. Fa molts mesos que sento frases
com “mama, podem anar al xiquiparc?”, “mama,
anem al parc d’atraccions?”... I ja no parlem dels
aniversaris.
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I com hem de tractar el tema amb els nostres fills
i filles? Fins a quin punt han de saber la gravetat
de la situació? Totes aquestes preguntes em ballen
sovint pel cap... Cal que sàpiguen que la COVID-19
és realment perillosa, però cal que ho sàpiguen
tot? Si moltes vegades fins i tot jo em vull evadir
de la realitat! Em sembla increïble que la resposta
del meu fill de quatre anys a gairebé tot sempre
sigui “és pel coronavirus”. Maleït virus!
Les mesures de seguretat i higiene a l’escola són
una rutina més per a ells; és increïble com ho han
acceptat tot tant bé! Això sí, hem après que les
mascaretes completament humides creen una
molesta erupció a la cara dels més menuts, i que el
fort component dels líquids de l’escola destrossen
les mans de les pells més delicades. Són moltes
hores aguantant una mascareta i és molt difícil no
poder jugar lliurement amb qui vulguin... Però, tot
i així, ells ho entenen i et fan veure que moltes
vegades som els adults els que ens queixem més
del compte! De fet, recordo quan es van reobrir
les escoles; estava espantada, m’angoixava pensar
que no feia bé deixant-los-hi tornar, però va ser
llavors quan ella, amb tan sols sis anys, em va dir
“mama, estarem bé, no pateixis”.
Ja m’ho deien ja, que això de ser mare no seria
gens fàcil, i raó no els faltava. Però el que jo no
sabia és que serien ells precisament, els meus fills,
els que m’ensenyarien a viure la vida, fins i tot amb
pandèmia!
Gràcies a ells, tot és més suportable! Bé, i les
escoles obertes i amb les classes desconfinades
també ajuden a alleugerir la situació. ●
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Un altre batxillerat és
possible? Sí, el BAT PRO!
Àlex Agustí Polis
Coordinador de la
postobligatòria de FEDAC

T

ot sovint s’associa el batxillerat amb el
patiment de la preparació de les proves
d’accés a la universitat. El batxillerat és
només això? I si us diguéssim que un
nou batxillerat no només és possible, sinó que
ja existeix?
El trencador BAT PRO, inaugurat per l’escola
FEDAC Manresa el curs passat, és un batxillerat
únic al cor de Catalunya. Un batxillerat que vol
donar sentit als aprenentatges dels alumnes i
ajudar-los a despertar els seus talents i habilitats.
El BAT PRO és un batxillerat social molt poc convencional, atès que el seu alumnat hi desenvolupa les habilitats professionals més rellevants.
Adaptabilitat, autonomia, treball en equip i
comunicació són, entre moltes altres coses, les
competències que aprenen en aquesta etapa.
Sota la premissa que es pot aprendre fent,
l’alumnat treballa amb metodologies actives
com la ludificació, l’aprenentatge a través del
joc; el visual thinking, que permet la comprensió
de conceptes de manera molt clara, i el design
thinking, la metodologia que apliquen els emprenedors socials per crear projectes.
Sense oblidar que una bona classe magistral et
pot canviar la vida, s’acullen experts de diversos sectors perquè expliquin les seves vivències

Contenidors

Transport

Desembussaments Assessorament

Residus
perillosos

Destrucció
confidencial

i aconsellin l’alumnat. Després de dos cursos en
actiu, hi han passat una cinquantena de personalitats rellevants de la Catalunya central com
Sor Lucía Caram, la periodista Pilar Goñi o l’emprenedor Daniel Mauriz.
Un darrer pilar d’aquests estudis és l’orientació
acadèmica i professional, molt present en tot
moment i incorporada en forma de matèria pròpia intitulada Professional Personal Project. La
imparteix una professional del coaching que vetlla perquè l’alumnat no només trobi el seu talent,
sinó que el desenvolupi. ●

93 876 44 44
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Com està afectant la
Covid-19 als infants?
Ana Checa i Alba Jovés
Estudiants del CFGS
d’Educació Infantil del
Campus Professional
UManresa

L

a situació actual a causa de la pandèmia
ha suposat un gran repte per a tothom,
però sobretot per als infants, ja que s’han
hagut d’adaptar a les noves circumstàncies
i a les restriccions implementades. El curs escolar 2020-2021 s’ha vist afectat per protocols de
seguretat i higiene estrictes a conseqüència de
la pujada de la corba de contagis, fet que ha suposat que els nens i nenes només es poguessin
relacionar amb els seus grups bombolla.
Per una banda, cal destacar el canvi en les relacions socials entre els infants. Abans del virus,
es podien relacionar amb nens i nenes d’altres
edats. En canvi, actualment, només poden establir relacions afectives amb els companys/es i la
persona responsable de l’aula.
Per una altra banda, el fet que els adults haguem
de portar mascaretes està dificultant la comunicació tant verbal com no verbal. Els docents
han hagut d’aprendre a comunicar-se a través
del contacte visual o gestual. Els infants, malgrat
que la situació és complicada, l’han viscuda amb
més normalitat, sobretot els lactants, ja que ho
estan vivint des del naixement.
També cal fer esment als confinaments que han
hagut de fer les escoles quan algun infant o educador/a ha donat positiu per COVID-19 i tota la
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classe s’ha hagut de quedar a casa durant deu
dies, sense poder sortir ni relacionar-se amb altres persones.
A data d’avui, les activitats extraescolars i esportives estan permeses als centres educatius amb
grups de convivència establerts durant l’horari
escolar, però cal mencionar que, durant un llarg
període, es van suspendre i no es podia dur a
terme cap activitat cultural.
De cara a un futur pròxim, s’espera que el nombre d’afectats per COVID-19 es redueixi i puguem tornar a fer vida normal, passejar i respirar
aire sense necessitat de portar una mascareta i
poder abraçar-nos i establir contacte físic amb
les persones més properes. ●

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

Al costat del cementiri municipal, les famílies disposen de:

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

40anys al vostre servei a Manresa
Servei 24 hores

900 231 132
www.memora.es

Mon
Ser
Fun
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Francesc
Serrat
Del ‘Cuéntenos’ de nit,
als magazins,
als informatius
i, finalment,
a la televisió

Per Eli Pagan
Fotos: Arxiu

Francesc Serrat Pérez és periodista. Nascut a Navàs, ha treballat al llarg de la seva
trajectòria professional a “La Gazeta de Manresa” i a Ràdio Manresa, on durant
molts anys ha estat cap d’informatius de la ràdio comarcal associada a la cadena
Ser. Prèviament, havia presentat programes magazín i de participació com el ja
mític ‘Cuéntenos’, que durant les nits radiofòniques manresanes aglutinava centenars de participants a través de les línies telefòniques.
Més endavant, a més de ràdio, ha estat a Canal Taronja de televisió, on ha presentat programes, entre d’altres, ‘Gabinet de crisi’, així com debats electorals.
També ha format part de la redacció d’aquesta publicació, FREQÜÈNCIA. El Francesc diu que prefereix entrevistar que ser entrevistat. La seva passió és el periodisme de tota la vida i ho porta a les venes. Als deu anys feia el seu propi diari
a l’escola on explicava el que passava a la classe i al centre. La curiositat sempre
l’ha mogut a explicar-ho. També del seu poble de Navàs, s’ho feia per a ell i així
construïa una revista. Hi incorporava fotografies enganxades amb cola, en una
època en què ordinadors i muntatges no existien.
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//// El meu darrer programa televisiu va ser ‘Gabinet de crisi’
en què polítics, món cultural, associatiu i social opinaven
de les notícies d’actualitat ////

Com van ser els inicis?
La Gazeta de Manresa, dirigida per Joan Antoni Lozano, pare, va ser la meva universitat. Em vaig presentar a la redacció i em vaig
oferir per ser corresponsal de les notícies del
meu poble. Tenia catorze anys. Em va veure les ganes de treballar i al cap d’un temps
em va oferir anar a treballar-hi a les tardes
mentre també estudiava. Vaig començar a
fer entrevistes i així fins al servei militar on,
a Ceuta, també vaig col·laborar amb l’emissora local de la Cadena Ser per fer connexions amb Manresa.

I els estudis de la Plana de l’Om?
El meu inici va ser en aquells estudis.
Quants records. És per escriure un llibre.
Tres estudis, un de molt gran que era
auditori o miniteatre. Després, es va reconvertir.

Vas col·laborar amb El Noticiero Universal i el Tele/eXpres...
Eren diaris que es tancaven a les dotze del
migdia i a les tres de la tarda sortien als quioscos. Incorporaven les notícies de la nit i matinada. Avui no tindria raó de ser, amb les
xarxes socials, amb la immediatesa que hi
ha. També vaig ser corresponsal amb Enric
Berengueras de TVE durant anys.
Com arribes a Ràdio Manresa?
Durant aquesta etapa juvenil era molt polifacètic. Entrevistes a cantants i famosos. Vaig
fer, fins i tot, 40 Principales. Programes com
“Disquísimos”, que feia Antonio Serrano, i jo
hi col·laborava un dia a la setmana aportant
notícies del món de la música.
I et dediques plenament a Ràdio Manresa...
Primer com a locutor, però la meva il·lusió
era fer periodisme i estar a informatius. Vaig
començar amb magazins, “un tot terreny”.
Tinc un gran record de “Cuéntenos”. Encara guardo cartes que m’enviaven al programa nocturn. Molta societat manresana i del
Bages hi participava i en prenia part. Era a
partir de les deu del vespre, féiem concursos i, sobretot, els infants i adolescents eren
habituals. També féiem temes de denúncia
i els regidors de l’Ajuntament de Manresa

donaven resposta a les demandes. Em vaig
sentir molt realitzat.
I passes a ser cap d’informatius...
Hi va haver una reestructuració i entro a informatius. Féiem informatius de dues hores
amb més de vuit persones de redacció. Una
època en què no existien gabinets de premsa, ni xarxes socials, ni notes de premsa a través d’Internet perquè no n’hi havia. Teníem
una màquina, que era el teletip, que a través de les agències, com Efe i Europa Press,
ens informava.
Quina és la notícia que més t’ha frapat?
Deixant atemptats a part, sobretot el de la
caserna de Vic, que va ser molt dur, diria que
hi va haver moments difícils com l’anunci definitiu del tancament de Pirelli. Una crisi laboral molt contundent per les mobilitzacions i
pel que suposa per al futur d’aquesta gent,
part de la societat del Bages.

