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Una pandèmia que ha
trastocat les nostres vides
Analitzem des de diferents punts de vista i sectors de la
societat tot el que hem viscut en els darrers 13 mesos,
des de l’inici del confinament fins avui

Entrevista a Mercè Conesa

Celebrarem Sant Jordi?

La pandèmia no ha estat obstacle perquè el
Port de Barcelona hagi continuat funcionant
a ple rendiment en aquest temps

A pocs dies de la jornada festiva del llibre,
tot i les novetats editorials, no és clar què
passarà el 23 d’abril

A més a més

OPINIÓ

Tecnologia

Actualitat

entrevista

GASTRONOMIA

ÉS NOTÍCIA

sèries

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.
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EDITORIAL

//// en aquest número ////

Pilar Goñi

La ràdio, el mitjà de comunicació més
ràpid i que més lluny arriba gràcies a
les noves tecnologies, ha estat cabdal
durant aquest any de pandèmia. Quan
tothom va quedar confinat, sortíem al
carrer i no hi vèiem ningú, però la ràdio
seguia explicant tot allò que passava;
era La guerra dels mons, d’Orson Wells,
però de veritat, sense “marcians” i amb
un virus que anava minant la població.
Ni un sol dia Ràdio Manresa va deixar
d’informar de tot allò que era notícia
i un dia rere l’altre i, malauradament,
obríem els informatius amb el nombre
de persones que ens havien deixat. En
algunes ocasions parlàvem d’amics, de
coneguts, de persones que estimaven i
a qui la COVID-19 s’havia emportat i a
qui ni tan sols podíem dir adeu.
Però d’aquesta ràdio en van sortir iniciatives que ens van fer vibrar i emocionar
com quan, juntament amb El Galliner,
vam demanar a la societat que sortís als
balcons i cantés amb nosaltres el “Corren”, de Gossos, o el “Bon dia”, d’Els
Pets. Va ser una manera diferent de donar color a aquestes vides que quedaven
entre quatre parets sense la possibilitat
de sortir a l’exterior, només el que fos
estrictament necessari. Aquestes petites
mostres van fer que fóssim un xic més
feliços i que agaféssim aire fresc.
I és que ja portem més d’un any de COVID-19 i, ara, l’aire fresc el dona la vacuna, però la ràdio sempre hi serà.
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Covid-19: un any
que ens marcarà
per sempre
Ja fa més d’un any que el confinament es va fer realitat i les nostres vides van
canviar totalment. Hem volgut analitzar des de diferents sectors socials tot el
que ha succeït i com ho han viscut les persones i els organismes. Des dels hospitals
fins als supermercats
Per Pilar Goñi
Fotos: Arxiu
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L

a andèmia per coronavirus es considera
que comença a mitjans de desembre
del 2019 en identificar-se l’inici d’un
brot d’un nou coronavirus a la ciutat de
Wuhan, a la Xina continental, amb un clúster
emergent de persones amb pneumònia sense
causa clara. Es va relacionar principalment
amb els paradistes que treballaven al mercat
majorista de marisc de Huanan, on es venen
animals vius. Pocs dies després del brot,
científics xinesos van aïllar una nova soca de
coronavirus, a la qual van donar la designació
inicial. Amb el desenvolupament d’un test PCR
diagnòstic específic per detectar la infecció,
es van confirmar diversos casos en persones
directament vinculades al mercat i en aquelles
persones que no hi estaven directament
relacionades.

i hi havia proves de transmissió de persones a
persones. Les proves mèdiques van revelar més
de 800 casos confirmats a la Xina, alguns dels
quals eren treballadors sanitaris. També s’havien
notificat casos confirmats a Tailàndia, a Corea
del Sud, al Japó, a Taiwan, a Macau, a Hong
Kong, als Estats Units d’Amèrica, a Singapur,
al Vietnam, a França, al Nepal, a Malàisia, al
Canadà, a Austràlia, a Cambodja, a Sri Lanka,
a Alemanya, a les Filipines, a Itàlia i a l’Índia.
El 30 de gener, l’OMS va declarar l’emergència
sanitària de preocupació internacional. El 9 de
febrer de 2020 se’n va detectar el primer cas a
Mallorca, i el 25 se’n va detectar el primer cas
a Catalunya (Barcelona) i al País Valencià (Vilareal). El 2 de març es confirma el primer cas a
Andorra i el 12 de març a la Catalunya Nord (a
la Guingueta d’Ix).