Molts entrevistats... especialment Joan
Manuel Serrat.
Artísticament, és el meu referent, però,
personalment, ara discrepo bastant del
que diu i pensa. Des de petit m’ha apassionat. Les lletres no les entenia aleshores i
del missatge, quan hi vaig entrar, vaig ferne les interpretacions i aquelles lletres me
les he fet meves. Va ser un pou de saviesa
i de denúncia d’injustícies. El meu somni
era veure’l actuar a l’Argentina, on és un
Déu. Vaig estar a les portes del teatre Rex a
Buenos Aires, però no vaig trobar cap entrada. Serrat té una cançó per a cada moment
de la vida. Ja siguin propis o temes que ha
interpretat de Salvat Papasseit, Machado
o Hernández.
Molta ràdio, Sant Jordi, “Gabinet de crisi”, eleccions...
Sant Jordi és la jornada més bonica i divertida
de treballar. “Gabinet de crisi” el formaven
tertulians polítics, del món cultural, associatiu, social que opinaven de les notícies d’actualitat. Molta gent i molt bones persones
que recordo molt.
El millor record d’un entrevistat?
Hi ha un personatge que ara és famós però
que en aquell moment era un desconegut.
Parlo de l’Oriol Mitjà. Rotary Club Manresa-Bages el va portar el gener del 2017 a
un sopar per parlar de malalties infeccioses
i ara, amb la COVID-19, s’ha posat de moda.
En aquell moment, fa quatre anys, ningú en
l’àmbit de la societat quotidiana el coneixia. Ja era un home apassionat i ara ho ha
demostrat. ●
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Productes totalment artesanals
i originals al bell mig de Manresa

Íngrid Blasco, Queralt Haro, Sílvia Bayer, Dolors Miró i Susanna Cuevas són les integrants d’aquest establiment artesanal situat a la Muralla del Carme de Manresa

Quatre negocis en un mateix espai que compten amb la complicitat de l’Ajuntament de
Manresa, que ha creat un viver amb productes locals i sostenibles dirigits per dones
Per Laia Cerarols
Fotos: Arxiu Viver artesà
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l viver d’artesania Artífex, ubicat en
un edifici de propietat a l’entrada del
mercat Puigmercadal de Manresa, ja
és una realitat sorgida de la iniciativa
d’unes joves emprenedores amb el suport
logístic de l’Ajuntament de Manresa. Des
de mitjan octubre, quatre petits negocis
regentats per dones exhibeixen els seus
productes després de superar un concurs
públic que exigia que els productes que
es comercialitzessin estiguessin elaborats,
totalment o parcialment, al Bages, o bé que

no n’hi hagués oferta a la comarca. Els quatre
negocis són: El taller de la tieta (artesania
tèxtil), Macropus (dessuadores i jerseis per
portar nounats i per a embarassades), Lulets
(joguines de cartó) i d’spart (espardenyeria).
El local, que va ser adquirit per l’Ajuntament
de Manresa el 1984, ha acollit, entre d’altres,
la botiga Roba Amiga, activitats del Cicle d’Art
Vi_Suals i un efímer Punt d’Assessorament
d’Eficiència Energètica. Té una superfície de
96 metres quadrats a peu de carrer, on es
comercialitzen els productes, i una planta

Març 2021 · FREQüència ·

@taller_tieta / www.tallerdelatieta.com

@/macrop.us / www.macrop.us/ca

superior ara convertida en magatzem, però
que es pretén que aculli tallers en el futur.
Els quatre negocis tenen uns contractes
d’arrendament per una durada de tres anys,
que es podran prorrogar dos anys més, amb
un preu de lloguer assequible (81,90 euros
al mes), que inclou el subministrament de
llum i aigua; el servei de telefonia fixa i wifi;
un sistema antiincendis amb el manteniment
dels extintors, una assegurança i les reparacions estructurals necessàries.

@lulets_lulets_lulets / www.lulets.com

certificat europeu”. “En un principi les
regalava, fins que vaig aconseguir el certificat
amb el teixit que ara utilitzo”, diu la Sílvia.
També fa portaentrepans o rotllos de tovalló
de cuina. T de teles és una altra de les seves
marques: “Des de la pandèmia, la gent ha
tornat a cosir i per això em trobo que molta
gent compra roba per cosir”, explica.

La regidora d’Indústria, Comerç i Activitats,
Núria Masgrau, ha comentat que “valorem
el projecte de viver com una aposta pel
producte local i sostenible i cal destacar
el fet que els quatre negocis estan dirigits
per dones”. Ho va comentar en el decurs
de la inauguració oficial del local en què hi
havia presents l’alcalde de Manresa, Marc
Aloy, i la directora general de Comerç de la
Generalitat de Catalunya, Muntsa Vilalta.
L’alcalde Aloy va qualificar “d’excel·lent
notícia, en un moment en què el comerç
està patint especialment les conseqüències
econòmiques de la pandèmia. A més, suposa
un element afegit en un projecte més ampli
de reimpuls del mercat de Puigmercadal,
en el qual ja estan a punt de començar les
obres del que serà el primer supermercat
cooperatiu de Catalunya”.

D’spart està a Artífex i està format per
extreballadores de L’Espardenyeria (que va
tancar a Manresa el juliol de l’any passat i un
dels darrers professionals d’aquesta feina).
Dolors Miró i Susanna Cuervas van decidir
transformar la seva experiència en una nova
aventura professional. Elaboren espardenyes
amb betes manresanes, models que duen
noms com Agulla o Llum. El nom ve del llatí i
recorden que les primeres espardenyes “eren
d’espart i cànem i en tenim una mostra de la
fibra de l’espart i ara es fabriquen amb ‘yute’
perquè és una fibra que dona més facilitat
per fer l’espardenya”, comenta la Susanna.
La “d” i la “s” també són les inicials de les
dues pioneres. També diuen que “som un
concepte nou, un viver on compartim el
mateix espai, però amb conceptes diferents
i productes diferents, i costa que la gent ho
entengui”. També destaca que “estem en un
lloc ideal, al centre de Manresa i al costat del
mercat, estem molt contentes de com va”.

Sílvia Bayer és la responsable i creadora d’El
taller de la tieta. Un bon dia va dir a la seva
mare “M’ensenyes a cosir?”. I quan va néixer
la seva neboda va decidir que començaria
a preparar robeta feta per ella i fa un any
i mig s’ha professionalitzat. Des d’aleshores,
ha fet tant roba de nadó com, ara, discos
desmaquilladors de bambú, mascaretes transparents i semitransparents “amb

Quan Queralt Haro estava embarassada,
no trobava la peça que volia, que és una
dessuadora per portar el nadó. La va dissenyar
ella mateixa, i des de fa tres anys les ven
online arreu de l’Estat. “Tenia un showroom
a les Escodines —diu la Queralt—, però el
trasllat familiar a prop de la natura, fora de
Manresa, em feia imprescindible disposar
d’una botiga a la ciutat”. Ara ha engegat
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@dspart.store / info@dspart.store

a Artífex i ofereix dessuadores unisex per
portar a sobre el nadó tant per a home com
per a dona. La seva marca és Macropus: “El
porteig, que és portar l’infant penjat en un
fulard o en una motxilla, és una necessitat
per a moltes mares i pares”.
I completa el grup d’Artífex les joguines de
cartró, que són l’especialitat de l’empresa
Lulets, propietat de la professora de
secundària Íngrid Blasco, que va elaborar
els primers dissenys per fer jugar el seu fill
petit, ara fa quatre anys. “Amb la meva
parella, enginyer mecànic, vam començar a
donar forma a unes peces que volen ser una
alternativa a la joguina industrial i de plàstic.
Són desmuntables i no van pintades, perquè
els xics desenvolupin la imaginació”, ens
explica l’Íngrid. Van començar online i ara
estan instal·lades en aquest viver a Manresa.
“Vam començar amb quatre caixes per fer
un avió per al nostre fill i ara ja tenim un
munt de productes”, comenta.
“Tenim tres nens —comenta l’Íngrid—, i
vèiem que la casa s’omplia de joguines de
plàstic i vam apostar per la joguina de cartó,
per ser reciclable i ecològica i un producte
biodegradable i de proximitat. Que tingui
una vida útil i que al final contribueix en
el medi ambient amb la conscienciació del
reciclatge. Són joguines sostenibles”. A més
de l’avió que els va introduir al mercat i va
crear la demanda, després han fet una caseta
resistent, els blocs per al joc simbòlic que
fa construccions i que es munta i el fan els
mateixos nens.
Artífex és un nou concepte que cal tenir en
compte de cara al futur i a tornar a activar
l’economia i el comerç. ●
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Joan
Tardà
Diputat ERC (2004-2019)

“A casa meva vaig mamar
allò de pobres, però
honrats”

Per Pilar Goñi
Foto: Arxiu

Joan Tardà i Coma és de Cornellà de Llobregat, on va néixer fa 67 anys, i és un
polític i professor de secundària de català, militant d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC). Llicenciat en Filosofia i Lletres, ha estat catedràtic de Llengua i
Literatura Catalanes a l’institut d’ensenyament secundari Esteve Terradas.
Formà part del primer ajuntament democràtic de Cornellà de Llobregat, el 1979,
fou elegit com a independent en la candidatura del PSUC. El 1999 fou elegit regidor de l’Ajuntament, on encapçalava la candidatura d’Esquerra, i el 2003 va ser
reelegit en el càrrec, al qual va renunciar el setembre de 2004. Ha estat diputat
per la província de Barcelona a les eleccions generals espanyoles de 2004, 2008 i
2011. Ha estat portaveu del grup d’ERC-RI-CAT SÍ al Congrés dels Diputats fins a
2019. Ha destacat en la seva tasca parlamentària per les seves intervencions en
català, cosa que el va enfrontar sovint amb el president de la Cambra, Manuel
Marín, i per les propostes sobre la Llei de memòria històrica.
Ha escrit Republicans i catalanistes al Baix Llobregat a principi del segle XX: modernització dels comportaments polítics i socials, 1900-1923 (1991) i Proceso hacia
la independencia: 10 años de reflexiones sobre la relación Cataluña-España (en
castellà), entre d’altres. Ens presenta el seu darrer llibre, En defensa pròpia.
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//// En el llibre ‘En defensa pròpia’ explico
l’oportunitat perduda per part del socialisme
català de ser hegemònic ////

La Llei de memòria històrica va ser
un dels seus cavalls de batalla al
Congrés de Diputats...
Em porta a recordar que la feina ni de
bon tros està acabada. Internacionalment es parla del model espanyol d’impunitat. Sembla mentida que a la Unió
Europea, on tot comença i tot acaba
en la democràcia, l’Estat espanyol no
ha anul·lat les sentències dels tribunals
franquistes, no s’han reparat ni assumit
les responsabilitats per als milers de catalans i espanyols deportats als camps
d’extermini nazi, considerats apàtrides
pel mateix govern d’aleshores, ni hi hagut una intervenció pública per al rescat
de les despulles de les persones que estan a les fosses comunes, no s’han reparat els patrimonis espoliats de milers
de persones que van lliurar els diners
per ordre de les noves autoritats... Hi ha
molt a fer.
Hi ha molts casos força especials al
respecte...
No hem aconseguit, per la resistència
que hi ha, el reconeixement dels catalans i espanyols que van participar en
els “maquis”. Catalans que van ser condecorats per la República francesa que
van alliberar París amb el general Leclerc
en la Segona Guerra Mundial i aquí són
considerats bandolers o terroristes perquè després van continuar la lluita a l’interior de Catalunya. Ni s’ha modificat la
Llei del Registre civil, que hauria de permetre que en els assentaments aquella
persona que va morir afusellada consti així i no com a persona que va tenir
una altra mort. Desgraciadament, hi ha
molta recança. El 2021 hi ha una llista
de demandes a l’Estat espanyol que es
resisteix a complir.