El 9 de gener de 2020 es va confirmar la
primera mort per infecció del coronavirus. El 23
de gener de 2020, l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) va decidir declarar el brot com
una emergència de salut pública internacional.
L’OMS havia advertit anteriorment que es podia
produir un brot més ampli i que possiblement
n’augmentaria la propagació. El 24 de gener de
2020, es van produir 26 morts, tots a la Xina,

L’11 de març de 2020, l’OMS va passar a
considerar la COVID-19 pandèmia en lloc
d’epidèmia, arran de l’expansió de la malaltia
en 114 països, ja que s’havien multiplicat per 13
els casos fora de la Xina en les dues setmanes
anteriors i s’havien triplicat el nombre de països
afectats en aquell mateix període. Nombrosos
països van emetre restriccions per a les
concentracions de persones, van tancar escoles
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i fàbriques, i van introduir una gran quantitat
de mesures de distanciació social per fer front a
la propagació del virus.

reclamant subvencions a fons perdut per cobrir
la despesa fixa de les empreses, entre altres
mesures econòmiques i socials”.

El 14 de març de l’any passat, un dissabte,
tot va canviar. El president del Govern, Pedro
Sánchez, decretava el confinament a les llars,
tancament d’establiments, prohibicions de
sortir de casa, de viatjar; el país tancava les
portes al món.

El sector de la restauració és un dels més
perjudicats, però “la cultura, l’esport i el
turisme en general estan en la mateixa situació.
I pitjor ho tenen les persones freelance que
s’han quedat sense cap contractació i sense
ingressos. Alhora la resta de sectors, a causa
dels tancaments i restriccions, han minvat
la facturació, ja que tota l’economia està
interrelacionada i segurament sense cap ajut.
Un greu problema global; sanitari, econòmic i
social”, diu Sala.

L’any que hem deixat enrere el recordarem
com un dels més difícils de les últimes dècades
per a les persones que hem patit directament
o indirectament aquesta pandèmia. Un any
en el qual hem patit un tancament domiciliari
brutal i tancaments municipals i comarcals,
tancament d’establiments no essencials els
caps de setmana, d’oci, toc de queda de les
22 h de la nit a les 6 h del matí i, ara, una petita
llum amb les vacunes.
Aquesta pandèmia probablement provocarà
canvis en la societat i el seu consum, i ens
ha tornat diferents. Ens em fet experts en
mascaretes, en higiene social, i hem conegut
un seguit de normes que fins fa poc més d’un
any ens eren totalment desconegudes i alienes.
Normes que afecten des dels nadons abans de
néixer fins a després de morir. A tots i a tothom.
Hi ha hagut una primera, segona i tercera onades
i en aquest any i escaig tot ha canviat i diuen
que, res tornarà a ser igual. Ho analitzarem des
de diferents punts de vista de la nostra societat.

La professió resisteix amb molta fe i amb
l’esperança que se’n sortiran i si la vacuna
funciona tot pot anar tornant a la normalitat.
“La majoria de persones o estan treballant o
estan en ERTO, per tant, a final de mes cobren.
Si ho ajuntem amb el fet que les famílies, degut
als confinaments i limitacions continuats, no
han fet vacances ni despesa en oci, quan es
torni a la nova normalitat, cal pensar que la
gent consumirà i l’economia tornarà a arrencar.
Desgraciadament, però, pel camí cada vegada
hi ha més persones que no cobren res a final
de mes”.
L’hostaleria en general ha xifrat en més de
70.000 milions d’euros les pèrdues a escala
espanyola en hostaleria i en 680.000 llocs de
treball a l’aire i en turisme més de 100.000
milions en pèrdues i 700.000 llocs de treball
perduts.

 LA RESTAURACIÓ
La restauració ha estat una de les més afectades
i, com comenta Ignasi Sala, president de Bages
Impuls, la professió ha viscut aquest any amb
indignació i resignació, “amb un sentiment de
culpabilitat gens merescut generat sobretot
pel discurs polític, però, també, pel sanitari;
s’insistia i s’insisteix que el principal contagi
rau en les interaccions socials produïdes en els
bars i restaurants i s’obvien les que es generen
en els supermercats i sobretot en el transport
públic”. La solució del sector sempre ha passat
per un bon control. Consideren que han pagat
les conseqüències d’un tancament imposat “ja
en l’inici del primer confinament en el mes de
març de 2020, les associacions dels Fogons del
Bages i de Bages Impuls vam signar un manifest

 turisme
El lloc més emblemàtic de Catalunya ubicat
a la comarca del Bages és Montserrat. Lloc
obligat per a pelegrins i turistes va tancar el
2020 amb només 723.000 visitants, és a dir,
un 74 % menys dels 2,7 milions rebuts el 2019.
“L’impacte de la pandèmia a Montserrat ha
estat molt important. Els visitants al Santuari
han caigut més del 70 % el darrer any 2020.
Cal tenir present que hi ha hagut molts mesos
amb restriccions de mobilitat molt importants,
i també moltes restriccions i molts controls
de les activitats i els aforaments. D’altra
banda, el visitant i turista internacional ha
desaparegut de Catalunya, d’Espanya... i de
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totes les destinacions. Les restriccions i les
normes establertes per a la majoria de països
afectats per la pandèmia han estat molt
importants”, comenta Josep Altayó Agustí,
gerent de l’empresa del monestir benedictí que
gestiona els serveis del recinte del Santuari de
Montserrat, L’Agrícola Regional (L’ARSA).
“Les setmanes en què es podia sortir
mínimament del territori les visites van
augmentar”, diu Altayó. “Estem molt contents
i agraïts de la resposta del visitant català. Les
setmanes i els mesos en què la mobilitat i les
activitats han estat possibles hem tingut un
nombre important de visitants. El pelegrí i
visitant de Montserrat vol continuar venint per
gaudir del Santuari i de la muntanya”.
Ha calgut una adaptació per resistir el moment
que viuen en un indret on el turisme és cabdal.
“Ens hem hagut d’adaptar, com tothom,
com totes les empreses, en aquest temps de
pandèmia. Ens hem hagut d’acollir als ERTO
per força major, a les ajudes de liquiditat que el
Govern espanyol va posar en marxa a través de
l’ICO. També hem hagut de reduir l’estructura i
els serveis a les limitacions d’activitat i aforament
establerts per les autoritats sanitàries. Hem
establert tots els protocols de mesures sanitàries
en els espais i en les activitats. I, lògicament,
estem atents a l’evolució de la pandèmia, per
tal de poder continuar atenent els visitants que
arribin al Santuari”.
Altayó desitja que amb la vacunació l’activitat
econòmica torni a la normalitat. “Sí, esperem
que durant aquest 2021, un cop una part
important de la població estigui vacunada,
la mobilitat i l’activitat econòmica tornin a la
normalitat, que sigui l’inici de la recuperació.
Lògicament, aquest any també serà difícil,
sobretot aquests primers mesos de 2021.
Però tenim tota la confiança que, un cop la
pandèmia estigui controlada, Montserrat
tornarà a acollir tots els visitants que vinguin
a venerar la Santa Imatge, visitar el Santuari o
gaudir de la muntanya”.