I l’anul·lació de les sentències de
després de la guerra espanyola...
Doncs encara no està aconseguit. Aquest
certificat que va comportar mort o presó
demanat pels fills de les persones empresonades o mortes que ja són molt grans i
marxaran sense tenir la justícia pels seus
familiars. Sí que ho ha fet el Parlament
de Catalunya, però ho ha fet respecte de
les sentències emeses a Catalunya, no les
que van ser emeses fora de Catalunya.
Hi ha molt de dolor, encara, més de 70
anys després.
Parlem del seu darrer llibre ‘En defensa pròpia’, amb pròleg d’Arnaldo
Otegui?
Tenim amistat. Jo l’admiro molt. Hem
tingut bona relació i, més enllà de les
afinitats emocionals, és evident que
l’esquerra abertzale ha fet els deures.
Un exercici de reorientació de tot el
que havien fet bé i malament. Un exercici intel·lectual i polític molt honest
i profund. No és cert que com pitjor
millor. Com pitjor, pitjor. Hi ha coincidències estratègiques entre l’esquerra
abertzale i el republicanisme català i
ara, cal guanyar i consolidar-nos en ser
més dels que som. Construir un camí
molt ample on càpiga molta gent, i
gent diferent. BILDU, tot i que, el Govern espanyol no ha complert la llei
penitenciària que obliga que els presos
estiguin com més a prop millor de les
seves residències i que ha utilitzat la
política penitenciària com una mena de
xantatge per doblegar la voluntat de
l’independentisme basc i que traslladen presos amb comptagotes, malgrat
tot, l’esquerra abertzale i el republicanisme no han dubtat a possibilitar la investidura de Pedro Sánchez, entenent

que l’hipotètic Govern de Ciutadans, PP
i Vox seria molt pitjor. Hi ha una coincidència, a més, de l’estima que ens
tenim.
Parlem de presos. Tenim nou presos
independentistes, un dels quals el líder del seu partit, Oriol Junqueras.
Diu de vostè que és bona persona
per damunt de tot. Es pot ser bona
persona en política?
Cal ser-ho i intento ser-ho. Si no n’ets,
que no sigui producte d’un acte deliberadament buscat. A casa meva em van
ensenyar a ser polit, treballador i bona
persona. A casa vaig mamar ser orgullosos de ser fills de classe treballadora.
“Pobres però honrats”, deia la meva
mare. Ho he volgut traslladar als fills.
No cercar fer mal de manera deliberada,
mai.
El PSC de Pere Navarro i Miquel Iceta
també està reflectit al seu llibre. Dista molt aquest PSC  del de Salvador
Illa?
En el llibre afirmo i explico l’oportunitat perduda pel socialisme català de ser
hegemònic. L’hegemonia es conquereix
quan ets capaç de donar resposta a l’heterogeneïtat d’una societat. El que és
evident és que si el PSC hagués mantingut allò que deia públicament de Miquel
Iceta defensant un referèndum sempre
que sigui acordat... Estic convençut que
si el PSC s’hagués mantingut amb la
bandera o no hagués plegat la bandera
de ser favorable a un referèndum acordat, hauria pogut aspirar a ser el partit
que trobés una solució sense excloure
ningú. Ara, ERC intentem reorientar
l’estratègia, repensar-ho tot. Cal corregir allò que no s’ha fet tan bé.
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En defensa pròpia
En el clima de desconcert polític
actual, Joan Tardà defensa la
perseverança d’un independentisme
obert a la societat
Pròleg d’Arnaldo Otegi
La fita històrica del Primer d’Octubre ha estat metabolitzada com el principi de tot per bona part de
l’independentisme i amb frustració i agror per una
altra part. D’aquesta segona reacció n’ha sorgit un
independentisme —sovint de matriu conservadora— profundament crispat que, lluny d’apostar per
seguir sumant i assumir la realitat per canviar-la, ha decidit instal·lar-se en un miratge
i descarregar la seva frustració damunt del mateix moviment sobiranista.
Joan Tardà és una de les persones que ha viscut amb més virulència aquest canvi de
paradigma. En aquest llibre, en què parla clar i català, n’explica les causes i aposta decididament per reprendre el camí per guanyar i culminar el referèndum de l’1 d’Octubre.

Actualment a Madrid i en aquesta
legislatura en què vostè ja no és diputat trobem un govern PSOE i Podemos, com ho contempla?
Jo admiro la intel·ligència política de
Pablo Iglesias. Tot i que havia dit que el
PSOE era la casta i havia estat duríssim
amb ells, va ser prou intel·ligent per deixar de banda gent del seu propi partit
com Teresa Rodríguez, d’Andalusia, va
arrossegar el PSOE cap a posicions més
socialdemòcrates. Aquests exercici és el
que algunes forces polítiques haurien de
fer amb el procés. L’Estat espanyol dona
per al que dona i cal ser forts per fer-los
seure a la taula de diàleg. Hem de donar
una oportunitat i establir un marc de diàleg i negociació.
Pot anar bé el diàleg?
Si va bé, la repressió no desapareixerà
però aniran sortint noves contradiccions.
Si vam conquerir l’autonomia en 10 anys,
recordem el “llibertat, amnistia i estatut
d’autonomia...” caldrà manifestacions,
actes de desobediència per aconseguir-ho
i hem de ser forts. I convèncer compatriotes nostres que no són independentistes
que creuen que hi pot haver acord per
resoldre la situació, però que si s’adonen
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que el Govern espanyol no és capaç de
respondre democràticament, és evident
que muscularà l’independentisme. Per
guanyar hem de ser molts més i convèncer a qui no són independentistes, però
que volen un país més ric, més justícia
social i més llibertat. Creuen que la solució és continuar a Espanya i nosaltres creiem que la solució és la independència. Sí
que coincidim en objectius com defensar
el sistema públic de pensions, una economia viable, més cultura, més justícia,
millor educació, sanitat més excel·lent.
Així segur que els podríem convèncer de
la independència. Són moments en què
no podem estar desanimats. Hem arribat
molt lluny i cal seguir per aquest camí.
Hi ha decepció i desengany?
No entenem d’on surt, algú pensava que
seria fàcil?
Fissura entre PSOE i Podemos per la
posició davant la monarquia i el rei
emèrit?
A mi no em sorprèn. A mi em van rebutjar
a la mesa del Congrés més d’un centenar
d’iniciatives sobre la Casa Reial Espanyola.
A la mesa hi havia PSOE, CiU, PP, IU, PN B.
Teníem molt clar a ERC que l’objectiu no

era denunciar la corrupció sinó denunciar
la il·legitimitat dels Borbons perquè el
1978 ens van robar als ciutadans el dret
de decidir si el que volíem era la monarquia imposada i patrocinada per Franco o
restaurar la legalitat republicana. Amb la
Constitució ens van “encolomar” la monarquia. És una dinastia no legitimitzada
pel poble. Van posar la monarquia com a
peça clau de la democràcia.
I aquí ens trobem la corrupció a la
Casa Reial?
La corrupció té una explicació. La mateixa
que ens fa avinent la corrupció generalitzada de l’Estat espanyol i de casa nostra
i que és la impunitat. Si el rei d’Espanya,
ara emèrit, no es va veure obligat a demanar perdó per la seva complicitat amb la
dictadura, per quina raó havia de patir si
feia negocis bruts i opacs. Aquesta impunitat és la base d’aquest règim. En el llibre
esmento la complicitat d’alguns mitjans
de comunicació, del periodisme en general. Opinadors famosos i coneguts que
han parlat malament del republicanisme
i que deien que criticàvem la monarquia.
Han creat un mite d’una transició perfecta i una monarquia a la qual devíem la
democràcia.
I Felip VI?
A molta gent li va caure la bena dels ulls
amb el “no nos temblará la mano” i abonant i legitimant la repressió al poble de
Catalunya.
El seu llibre acaba amb l’epíleg del
periodista Sergi Sol que li diu “el
tiet” i que diu que vostè té capacitat
de veure què passarà en política en
el futur...
L’escriu un amic com és el Sergi i és cert
que pertanyo a una generació de persones que han viscut de manera molt passional la política i que ens ha agradat estudiar i reflexionar no només en solitari
sinó col·lectivament. Defenso l’organització conjunta en un partit polític perquè és
la suma de moltes intel·ligències posades
en xarxa i en conjunt. A vegades, són els
ideals que conformen un carburant que
s’identifica amb la il·lusió amb uns valors
no exclusius del republicanisme, però sí
que tenim aquests sentiments a Esquerra
Republicana.●
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Emergències va rebre
Crida per erradicar la
37.407 trucades el 2020 ‘pobresa menstrual’
Des del Bages es van fer 37.407
trucades al telèfon d’emergències 112 durant l’any 2020,
un 13 % més que l’any 2019
(32.976), segons CAT112.
La majoria van ser per demanar
assistència sanitària, 14.147
(37,8 %), mentre que l’any
2019 es van rebre 10.937 trucades; per motius de seguretat,
12.324 (32,9 %), mentre que el
2019 es van fer 10.961 trucades;
4.799 per motius de trànsit
(12,8 %) i 5.639 trucades l’any
2019; per temes de civisme,
2.356 trucades (6,3 %), mentre
que van ser 1.352 l’any 2019,
i per incendis, 1.524 trucades
(4,07 %), mentre que l’any
2019 es van fer 1.776 trucades.

 18

Des de la capital del Bages es
van fer un 56 % de totes les
trucades del Bages al telèfon
112. El 2020 es van fer 20.958
trucades des de Manresa,
mentre que se’n van fer 18.489
l’any 2019. Durant el 2020,
el telèfon d’emergències 112
va rebre 2.957 trucades amb
origen al Moianès, un 8,7 %
més que l’any anterior (2.718).
Un 26,9 % d’aquestes trucades
van ser per motius d’assistència
sanitària (796 el 2020 i 725 el
2019); un 23,7 % dels avisos
es van fer per temes de trànsit
(703 trucades el 2020 i 836 el
2019); les trucades per motius
de seguretat van significar un
21,4 % (635 el 2020). ●

Des de la Fundació del Convent de Santa Clara, des de la
qual s’ajuda persones i famílies
proporcionant aliments i altres
productes de primera necessitat, han detectat una creixent
demanda de productes d’higiene menstrual.
La majoria de les dones usuàries de la Plataforma d’aliments
i dels diversos projectes de la
Fundació, a més de les mancances essencials que han
d’afrontar, pateixen també
el que alguns anomenen la
“pobresa menstrual”, és a dir,
no disposen dels mitjans necessaris per adquirir béns d’higiene
o no disposen d’una infraestructura al seu abast per mantenir una higiene bàsica (aigua,
dutxa o bany privat...).
Per això, comenta Sor Lucía,
de la Fundació del Convent
de Santa Clara, ‘’considerem
imprescindible ampliar el nostre
suport i acció en aquest sentit
fent una campanya de sensibilització entre la població i les
empreses per tal d’aconseguir
productes i per ser conscients
de com viuen moltes dones al
KM 0’’.
Per això faran les següents

accions encaminades a ajudar-les: comunicar a supermercats i centres de donació de
productes bàsics la necessitat
de donació de productes d’higiene menstrual (concretament
compreses), per així implementar la recollida d’aquests
productes indispensables en la
nostra Plataforma. Demanar als
ciutadans que ja col·laboren en
els supermercats que són punts
fixos de recollida d’aliments,
que incloguin la donació de
compreses per repartir a la Plataforma dels aliments. Proporcionar compreses a les usuàries
de la Plataforma, sumant aquest
article a la cistella de productes
bàsics i de primera necessitat.
Reduir la pobresa menstrual,
i així contibuir al fet que centenars de dones disposin dels
productes necessaris durant el
període menstrual. Normalitzar
la menstruació com un procés
natural del cos de la dona.
Segons Sor Lucía, ‘’no descartem en un futur poder oferir
altres recursos més respectuosos amb el medi ambient,
però, en primer lloc, hem
d’oferir una solució universal
davant d’aquesta qüestió’’. ●
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Ha passat i passarà

Sant Fruitós aprova una nova zona d’equipaments
per a l’antic i abandonat Hostal la Pineda de Bages
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

El ple de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages ha aprovat la
desitjada modificació puntual de
planejament de l’Hostal Pineda i
Can Figueras que ha de permetre
el desenvolupament d’una zona
d’equipaments i plaça oberta a
la finca que ocupa l’antic hostal,
que fa més de trenta anys que
està abandonat a l’entrada de la
urbanització.
Amb aquesta aprovació es fa
un pas molt important a una
planificació urbanística que es
remunta al 2015, quan l’Ajuntament va aprovar una modificació
similar per desencallar la situació
de l’Hostal la Pineda, però en
aquell moment compensant la
zona verda amb Torroella de

Recreació de com pot quedar la urbanització de la finca de l’Hostal la Pineda

Baix. Aquesta modificació va ser
portada als jutjats per la propietat de l’Hostal la Pineda, on va
ser tombada.
Després d’això es va reiniciar

la redacció d’una nova modificació, però traslladant la compensació de qualificacions a Can
Figueras. La finca de l’Hostal La
Pineda, que està qualificada com

a zona esportiva (equiparable a
zona verda), passarà a ser zona
d’equipaments, i per tant edificable, i l’àrea que es perdrà de
zona verda es compensa entre la
mateixa urbanització de Pineda i
la zona de Can Figueras —entre
el Bosquet i les Brucardes.
El ple d’aprovació d’aquesta
modificació es va allargar durant
tres hores. Tots els grups van
aprovar el dictamen, però el
debat es va enquistar en atribuir-se el mèrit de l’actuació.
En tot cas, ara Sant Fruitós
haurà d’esperar l’aprovació de
la Comissió d’Urbanisme de la
Catalunya Central i passat el
període que es pugui recórrer o
portar als jutjats. ●
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Impulsats 87 projectes
nous d’economia social

Manresa és ‘gran ciutat’
amb més de 75.000 veïns

L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central va acompanyar
87 nous projectes d’economia
social durant el seu quart any
de funcionament. D’aquests 87
acompanyaments en la creació
de nous projectes cooperatius, 27 han estat al Bages, la
comarca que en va tenir més
de les sis que formen part de
la Catalunya Central. Osona i
l’Anoia en van tenir 17; el Berguedà, 14; el Solsonès, 7, i al
Moianès en aquest últim any no
n’hi va haver cap. Tres tenien un
abast de tota la Catalunya Central i dos del Lluçanès.
Els acompanyaments per a
la creació de nous projectes
d’economia social en el territori
no són ni de bon tros l’única
activitat que duu a terme
l’Ateneu Cooperatiu al llarg
de l’any, tot i que sí que són
algunes de les més visibles i que
generen directament ocupació,

En el mandat municipal actual,
la ciutat de Manresa ha recuperat la categoria de “gran
ciutat” pel fet d’haver superat
la xifra de 75.000 habitants,
condició que havia perdut
en el mandat anterior (20152019).
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Manresa té dret a
participar d’una part dels tributs de l’Estat. L’any passat,
l’aportació per aquest concepte no va arribar, pel fet
que no es van aprovar els
Pressupostos Generals de
l’Estat. Però a partir d’aquest
any 2021, en què sí que s’han
aprovat els comptes estatals,
l’Ajuntament de Manresa percebrà una xifra d’1,65 milions
d’euros més que el 2019 (el
darrer exercici en què no era
considerada
gran
ciutat).
La quantitat representa 1,1
milions més dels previstos al

un dels objectius principals del
Programa d’Economia Social
de la Generalitat en el qual
s’emmarca l’actuació dels 14
ateneus cooperatius existents
a Catalunya. En concret, el de
la Catalunya Central, malgrat la
situació de pandèmia, durant
el seu quart any de funcionament va dur a terme 197 activitats, en les quals van participar
1.769 persones. D’aquestes 197
activitats, 56 van ser virtuals a
causa de les restriccions imposades per la crisi sanitària de
la COVID-19. De la resta, 71
van tenir lloc a la comarca del
Bages; 17 a l’Anoia; 17 més a
Osona; 9 al Berguedà; 7 al Solsonès; 5 al Moianès; 3 al Lluçanès; 7 afectaven el conjunt
de la Catalunya Central, i 3 van
tenir lloc fora en altres territoris,
tot i estar-hi implicat directament l’Ateneu Cooperatiu de la
Catalunya Central. ●

Sant Fruitós presenta el
seu propi Telegram

Portes
obertes a
UManresa

Jornada de portes
obertes presencial
Dissabte, 17 d’abril
de 2021.
Durant tot el dia,
visites en grups reduïts
amb cita prèvia.
Jornada de portes
obertes online
Dissabte, 15 de maig
de 2021, al matí.
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Pressupost municipal del 2021
aprovat el desembre passat.
Així doncs, en el conjunt dels
tres exercicis restants del
mandat actual (2021, 2022
i 2023), la xifra que rebrà
l’Ajuntament per ser ciutat
gran serà de gairebé 5 milions
d’euros més que quan no era
gran ciutat.
L’Estat ha notificat recentment a l’Ajuntament de
Manresa aquesta aportació.
En concret, el total d’aportació estatal —que arriba en
bestretes mensuals— per a
aquest 2021 suma un import
de 18.510.980,26 euros, xifra
que representa 1.173.402,26
euros més del que es preveia
al Pressupost municipal 2021
(que era 17.337.578 euros).
L’any 2019, l’aportació de
l’Estat (aleshores per la via
de transferència directa) va ser
de 16.861.362,46 euros. ●

Per assistir a les jornades de
portes obertes, cal inscriure’s
prèviament a:
portes-obertes.umanresa.cat
Més informació:
T. 93 877 41 79
umanresa@umanresa.cat
umanresa.cat

L’Ajuntament disposa d’una
nova eina de comunicació amb
els veïns i veïnes del municipi:
el canal de Telegram @ajuntamentSantFruitos
Es tracta d’un nou canal informatiu que ofereix el consistori
per tal que els santfruitosencs
i santfruitosenques puguin
estar al dia de totes les informacions relatives al municipi a
través d’una aplicació de missatgeria instantània.
Les persones que se subscriguin a aquest canal podran
rebre al seu dispositiu mòbil
diferents informacions ja siguin
avisos d’incidències, notes de

premsa o convocatòries d’ajuts
o de personal.
El canal ja és actiu i s’hi pot
accedir a través de l’enllaç
següent: https://t.me/ajuntamentSantFruitos
Aquesta plataforma de missatgeria instantània s’afegeix als
perfils d’Instagram, Facebook
i Twitter de què ja disposa
l’Ajuntament i que són seguits
per gairebé 5.800 usuaris entre
les tres xarxes. A banda, l’APP
mòbil municipal ha superat
aquest mes de gener les 1.800
descàrregues i el vídeos del
canal de Youtube superen les
15.000 visualitzacions. ●
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És notícia

‘Sí a seguir cuidant el planeta’, iniciativa de
Mercadona que compleix l’Estratègia 6.25

M

ercadona, fidel al seu compromís “Sí
a seguir cuidant el planeta”, compleix
la primera fita de l’Estratègia 6.25,
que ha portat a terme al llarg del
2020, i elimina les bosses de plàstic d’un sol ús de
totes les seccions de les botigues físiques, del servei
a domicili i de l’online.
Ara la cadena ofereix als Caps (clients) bosses
compostables, fabricades a partir de fècula de
patata, que s’han de llençar al contenidor de matèria
orgànica, com indica el pictograma que s’ha inclòs
a les bosses amb la intenció de facilitar als clients la
separació i el reciclatge dels residus. Aquest símbol
també s’ha incorporat a la resta de bosses de la línia
de caixes, on Mercadona disposa des de fa temps de
tres opcions reutilitzables i sostenibles.
A més, la companyia ha disposat papereres
diferenciades a totes les seccions, perquè els clients
puguin dipositar els residus de manera separada i
contribuir, així, a l’economia circular. El compliment
d’aquesta primera acció de l’Estratègia 6.25 suposa
una reducció de 3.200 tones de plàstic l’any.
L’Estratègia 6.25, que té el triple objectiu per al 2025
de reduir un 25 % el plàstic, fer tots els envasos
reciclables i reciclar tots els residus plàstics generats
a les instal·lacions, s’està duent a terme a través d’un
total de sis accions que comporten modificacions
en diferents processos de la companyia, des del
redisseny dels envasos del futur en coordinació
amb els proveïdors fins a l’adaptació de les botigues
i la logística, la gestió de residus, etc. En total, té
previst invertir més de 140 milions d’euros els quatre
propers anys per dur a terme totes les fites que
componen aquesta estratègia.
Equip de treball transversal per identificar i
definir els canvis que s’han d’implementar
en els diferents processos de la cadena de
muntatge
Mercadona va començar a treballar en aquesta
estratègia el 2019, implicant tota la plantilla en el
repte de “Seguir cuidant el planeta” i fent més
sostenibles diferents processos de la cadena de
muntatge.
L’empresa té un equip de treball que coordina totes
les àrees d’actuació de l’Estratègia 6.25. Aquest
equip està format per treballadors i treballadores
dels diferents processos de la companyia, com
Botigues, Prescripció, Informàtica, Compres,
Logística, Financer, Recursos Humans, Relacions
Externes i Obres.