 Banc d’aliments
I és que la situació laboral, sobretot en
autònoms i persones que estan en ERTO, i el
desgavell que es va viure els primers mesos
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van fer que els bancs d’aliments es veiessin
desbordats. “Hem vist de prop i de manera
espectacular la viralització de la pobresa
a casa nostra, al km 0”, comenta Sor Lucía
Caram, de la Plataforma d’Aliments de la
Fundació del Convent de Santa Clara. “Hem
vist una pujada espectacular de persones que
demanaven menjar, i dintre d’aquest grup la
pujada de persones que MAI havien anat als
Serveis Socials”.
Es tracta majoritàriament de gent que va
perdre la feina, tant d’economia submergida,
com aquells que tenien contractes molt
precaris. La gent que amb els ERTO no
cobraven i que no tenien capacitat d’estalvi.
“Van ser uns mesos de molta tensió,
patiment. Vam veure, d’altra banda, que
les empreses del territori s’implicaven i que
els joves assumien el compromís de donar
suport. La pandèmia sanitària té una factura
social inimaginable”, diu Sor Lucía.
Segons explica, “no ens acostumem a tant
dolor, a tantes situacions límit. A partir
de la meitat del mes de gener, veiem com
augmenta el nombre de persones que hi ha
al carrer. Constatem cansament i tristesa en
la gent que està cansada de patir: pobresa,
solitud i manca de perspectives de millora”.
La plataforma d’aliments de la Fundació del
Convent de Santa Clara va situar en 2.000 les
famílies que en depenien, xifra que va suposar
un salt de 400 més en relació amb les que
hi anaven abans de l’esclat de la pandèmia.
En persones, n’eren 7.500. Sor Lucía diu que
està creixent més. En total, com a efecte de
la pandèmia, confirma que se situa en el
40 % esmentat.
El Gran Recapte 2020 va recollir el novembre
de 2020 més de tres milions de donacions per
comprar productes alimentaris de primera
necessitats a través dels seus punts de recollida
a Catalunya, la majoria a supermercats.
Però el problema segueix i el primer, diu Sor
Lucía, “era atendre l’emergència sanitària... i
ha costat fer reaccionar els governs perquè
s’adonessin del que vèiem i dèiem les
entitats socials. Els governs català i espanyol
han improvisat en les mesures socials i
econòmiques. Entenem que al començament
no sabien com gestionar ni la malaltia ni
la crisi; però ja portem un any, i continuen
improvisant. I els pobres no poden esperar.
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No cobrar per endarreriment d’un ERTO és
un drama. S’han oblidat dels petits comerços,
dels autònoms, etc. S’han fet promeses
populistes, s’ha penalitzat les empreses i
no s’ha reconegut les seves dificultats per
mantenir els llocs de treball, i tot plegat ha
sigut un desastre”.
Resistir ha esdevingut la qüestió més
important. “La gent aguanta com pot. Hi
ha molta resistència per part de les dones,
molta sensació de fracàs per part dels homes
i molta decepció per part dels joves. La gent
‘aguanta’, espera, i també es desespera.
Creiem que hem d’escoltar, acompanyar i ser
flexibles en l’acollida, perquè és molt difícil
posar-te a la cua d’un banc d’aliments o
demanar que et portin el menjar perquè estàs
enfonsat i avergonyit, cosa que no hauria de
ser motiu de vergonya, però ens hem de fer
càrrec també d’aquest sentiment fruit d’una
nova realitat”, comenta Sor Lucía.
Des de la Plataforma no volen perdre
l’esperança basada en el suport de les
persones, de les empreses i dels ciutadans
que s’hi han abocat. “Costarà sortir-ne,
nosaltres continuarem escoltant, acollint i
procurant donar caliu i suport. Vull fer una
nova crida a la ciutadania a ajudar-nos a
ajudar. Que als supermercats de Manresa,
que són punts fixos de recollida de menjar o
de productes d’higiene personal o neteja de
la llar, continuïn ajudant”.