En els darrers quatre mesos, Mercadona ha adaptat
72 botigues a Espanya i Portugal al model Botiga
6.25, que s’anirà estenent a tota la cadena durant
el 2021.
A Catalunya, avui ja hi ha vuit supermercats
transformats en Botigues 6.25
Aquests centres, en què ja es poden observar
avenços de l’estratègia, tenen com a objectiu
escoltar l’opinió de clients i treballadors respecte de
totes les accions que l’empresa està desenvolupant.
Durant aquest temps, s’han rebut més de 5.000
opinions i suggeriments, tant de clients com de la
plantilla, que estan contribuint a millorar l’aplicació
de les diferents accions definides per reduir el plàstic
i impulsar l’economia circular.
Treballadors de Mercadona amb les noves
bosses compostables
La companyia anirà facilitant informació sobre
l’Estratègia 6.25 a la secció “Cuidem el planeta”
del seu web corporatiu, en què “El Cap” també
trobarà contingut sobre reciclatge, sostenibilitat i el
compromís mediambiental de Mercadona.
Una política d’acció social sostenible integrada
en l’estratègia RSE de Mercadona
Dins el compromís de compartir amb la societat
part de tot el que en rep, Mercadona desenvolupa
el Pla de Responsabilitat Social, que atén el

component social i ètic a través de diferents línies
d’actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel
creixement compartit. En el marc d’aquesta política,
Mercadona col·labora amb més de 290 menjadors
socials, 60 bancs d’aliments i altres entitats socials
de tot Espanya i Portugal, als quals fa donacions
diàriament, i participa en les campanyes de recollida
d’aliments que aquestes entitats organitzen. De fet,
el 2020 la companyia ha donat a totes aquestes
entitats i organitzacions un total de 17.000 tones
d’aliments, de les quals més de 3.000 a Catalunya.
Aquestes quantitats s’han anat incrementant des
que la companyia va prendre la decisió de reforçar
els processos de donació de productes de primera
necessitat a les entitats socials i organitzacions
benèfiques amb què col·labora habitualment.
Mercadona també col·labora estretament 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 diferents
graus de discapacitat.
Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat
Social és la sostenibilitat mediambiental. Per a
això, Mercadona disposa d’un Sistema de Gestió
Ambiental propi, que es basa en els principis de
l’economia circular i està enfocat a l’optimització
logística, l’eficiència energètica, la gestió de residus,
la producció sostenible i la reducció del plàstic.
En aquest sentit, destaca que 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
ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats
per tecnologies més netes i eficients.
Pensant en la mobilitat sostenible de “El Cap”
(client), l’empresa disposa ja de 1.350 places
d’aparcament amb punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics ubicades als pàrquings de 501
botigues. Mercadona va començar a instal·lar
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics el 2017,
amb la implantació del Nou Model de Botiga
Eficient, i preveu seguir augmentant aquesta xifra
al llarg del 2021.
Des de l’any 2011, és sòcia 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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Hola, primavera!
Atenció, arriben les al·lèrgies

A

quest mes de març, el dia 21,
entrarem a la primavera.
El bon temps i les bones
temperatures ens atrauen per
gaudir de les activitats a l’exterior.
Tot i això, aquesta època de l’any és aquella en
què les persones amb al·lèrgies respiratòries
pateixen més.
És l’època de més pol·linització i això fa que es
multipliquin els nivells de pol·len dispersos per
l’aire; els dies secs amb vent n’augmenten els
nivells, i els dies de pluja disminueixen.
La Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC) té comptabilitzats un
total de 21 tipus diferent de pol·len, dada
rellevant per fer un diagnòstic i tractament
encertats. S’ha de definir el tipus concret de
pol·len i ajustar el tractament per tal que sigui
tan efectiu com sigui possible.
A la zona de Barcelona té més incidència
l’al·lèrgia al pol·len produït pel plàtan d’ombra,
el qual es produeix entre els mesos de març i
abril.
La causa és la reacció anòmala del cos quan
entra en contacte amb alguna substància, en
 22

aquest cas el pol·len, i provoca una resposta
autoimmune. La simptomatologia més comuna que provoca és:
 picor d’ulls
 regalim nasal
 llagrimeig
 irritació del coll
 cansament...
Tot i que segons el grau i l’exposició es
poden presentar símptomes més greus que
requereixin atenció mèdica.
En qualsevol cas, s’ha d’evitar l’automedicació
i sempre preguntar al metge. Davant de
qualsevol dubte, pregunta al teu professional
sanitari de referència!
El tractament que pugui ser recomanat estarà
marcat per l’al·lergòleg, metge especialista,
que orienta i determina la medicació més
adient, que tant pot ser per via oral com per
mitjà de vacunació subcutània. En aquest
últim cas, s’ha de dur un registre i control
estrictes de les vacunacions administrades,
amb la data, la dosi i el lloc de punció.
Un cop administrada, s’haurà d’esperar uns
20 minuts al centre en previsió de possibles

reaccions i poder ser atès amb immediatesa
per part de personal sanitari.
En el nostre CAP l’equip d’infermeria és
l’encarregat d’administrar aquest tractament,
en suport als equips dels centres de Sant Pere
Claver i Hospital Clínic.
Les recomanacions principals són:
 Evitar sortir al carrer quan els nivells de
pol·len siguin alts. Es poden consultar els
canals oficials.
 Quan s’arribi a casa, canviar-se de roba i
dutxar-se.
 Evitar activitat física en les zones enjardinades, sobretot en dies de fort vent,
intentant estar el màxim temps possible
en interiors de locals.
 Mantenir les finestres del cotxe tancades
durant els viatges. Els filtres dels aires
condicionats ajuden a reduir els nivells de
pol·len als interiors.
 Deixar les finestres de casa tancades. Es
recomana ventilar al vespre i fins i tot
humitejar l’ambient amb un esprai d’aigua
abans d’anar a dormir. ●
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Benestar

Tot l ‘equip
us desitgem
molt bon estiu!

Ginecologia regenerativa
Rejoveniment
Facial
Integral

Augment de pit

Recordeu protegir bé
la vostra pell del sol

“Embellir ressaltant
el més bonic
que té cadascú”
Petits retocs

Varius

Dra.
Raquel
Campos, ginecòloga
i sexòloga
per la
poden obtenir
grans
“Cirurgia
plàstica
d’alt nivell.
millores si escollim
T’ajudem
tenir el cos que
dea Ginecologia
Estética, Regenerativa
y Funcional
el tractament més
sempre has desitjat”
No te la juguis, pensa en el teu cos,
desconfia de les “massificacions”.
Aposta per la salut i la seguretat i
busca un equip que posi l’experiència,
el cap i el cor en el seu treball.
Emprenem les cirurgies només quan
estem segurs de tenir èxit

De què parlem quan parlem de ginecologia
regenerativa?

adient en cada cas.
La prevenció de
l’envelliment en
medicina estètica i
la cura de la nostra
salut són les millors
armes per la nostra
bellesa i benestar

sense
universitat de Barcelona. Membre
de la Sociedad Española
cirurgia
i de la Societat Catalana deTractament
Sexologia.
amb
LIMELIGHT

Tractament de forma
fàcil i ràpida

microespuma:
les varius ja no
s’operen, es
tracten de forma
ambulatòria
sense anestèsia,
ni quiròfan
ni baixa laboral

dany que s’ha infringit.
D’una
es creen nous vasos sanguinis que
Rosàcia
/ Cuperosi /banda,
Taques
vasculars / Punts rubi
permeten augmentarAranyes
lavenosos
hidratació
Llacs
llavi / Venes nasde la zona, per això en la menopausa
En els darrers anys la ginecologia regenerativa està començant a obrir- millora la lubricació durant les relacions sexuals i les sensacions de
se un espai dins la ginecologia i permet oferir alternatives innovadores sequedat i malestar genital en general. D’altra banda, es regenera el
ambequip
el pas
dels anys. Això permet, d’una
i resolutives a problemes deguts a l’envelliment dels teixits genitals. col·lagen que anemElperdent
nostre reconegut
de professionals
Buscarem la millor opció per a tu
i les seves especialitats mèdiques
de la vagina, tant en la menopausa, en la
Engloba una ginecologia estètica, dirigida a millorar aquelles alteracions banda, millora l’elasticitat
Dra. Imma Bujons. Medicina estètica > Rejoveniment facial integral sense cirurgia
Vine a conèixer els millors i més avançats tractaments mèdics
qualplàstica,
es perd, com en
els
casos
d’hiperlaxitud
plàstica > Augment depostpart.
mama, lipoescultura També degut
Dr. Juan
Miguel
Rubio. Cirurgia
anatòmiques que generen un disconfort a la
dona
genitalment;
una en cirurgia
estètics
de la mà
dels millors especialistes
Dra. Maya Gracia Graells. Medicina vascular > Varius sense cirugia
medicina estètica i varius sense cirurgia a Manresa.
a aquesta reactivació
del col·lagen,
lafibromiàlgia
base de la uretra per
ginecologia regenerativa, dirigida a aconseguir
una
recuperació
dolor > Dolors crònics,
Dr. Eduardo
Fisher. Medicina dels’enforteix
La nostra
principal
preocupació sóndel
els resultats naturals,
Dr. Carlos Ballesta López. Cirurgia obesitat > Tractament de l’obesitat i la diabetis
la seguretat
i privacitat
dels
tractaments realitzats,
ambles fuites en aquells
evitar
casos
d’incontinència
urinària
lleu-moderada.
seu estat o forma, i una ginecologia funcional,
dirigida
a
recuperar
Maquilladora
>
Micropigmentació
reparadora
i estètica
Sra.
Gisela
Jorba.
els millors preus del mercat i la màxima professionalitat.
per trobar
la millor opció per a tu.
la funcionalitat genital. A la ginecoestètica Vine
esi t’assessorarem
reuneixen
la visió
T.
93
872
69 73
Ctra. de Vic, 25-31, entl. 1a
La satisfacció dels nostres clients és la nostra millor garantia.
ginecològica, més funcional, amb l’estètica, i dona resposta a molts És un tractament
Manresadolorós o perillós? www.ibdplastica.com
La tecnologia làser, en aquest cas amb el làser JULIET, aplicada en
símptomes d’aquelles dones que volen canviar la seva zona més íntima.
la zona genital és una solució indolora, que no requereix anestèsics
i que s’aplica a consulta amb molt bona tolerància per les pacients.
Quins són els canvis de què parlem?
Els canvis propis de l’edat, fruit dels canvis hormonals, gestacions i De la mateixa manera és una tècnica molt segura amb molt pocs
parts, són sovint causa de malestar per a moltes dones que donen riscos. ●
importància no només funcional, sinó també estètica, a la seva zona
genital. D’una banda, tenim els canvis propis de la menopausa, com la
sequedat vaginal. De l’altra, podem tenir aquells problemes derivats de
la debilitat del sòl pelvià, com són el problemes d’incontinència urinària
o la hiperlaxitud vaginal.

Quins canvis són els més freqüents a la menopausa?
La sequedat vaginal és un dels símptomes que més interfereixen en les
relacions sexuals durant la postmenopausa. Com a conseqüència del
descens d’estrògens, disminueix tant la lubricació basal com la resposta
sexual. Això causa, en la majoria dels casos, dolor en les relacions,
s’associa amb freqüència amb infeccions urinàries de repetició,
disconfort genital, infeccions genitals. El tractament de base consisteix
en hidratants, lubricants i regeneradors vaginals, seguits de tractament
hormonal. Actualment disposem de tres noves alternatives: tractament
mèdic no hormonal, infiltracions amb àcid hialurònic o PRP vaginal i
tractament làser.

Quant a la incontinència urinària, sempre es pot tractar
amb làser?
La incontinència urinària actualment té unes noves vies d’abordatge.
Però no tots els tipus o graus d’incontinència tenen els mateixos
tractaments. La incontinència ha de ser avaluada per un especialista
que n’avalua el tipus i la gravetat, ja que hi ha casos que s’hauran
de tractar amb medicaments i d’altres amb cirurgia. Les alternatives
de tractament de la incontinència urinària d’esforç, que es deu a una
debilitat del sòl pelvià, fins no fa gaire eren la rehabilitació del sòl pelvià
en casos lleus o moderats i la cirurgia d’anti incontinència per als casos
greus. Actualment disposem d’un tractament alternatiu amb teràpia
làser vaginal, i de la magnetoteràpia.

Com funciona el làser vaginal?
El làser actua emetent una font de calor al teixit que s’aplica. I el que fa
el cos és posar en marxa tota una sèrie de mecanismes per reparar el

Ginecologia
Làser

El làser que ja ha canviat la vida
a milers de dones en tot el món.
Medicina Ginecologica
Medicina Ginecoestetica
Cosulta Medica sexologia
EN QUÈ ET POT AJUDAR
EL LÀSER FEMENÍ JULIET
Les molèsties intimes que es presenten
en les diferents etapes de la vida com
donar a llum o la menopausa, poden
causar canvis en l’àrea genital, vaginal i
esfera sexual.
Problemes que milions de dones pateixen
en silenci i resignació.

 Sequedat vaginal, cremor i picors,dolor durant
les relacions sexuals.
 Atròfia vulvovaginal
 Post càncer de mama
 Prevencio de problemes del sòl pèlvic.
 Millora de la qualitat de la vida sexual.
 Pèrdua d’elasticitat i tensió.
 Incontinència urinària lleu o moderada.
 Rejoveniment genitals externs.
 Efectes de la menopausa.
 Postpart


I d’altres com:

PRP (Plasma ric en plaquetes).
Infiltracions àcid hialurònic.
Labioplastia o reducció de llavis menors.

El làser JULIET és un procediment similar a una
revisió ginecològica.
No és dolorós i es pot fer sense anestèsia.
L’atenuació dels símptomes ja s’observen
immediatament.
El resultat és la formació de nou col·lagen i
elastina i una millor vascularització de la mucosa
vaginal, que es tradueix en una millora clara dels
símptomes.
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Llibres que es tornen sèries de TV

L

es adaptacions de novel·les al cinema
no ens resulten estranyes. Grans bestsellers s’han convertit en pel·lícules
d’èxit. Alguns llibres com Rebeca, de
Daphne de Murier, ens presenta una novel·la
interessant, però que Alfred Hitchcock la va
convertir en un film mític del qual ara s’ha fet
una seqüela.
Les novel·les de Harry Potter s’han adaptat al
cinema i han suposat un gran èxit de taquilla,
el mateix que El senyor dels anells i la seva
preqüela de El hobbit. Però si ens hi fixem,
ara és a les sèries de televisió on s’adapten
llibres. És un fenomen que té molt per agrair
a Joc de trons. Les plataformes s’han llançat
a rebuscar a les biblioteques amb l’objectiu
de trobar el material perfecte per crear la
propera sèrie d’èxit. Recopilem algunes sèries
de televisió que s’han basat en novel·les,
totes veritables èxits entre el públic. La més
òbvia de totes, Joc de trons, que és, en certa
manera, la sèrie que ha originat aquest
boom que estem vivint en aquests moments.
També és la culpable que cada vegada més
cadenes i plataformes s’estiguin plantejant
adaptar llibres a la petita pantalla.
Joc de trons (HBO) es basa en la sèrie de
llibres que s’emmarquen dins de la saga
Cançó de gel i foc, de George R. R. Martin.
La sèrie literària, encara sense completar, va
començar a publicar-se el 1996 amb Joc de
trons. Posteriorment, van arribar Xoc de reis,
Tempesta d’espases, Festí de corbs i Dansa
de dracs. La sèrie es completarà, segons
l’autor, els propers anys amb la publicació
de Vents d’hivern i Somni de primavera. Tot
i que la sèrie va agafar camí pel seu cantó
i va reescriure el que va voler. A més, hi ha
diversos relats curts que funcionen com
a preqüela que ja s’estan gravant per a la
petita pantalla.

Un altre exemple n’és la novel·la escrita el
1985, El conte de la criada (HBO), que ha
estat portada a la petita pantalla en una sèrie
del mateix nom. Tant la novel·la com la sèrie
ens situen en un futur distòpic. Margaret
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Atwood tracta del tema de l’autoritarisme,
de la llibertat de premsa i, especialment, del
tracte a la dona.
La novel·la va ser adaptada al cinema el 1990
amb Natascha Richardson, Faye Dunaway i
Robert Duvall com a protagonistes. També
va comptar amb una adaptació teatralitzada.
Encara que, entre totes les adaptacions,
és la produïda des del 2017 per Hulu, i
protagonitzada per Elisabeth Moss, la que
ha aconseguit més repercussió. L’autora n’ha
escrit una segona part, però la sèrie que ja ha
tingut tres temporades ja fa els seus propis
guions.
A Movistar i Netflix hi trobem la sèrie
Outlander, que ens explica la història de
Clara Randall, una infermera de la Segona
Guerra Mundial, que viatja en el temps fins
al segle XVIII a Escòcia. Arriba a trobar-se
amb un grup de guerrers escocesos, coneix
Jamie Fraser i es casa per necessitat, encara
que aviat l’amor sorgirà. Outlander és el
nom del primer dels vuit llibres publicats
fins al moment per Diana Gabaldon i que
formen aquesta sèrie literària en què es
basa la popular sèrie. Les productores
espanyoles també han decidit adaptar les
novel·les escrites per autors autòctons. Un

dels exemples més recents és Patria (HBO),
una sèrie de televisió espanyola de drama
històric produïda per Alea Media. La sèrie
està basada en el llibre Patria, de Fernando
Aramburu, que explica la història de dues
famílies que passen durs moments durant
les accions armades del grup terrorista ETA
al País Basc.
I la darrera, Dime quién soy, és una sèrie de
televisió espanyola de drama històric creada
per José Manuel Lorenzo. La sèrie és una
adaptació de la novel·la històrica escrita per
Julia Navarro. Dirigida per Eduard Cortés i
escrita per Piti Español, es va estrenar el 4 de
desembre del 2020 a Movistar +.
I aquí no s’acaben les adaptacions, perquè,
per a aquest 2021, tot i que la pandèmia ho
ha frenat, ens arriba Cien años de soledad,
de Gabriel García Márquez. Els fills del premi
Nobel produeixen aquesta adaptació per a
Netflix de l’obra cabdal del seu pare. I fins
aquí podem llegir, perquè la plataforma no
diu res sobre una de les sèries més esperades
del món hispà i, probablement, de les més
complicades de traduir en imatges (aquest
món màgic de Macondo...). En tot cas,
sembla que no falta tant perquè els Buendía
arribin en carn i ossos. ●

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

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

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

PERIODÒNCIA
PACIENTS ESPECIALS
ODONTOPEDIATRIA
FISIOTERÀPIA
ENDODÒNCIA
ESTÈTICA DENTAL

No cal anar lluny per trobar els millors

C/ Caputxins, 16. Manresa

CIRURGIA I MEDICINA ESTÈTICA

˜

T. 93 875 93 20

˜

www.clinicasantjosep.cat
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Primavera i productes frescos

D

urant la primavera hem de preparar l’organisme per
a l’estiu, per a la calor i per als aliments més frescos,
però també hem d’acomiadar-nos del fred i deixar
enrere els àpats calents i més elaborats de digestió
més llarga. Per tant, és una temporada de transició i els aliments d’aquesta temporada venen carregats de fibres i vitamines per donar-nos energia i depurar el nostre cos.

Gaspatxo de maduixes amb cilindre
de fetge d’ànec

Les fruites i les verdures són els aliats perfectes per a aquesta
època de l’any. Gràcies al seu elevat contingut en aigua, fibra i
altres nutrients, ens ajuden a calmar la nostra gana i fan que les
nostres digestions no siguin tan pesades. El peix, el marisc, els
ous i la carn tampoc poden faltar per aportar-nos les proteïnes
i els greixos saludables que el nostre cos necessita.