No oblidem que a Manresa tenim un alberg
amb 19 persones i ara gairebé 36 pisos (8 dels
quals estan adequant per acollir famílies que
ho han perdut tot).

 les empreses
La COVID ha suposat un repte corporatiu sense
precedents. Les empreses que van posar en
pràctica estratègies aportades per al conjunt
de l’equip, fonamentades en la confiança, han
patit menys estrès que les empreses que han
presentat resistència i han volgut mantenir
els procediments de treball presencials,
versionant-los a virtual, però basant-los en el
control.
Val a dir que hi ha empreses que han potenciat
el treball en equip generant espais de trobada
col·lectiva que han permès una implicació més
gran de les persones. A més, n’hi ha hagut
algunes en què el canvi de modalitat els ha
ajudat a millorar en eficiència perquè han
passat a treballar de manera més estructurada
(ordre del dia previ, normes i codis de
funcionament clars, eliminació de fuites de
temps, concentració, etc.).
Catalunya ha perdut 4.000 empreses per
la crisi del coronavirus, segons dades de la
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Seguretat Social, i moltes de les que continuen
obertes s’han hagut d’endeutar. Però els brots,
la baixada del turisme i la por del contagi els
han restat clients i, si no es recuperen en pocs
mesos, també hauran de tancar.
Algunes s’han reinventat portant nous
productes al mercat i fent vendes en línia. La
morositat també ha estat un problema afegit
a aquesta situació.
Algunes empreses ho han salvat, de moment,
amb recursos propis, però prop de mig
milió d’empreses de tot Espanya han hagut
de recórrer al crèdit, sobretot les petites
relacionades amb l’hostaleria, el comerç i l’oci.
L’afectació a les pimes és especialment
greu, i ho han patit des del petit comerç
fins a l’empresa mitjana. Empreses com Alta
Alella, que subministra vins a supermercats
i establiments, ha comentat que “no van
haver de fer ERTO, alguns treballadors van
plegar perquè tenien altres aspiracions.
L’any passat van baixar un 10,5 % el volum
i un 15 % la facturació nacional”. Van crear
nous productes per créixer. Són innovadors, i
van crear el primer cava sense additius i han
après a adaptar-se a la situació. A hores d’ara,
també es poden trobar els seus productes en
grans superfícies com Bon Preu o El Corte
Inglés i també han obert la venda en línia.
Però Josep Maria Pujol-Busquet, propietari de
l’empresa, afegeix que “l’enoturisme segueix a
zero de facturació. De cara al futur, el principal
problema és la comunicació, que ha agafat
molt protagonisme i és on cal treballar, és el
que ven”.
Un altre tipus d’empresa, com és Cromology,
una multinacional implantada a Catalunya
amb 3.300 treballadors a Europa i 180 a
Catalunya, i que es dedica a fabricar pintures
per a decoració i construcció, abans de la
pandèmia no tenia cap pla de contingència i
no estava preparada per a aquesta situació.
Segons Oriol Valsells, “hem après dels
directors generals d’altres països, com, per
exemple, Itàlia, que a l’inici de la pandèmia
anaven 15 dies per davant d’Espanya. La
manera de pensar de l’accionista afecta totes
les decisions”. Durant aquest temps han posat
al centre els clients, hi han parlat molt, cada
any llançaven sis productes nous, durant el
2020 només un, una pintura antibacteris
certificada. Importància de la higiene. La
digitalització ha estat important. Han creat la

carta de colors digitalitzada, i una constant
arreu, les reunions que també han canviat, ja
no se’n fan tantes i moltes segueixen sent en
línia.
Una altra empresa del sector energètic que ha
estat treballant al mil per mil és Factor Energia.
Antoni Franquesa, director del Departament
d’Eficiència energètica de Factor Energia, diu
que “cal apostar per la transició energètica. No
ha estat fàcil, són subministradors d’energia,
han estat moments complicats i s’han creat
comitès de cobrament per negociar amb els
clients pels cobraments. El 90 % de l’equip
ha fet teletreball, hi ha unitats que potser no
tornaran a treballar de manera presencial. Les
reunions ja ha quedat com habitual fer-les en
línia i això suposa un estalvi. El seu mercat
eren les pimes, que van ser les primeres a
rebre les conseqüències de la crisi. De cara
al futur: generar energia a casa permet tenirne el control. L’autoconsum ens farà ser
competitius”.