 Set aliments que arriben amb la primavera

CIRERES
Les cireres són una fruita de primavera i d’estiu, també molt
riques en antioxidants. Són tan gustoses que normalment se
solen menjar soles, però també les trobem en receptes de
pastisseria.
ESPÀRRECS
L’espàrrec verd o silvestre és una hortalissa que té la seva màxima
esplendor durant els mesos de maig i juny. El seu gust és molt
intens i es pot cuinar sol a la brasa o a la planxa, o bé acompanyat
amb guisats o ous.
PÈSOLS
Els pèsols provenen d’una planta, la pesolera, de la família de les
lleguminoses. Tot i ser un llegum, des d’un punt de vista nutricional també forma part del grup de les verdures.
SEITONS
El seitó (peix fresc) o l’anxova (quan el conservem en sal) és un peix
blau i petit, ric en àcids grassos omega-3. Ideal per consumir-lo
com a aperitiu o fregit.
LLAMÀNTOL
Tot i les seves potes punxents, és un crustaci de carn molt gustosa.
XAI DE LLET
La carn no es regeix tant per temporades com la verdura, la fruita
o el peix. Però a la primavera el xai de llet és una carn menys greixosa, més jove i més delicada. ●
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MADUIXES
Una de les fruites més esperades de la primavera. El seu gust, la
seva textura i la seva frescor fan que vinguin de gust a totes hores
i que es puguin combinar amb diferents ingredients.

 Ingredients per a 4 persones
Per al gaspatxo:
 1/2 kg de tomàquets madurs
 1 ceba tendra
 1 gra d’all
 50 ml d’oli d’oliva verge
 vinagre de xerès
 aigua mineral i sal
Per als cilindres de fetge
d’ànec:
 100 ml d’aigua de Vichy

 200 g de terrina de fetge
d’ànec extra
 sal i pebre
Altres ingredients:
 1/2 kg de maduixots frescos
 1 mango
 1 llima
 1 brioix
 amanida d’enciam vermell
 mizuna

 Elaboració
Per al gaspatxo, barregeu tots els ingredients menys l’oli, i deixeu-los reposar 1 hora. Passeu-ho pel túrmix fins que quedi ben fi, rectifiqueu-ho
de sal i poseu-ho a la nevera. A l’últim moment, i amb l’ajuda d’un túrmix,
lligueu-ho amb uns 50 ml d’oli.
Per preparar els cilindres, passeu per la Thermomix (o pel túrmix) la terrina de fetge i l’aigua de Vichy fins que quedi una mussolina molt fina,
rectifiqueu-ho de sal i pebre i estireu la pasta damunt d’un film de plàstic.
Enrotlleu-ho i tanqueu-ho amb una mica d’adhesiu i deixeu-ho refredar.
Per muntar el plat, fregiu a la paella el brioix fet a daus. En un plat, repartiu
el gaspatxo ben fred, incorporeu-hi uns daus de mango i maduixots. Traieu
el plàstic dels cilindres i col·loqueu-los amb l’amanida, ratlleu-hi llima pel
damunt i acabeu-ho amb els daus de brioix i la mizuna.
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Escapades

ON ALLOTJAR-NOS
Podem trobar un gran nombre d’hotels, hostals i cases de turisme rural a l’entorn de Vic,
de poblacions de la comarca i a Tavèrnoles, el
Parador Nacional.

GASTRONOMIA

Vic, la ciutat
dels sants
A hores d’ara, hauríem d’estar parlant del Mercat del Ram de Vic, que
des de l’edat mitjana se celebra a la capital d’Osona i que, el cap de
setmana abans de Setmana Santa, congrega una de les fires agrícoles,
ramaderes i gastronòmiques més importants de Catalunya. Per segon
any consecutiu, el Mercat no serà el protagonista degut a la pandèmia.

V

ic és a la província de Barcelona. Situada a uns 70 quilòmetres de Barcelona i del Pirineu, la ciutat va ser
fundada pels romans amb el nom
d’Auso en el territori de la tribu ibèrica dels ausetans. Repoblada per Guifré el Pilós després
de ser destruïda per les incursions musulmanes, va ser un punt important de la Catalunya
medieval, sobretot gràcies a la condició de seu
episcopal i de cap de comtat. Entre els nombrosos bisbes que han ostentat la mitra vigatana, destaca Oliba, que, al segle XI, amb el
suport de la comtessa Ermessenda de Carcassona, construí una nova catedral romànica, un
estil arquitectònic que ell contribuí a escampar
per tota la Catalunya vella.
Actualment, Vic és una ciutat universitària amb
un complex per a les arts escèniques i els estudis musicals, i amb nombroses entitats que li
aporten una gran vitalitat cultural. És coneguda
per la seva vitalitat comercial, el tradicional mercat a la plaça Major i per les nombroses fires al
llarg de l’any, que malauradament i degut a la
COVID-19 s’han celebrat a batzegades o s’han
suspès directament, com el Mercat del Ram a

l’abril, el Mercat de Música Vic, al setembre, o
el Mercat Medieval, al desembre.

Per VISITAR
La Catedral, de la qual resta encara l’espectacular campanar i la cripta, mentre que la resta de
l’edifici fou refet posteriorment, el claustre en estil gòtic i la nau en estil neoclàssic. Al segle XX,
el pintor muralista Josep M. Sert en va decorar la
nau central i va completar així l’interès del conjunt arquitectònic.
A més de la catedral, el centre històric de Vic mostra molts altres elements d’interès: des de l’emblemàtica i coneguda plaça Major fins al Temple Romà del segle II, altres edificis de diferents
èpoques i estils, tots en un entramat de carrers
d’estructura medieval. L’instrument més útil per
al visitant és la Ruta Turística del Centre Històric,
que ajuda a descobrir la ciutat a partir de 30 punts
d’interès senyalitzats en un agradable passeig.
Però si hi ha un equipament que exemplifica la
riquesa del patrimoni vigatà, aquest és el Museu
Episcopal de Vic, amb una magnífica col·lecció
d’art medieval amb obres mestres de pintura i
escultura del romànic i del gòtic català.

Els productes autòctons de primera qualitat,
com el fuet i la llonganissa de Vic, ofereixen als
visitants un extens repertori de propostes gastronòmiques.
A l’entorn de Vic hi trobem poblacions com Centelles, on podem trobar la samfaina de Centelles, un menjar típic de la localitat, compost de
menuts i sang de be. A Manlleu fan la sopa de
ventre, que està relacionada amb la matança
del porc i que necessita el caldo de coure els
embotits. Es confeccionen a la comarca un bon
nombre de plats molt ben considerats, com són
els peus de porc amb mongetes o l’estofat osonenc, que, a més de la carn, incorpora botifarra.
Molt ben aconseguit és el formatge de Collsacabra, elaborat amb llet de vaca.
I en dolços i postres, destaquem les coques llargues de pagès, de farina i ou, molt primes i ben
torrades. Els rocs de Cabrera i, sobretot, cal tastar el pa de pessic de Vic.

COM ARRIBAR-HI
Vic està ubicat en un indret privilegiat de la
Catalunya Central i de la Plana que porta
el seu mateix nom. En sentit nord-sud, la
ciutat de Vic està entre els Pirineus i la regió metropolitana de Barcelona i, en sentit
est-oest, entre les comarques costaneres
i les de l’interior de Catalunya. Vic tot just
és a 50 km de Manresa (43 minuts), 69 km
de Barcelona (55 min), a 60 km de Girona
(50 min), a 164 km de Lleida (120 min) i a
156 km de Tarragona en vehicle.
Per carretera
- C-17 (autovia Barcelona-Ripoll)
- C-25 Eix Transversal (Lleida-Girona) enllaç
amb l’autopista A-7 direcció França
- Eix Vic- Olot, C-37
Xarxa d’autobús
- Sagalés: Barcelona-Vic
- Teisa: Olot-Vic
- EixBus: Llleida-Girona
Tren
- R3 de Barcelona a Vic
- Regional des de Vic fins a Ripoll, Puigcerdà i la Tour de Querol (connexió amb els
trams de la SNCF a Toulouse i París, i amb
el Tren Groc, a Vilafranca de Conflent).
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Eurecat ofereix serveis innovadors de
caracterització i modelització per a empreses
del sector de la conformació de xapa metàl·lica

E

l centre tecnològic Eurecat ha començat
a oferir nous serveis innovadors a pimes i
empreses del sector de la conformació de
xapa metàl·lica, mitjançant una convocatòria
oberta del projecte europeu FormPlanet, per millorar
la caracterització de les propietats de la xapa, estimar
les propietats finals de les peces fabricades i anticipar-se a la formació de defectes en una etapa inicial
del disseny, per evitar, així, pèrdues de producció i facilitar els processos d’inspecció de qualitat.
D’acord amb el director científic d’Eurecat, Daniel
Casellas, FormPlanet té com a objectiu “abordar els
nous reptes que encara la indústria europea de manufactura de peces de xapa metàl·lica, en els quals és
imprescindible conèixer amb detall i de manera ràpida
i precisa les propietats mecàniques i de conformabilitat, per tal de permetre la introducció de nous
materials d’altes prestacions, com els acers i aluminis
avançats d’alta resistència” en diferents sectors que
utilitzen o manufacturen peces amb xapa metàl·lica,
com el transport (per reduir el pes dels vehicles), els
electrodomèstics, la maquinària, el packaging o la
construcció.

 Noves tècniques de caracterització
El projecte té com a finalitat “facilitar a les empreses
l’accés a noves tecnologies oferint serveis que donin
suport a tots els passos del desenvolupament de
peces i productes innovadors en el sector de la xapa
metàl·lica”, explica la directora de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, Montse Vilaseca.
“Les empreses que ho sol·licitin tindran accés a noves

Els serveis de FormPlanet inclouen metodologies
noves i diferencials de caracterització de metalls, sistemes d’inspecció in situ i noves aproximacions en
simulació numèrica, així com informació sobre propietats avançades de materials i altres serveis complementaris, com consultoria o formació a demanda.

 Convocatòria oberta fins al 31 de març

tècniques de caracterització per a metalls avançats
d’altes prestacions, que permetran superar les dificultats associades als seus processos de manufactura, fet
que limitarà les pèrdues de productivitat a causa de la
formació d’esquerdes i reduirà la necessitat de controls estrictes i sofisticats d’inspecció de qualitat”, afegeix la coordinadora tècnica de FormPlanet, Begoña
Casas, investigadora de la Unitat de Materials Metàl·
lics i Ceràmics d’Eurecat.
Segons destaca Casas, els problemes de conformació
de materials d’alta resistència “no es poden predir
durant l’etapa de disseny del producte mitjançant les
tècniques experimentals o computacionals tradicionals”. En aquest sentit, “l’aplicació de les noves metodologies comportarà un augment de l’ús de materials
de xapa d’alta resistència per a productes d’alt valor
afegit en diferents aplicacions”.