 la universitat
Els pressupostos dels campus públics catalans
per a l’exercici 2020 rebran un impacte conjunt
de 75,4 milions d’euros, al voltant d’una
disminució del 10 % del total, a causa de la
davallada d’ingressos previstos (matrícules,
cobraments de cànons de restaurants i
botigues, transferències tecnològiques) i
de l’augment de despeses associades a la
prevenció de la COVID-19.
A Manresa, a UManresa, la declaració de
l’estat d’alarma va alterar substancialment
l’activitat universitària. D’una banda, l’activitat
acadèmica es va traslladar a l’entorn virtual,
des del primer dia, per tal que estudiants
i professorat poguessin continuar amb les
classes, malgrat el confinament. Així, les
aules virtuals de la UVic-UCC van acollir tant
l’activitat docent com també l’avaluativa. Pel
que fa als serveis administratius i de gestió,
també es van passar a prestar remotament,
des de casa. Tot i que les instal·lacions estaven
buides, l’activitat no es va aturar. La Clínica
Universitària va ser el primer dels serveis que
va tornar a la presencialitat, a partir del mes de
maig. Progressivament s’hi van anar afegint la
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resta d’àrees i departaments durant el mes de
juny. El curs 2020-2021 vam iniciar-lo en format
híbrid, d’acord amb les indicacions de la Direcció
General d’Universitats, però, a l’octubre, amb
l’inici de la segona onada de la pandèmia, es
va restringir l’activitat acadèmica presencial a
les sessions pràctiques, teoricopràctiques, de
simulació i d’avaluació.
Com han explicat des de la direcció de
l’UManresa, “des de fa unes setmanes, els
estudiants de primer han reprès el format híbrid
de començament de curs. Al llarg d’aquest
darrer any, la Universitat s’ha anat adaptant
a les diferents circumstàncies posant tots els
mitjans al seu abast per garantir la qualitat
de la docència i assegurar que els alumnes,
sigui quina sigui la modalitat en què reben la
formació, adquireixin tots els coneixements i
habilitats previstos en els plans d’estudi”.
Les universitats hem anat adaptant l’activitat a
les instruccions i recomanacions que han anat
fent les autoritats sanitàries i universitàries
en cada moment. A la FUB-UManresa, la
seguretat i la protecció de la salut de l’alumnat,
professorat i personal són una prioritat
indiscutible i, en cada moment, han aplicat i
apliquen la fórmula més adequada per fer-la
compatible amb el manteniment de la qualitat
formativa i assistencial. Com altres sectors,
viuen pendents del que es pot fer i el que és
raonable de fer en cada moment. “La pandèmia
passarà tard o d’hora i en sortirem reforçats,
segur. Estem vivint moments complexos, que
ens obliguen a estar en permanent tensió i
atenció, a adaptar-nos, a gestionar la incertesa.
La FUB, com a campus Manresa de la UVic-UCC,
està demostrant la seva capacitat d’adaptació,
la seva agilitat per donar resposta ràpida a
desafiaments inesperats. Tot plegat és una
font d’aprenentatge que ens ha de servir per
afrontar en millors condicions el moment de la
represa. Som optimistes”, diuen a UManresa.