La convocatòria per rebre sol·licituds està oberta
i s’allargarà fins al 31 de març de 2021 amb fins a
140.000 euros en total de finançament per a pimes
i empreses. Els sol·licitants poden proposar un problema que s’ha de resoldre amb l’oferta de FormPlanet i rebran serveis tècnics, assessorament i visibilitat a través dels canals del projecte.
Després de l’avaluació de les propostes durant l’abril
de 2021, a partir del mes de maig es duran a terme
els serveis per a les empreses seleccionades, que
s’allargaran fins al novembre. Les empreses validaran
l’eficàcia dels plantejaments de modelització i caracterització de FormPlanet.
El projecte s’emmarca dins del programa Horizon
2020 de la Unió Europea i està avalat per un
consorci europeu format per tres centres de recerca
(Eurecat, coordinador del projecte, Fraunhofer
IWU i COMTES FHT AS), dues universitats (Luleå
Tekniska Universitet i Università di Pisa), tres
empreses (LETOMEC, Granta DESIGN i APPLUS
– LGAI Technological Center, SA), vuit empreses
industrials (Centro Ricerche FIAT, ArcelorMittal,
Arania, Estamp, Arcelik, ALUDIUM, AP&T i Lamera)
i UNE com a organisme de normalització. ●

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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Promoure el benestar
dels ciutadans a través
de la sostenibilitat i
l’optimització de recursos
Sergio Tormes, delegat de la Divisió Hospitalària a Veolia Serveis Catalunya

L

a continuïtat dels serveis oferts als
centres sanitaris ha sigut i continua
sent vital en aquests moments. El
suport a les institucions sanitàries se
centra a garantir la seguretat sanitària i el
confort, la qualitat del subministrament i
el compliment de la normativa, a la vegada
que es redueixen els costos d’operació i
manteniment i l’impacte mediambiental.
Per aquesta raó, els col·laboradors de
Veolia Serveis Catalunya han extremat les
precaucions per tal de garantir el millor servei
ajustant-se als protocols actuals.
Veolia té una àmplia experiència en
desenvolupar solucions per al sector de la
salut, com la gestió energètica, el control
de riscos sanitaris i la gestió global i el
manteniment d’edificis. Gràcies a aquesta
experiència, Veolia Serveis Catalunya és capaç
d’assegurar el subministrament ininterromput
d’electricitat en instal·lacions tècniques, així
com el subministrament en quantitat i qualitat
de calor i fred, vapor, buit medicinal, etc.,
optimitzant el consum d’energia.
Actualment, Veolia gestiona l’energia de
més de 90 centres sanitaris al conjunt de
l’Estat, que donen assistència a diari a prop
de 30.000 llits. De fet, la companyia gestiona
el 16% de tots els llits hospitalaris del conjunt
d’Espanya. A més, en els últims mesos, Veolia
Serveis Catalunya ha renovat els acords
obtinguts amb l’Hospital transfronterer de
la Cerdanya, el Consorci Sanitari de l’Alt
Penedès, la Corporació de Salut del Maresme
i la Selva i el Consorci Sanitari Integral.
Amb la renovació d’aquests contractes, la
companyia posa de manifest un cop més el

serveis d’un gran valor afegit a les entitats de
salut públiques i privades, i es fa càrrec de les
activitats fora de l’àmbit assistencial, allibera
els administradors d’aquestes activitats i
assegura el confort dels pacients i del personal
dels centres.

Hospital Moisès Broggi

seu compromís amb les institucions sanitàries
amb un servei basat en la innovació, la
seguretat i l’eficiència dels centres.
Fruit del compromís de Veolia amb el sector
hospitalari, la companyia proposa solucions
a mida de cada instal·lació, dissenyades
per tal d’optimitzar el consum energètic,
garantir la fiabilitat, el confort i la seguretat
sanitaris, al mateix temps que s’asseguren les
prestacions tècniques i el compliment de la
normativa vigent. A més, la gestió energètica
de Veolia es tradueix en la reducció dels
costos i l’impacte mediambiental generat per
l’activitat dels edificis i es presenta com una
oportunitat a qui ho implementa a les seves
instal·lacions.
Totes les mesures repercuteixen de manera
directa en la millora de la qualitat dels serveis
hospitalaris. D’aquesta manera, Veolia ofereix

D’altra banda, part dels centres hospitalaris de
Veolia es troben connectats al Hubgrade, el
centre de control telemàtic de la companyia.
Aquesta innovadora solució de gestió
energètica permet a l’equip de Veolia operar
de manera remota a les instal·lacions dels
seus clients a temps real, i optimitzar dia a dia
l’eficiència energètica dels edificis, a la vegada
que es preserven les condicions de confort.
Amb aquest sistema, la companyia aporta el
coneixement dels seus experts en matèria de
gestió energètica i una transparència més gran,
gràcies a un accés directe a la informació de
les seves instal·lacions mitjançant plataformes
web personalitzades.
La innovació, la seguretat i l’eficiència són
els eixos del servei de Veolia. La companyia
aporta solucions centrades en la gestió
energètica, la gestió integral del cicle de
l’aigua, el tractament de la informació per
a l’optimització de processos de disseny i
construcció de nous espais i la renovació
d’instal·lacions. El suport de Veolia a les
institucions sanitàries se centra a garantir
la seguretat sanitària i el confort, la qualitat
del subministrament i el compliment de la
normativa. A més, Veolia es compromet a
reduir els consums energètics i l’impacte
mediambiental. Amb tot, es potencia la
qualitat dels serveis assistencials i la imatge
dels centres hospitalaris. ●
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/// FARMÀCIA de guÀrdia ///
Març
 3 Dimecres 4 Dijous ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines) 938721389
 4 Dijous 5 Divendres GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
 5 Divendres 6 Dissabte BONSFILLS Balmes, 41 938730133
 6 Dissabte 7 Diumenge COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
 7 Diumenge 8 Dilluns RIU Born, 30 938721359
 8 Dilluns 9 Dimarts COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
 9 Dimarts 10 Dimecres CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
 10 Dimecres 11 Dijous ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
 11 Dijous 12 Divendres FARRÉ Barcelona, 1 938731848
 12 Divendres 13 Dissabte GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987
 13 Dissabte 14 Diumenge MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494
 14 Diumenge 15 Dilluns MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
 15 Dilluns 16 Dimarts MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
 16 Dimarts 17 Dimecres NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
 17 Dimecres 18 Dijous OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16 938722771
 18 Dijous 19 Divendres OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110 938776536
 19 Divendres 20 Dissabte PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
 20 Dissabte 21 Diumenge PLANAS Guimerà, 23 938721505
 21 Diumenge 22 Dilluns BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
 22 Dilluns 23 Dimarts PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
 23 Dimarts 24 Dimecres ROS Passeig Pere III, 73 938730157
 24 Dimecres 25 Dijous SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
 25 Dijous 26 Divendres SALA Sant Miquel, 10 938721767
 26 Divendres 27 Dissabte SERAROLS, Mª DOLORS La Balconada, 15 938743957
 27 Dissabte 28 Diumenge SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 938776618
 28 Diumenge 29 Dilluns SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
 29 Dilluns 30 Dimarts TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
 30 Dimarts 31 Dimecres TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555
 31 Dimecres 1 Dijous VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598

Abril
 1 Dijous 2 Divendres ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada) 938784040
 2 Divendres 3 Dissabte ALIER Infants, 2 938721984
 3 Dissabte 4 Diumenge ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines) 938721389
 4 Diumenge 5 Dilluns GARZON Font dels Capellans, torre 10 938747800
 5 Dilluns 6 Dimarts BONSFILLS Balmes, 41 (cantonada Abat Oliba) 938730133

/// sÈries ///
 Romulus
Plataforma: HBO
Capítols: 1 temporada: 8 capítols

Ambientada al segle VIII aC, en un món
primitiu i brutal. Aquesta és la història de
Ròmul i el seu germà Rem vista a través
dels ulls de tres persones marcades per la
mort, la soledat i la violència: Iemos, Wiros
i la jove vestal Ília. Repartiment: Andrea
Arcangeli, Francesco Di Napoli, Marianna Fontana, Giuseppe Schillaci, Emilio De Marchi.

 La princesa d’Espanya
Plataforma: HBO
Capítols: 2 temporades: 16 capítols

Basada en la novel·la de Philippa Grey, la
princesa espanyola Caterina d’Aragó, filla
dels reis catòlics, reclama el seu dret al
tron després de la mort del seu marit, el
príncep Artur d’Anglaterra, a qui ha estat
promesa des de la infància. Passarà a ser
la primera esposa d’Enric VIII d’Anglaterra.
Una de les històries, encara que molt novel·lada, del que va causar
el naixement de l’anglicanisme a Anglaterra. Repartiment: Charlotte Hope, Alicia Borrachero, Ruairi O’Connor.

 The wilds
Plataforma: Amazon Prime
Capítols: 1 temporada: 10 episodis

És una sèrie de televisió nord-americana
de drama creada per Sarah Streicher per a
Amazon Prime Video. Es tracta d’un grup
de noies joves que viatgen en un avió que
s’estavella i les deixa encallades en una illa
deserta. La sèrie té, a parts iguals, drama
adolescent angoixant i aventura de supervivència. Repartiment:
Mia Healey, Helena Howard, Reign Edwards, Shannon Berry, Rachel
Griffiths, David Sullivan.

ESTEM OBERTS!
Consulteu la cartellera a
www.cinesbagescentre.com
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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

ESO a l’Institut Lacetània!
portes obertes dies 8, 9, 10, 11 i 13 de març
Aquest any les portes obertes es faran de tres maneres possibles:
visita virtual a la web, reunió amb la plataforma meet
amb les diferents escoles adscrites i/o visita el centre amb cita prèvia.

T’esperem!

https://agora.xtec.cat/inslacetania - Tel.: 938 77 37 50

Circula amb seguretat amb
un Vehicle de Mobilitat Personal (VMP)
Només es pot circular per les calçades
i els carrils bici
No es permet circular per les voreres
ni per les zones de vianants
No es permet conduir amb auriculars
o parlant per telèfon, ni circular amb
passatgers (només hi pot anar el conductor)
A la nit o en situacions de visibilitat escassa,
cal portar llums i roba reflectant
Recorda: com amb qualsevol vehicle, la
persona que condueix un VMP té l’obligació
de sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues
No oblidis posar-te el casc

Què és un VMP?
S’entén per VMP un vehicle d’una o més rodes
d’una única plaça propulsat exclusivament per
motors elèctrics que poden proporcionar una
velocitat d’entre 6 i 25 km/h i amb seients que no
superin els 54 cm d’alçada
Cal inscriure a la DGT aquells vehicles que superin
els 25 km/h o que portin un seient a una alçada
de més de 54 cm.