 L’escola al bages
El tancament de les escoles el març de l’any
passat va ser dur per a les famílies que van passar
a l’estudi telemàtic de cop i volta. Al setembre es
va engegar un curs atípic i diferent. La pandèmia
ha afectat tothom, també els escolars.
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A la comarca del Bages, el nombre total de
baixes des de l’inici del curs 2020-2021 fins al
9 de febrer són 2.496 baixes mèdiques, que
inclouen les baixes de COVID-19, que són de
1.110.
La directora dels Serveis Territorial, Dolors
Collell, comenta que “dins l’àmbit escolar
podem dir que ha estat un èxit poder tenir els
centres educatius oberts. Durant el pic de la
segona onada, que va ser a finals d’octubre,
els centres van romandre oberts. Al segon
trimestre, l’impacte de la COVID als centres
en nombre de grups estables de convivència
confinats encara ha estat inferior, fins avui”.
Al contrari del que s’havia dit en un principi,
com comenta Collell, “s’ha pogut comprovar
que les escoles no són amplificadores de la
transmissió. És molt important que l’alumnat
pugui seguir el curs escolar de forma presencial.
Les dades confirmen que la transmissió és
molt més alta dins el nucli familiar que a les
aules. Tenir els centres educatius oberts és un
èxit col·lectiu que cal posar en valor, l’alumnat
s’ha mostrat responsable i està complint amb
les mesures”.
L’escola és un servei educatiu públic essencial,
és espai de protecció dels més vulnerables i
aporta beneficis insubstituïbles. El tancament
durant tants mesos va provocar una
desconnexió molt llarga i calia treballar els
aspectes emocionals del nostre alumnat i així
s’ha fet. El Departament d’Educació ha ofert
orientacions per atendre les emocions de
l’alumnat en el retorn als centres.
Els Serveis Educatius de la Catalunya Central
han estat treballant amb l’objectiu de poder
assessorar els centres educatius i facilitar
l’acompanyament als alumnes, famílies i
professionals davant de la complexa situació
que estem vivint. Així, els docents tenen accés
directe als materials, en diferents formats,
que els Serveis Educatius han elaborat, cercat
i organitzat amb relació a l’acompanyament
emocional de l’alumnat, tant durant el temps de
confinament com en el moment del retorn. Hi
ha també recursos específics per acompanyar
el treball de les pèrdues i el dol. “La situació de
pandèmia ha fet que hàgim de prioritzar allò
essencial dels currículums i estem incidint en
els aspectes més competencials, a donar sentit
als continguts, sense oblidar les competències
digitals. L’alumnat està demostrant que
té capacitat per adaptar-se als canvis, que
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està aprenent a aprendre autònomament i
aquestes són unes habilitats necessàries en un
context del segle XXI, per tant no han de ser
generacions menys preparades”, diu Collell.

 arts escèniques
El dilluns 23 de novembre es va produir la
reobertura de cinemes, teatres, auditoris i
sales de concerts amb el 50 % de l’aforament
i sempre amb un màxim de 500 persones en
el cas de grans espais on el 50 % fos superior
a aquesta xifra.
El tancament des de l’inici de la pandèmia,
el 14 de març, amb un període breu de
reobertura, ha fet que el sector artístic passés
moltes penúries i es trobessin sense feina de
cop i volta. El 21 de desembre, el tercer tram
va permetre ampliar l’aforament de museus,
biblioteques i sales d’exposicions fins al 70 %,
i cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts
es mantindrien també al 70 % de l’aforament
amb un màxim de 500 persones.
I la quarta fase, ja al gener d’aquest any, manté
tots els aforaments al 70 %, però, en el cas de
cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts,
el màxim de persones admeses a l’interior
passaria a ser de 1.000. Cal recordar que amb
el toc de queda de les 22 h a les 6 h l’activitat
cessa totalment i ha fet falta reajustar les
obres de teatre i els horaris del cinema.
El Kursaal de Manresa va tancar el 2020 amb
35.533 espectadors, gairebé un terç dels que
havia tingut l’any anterior, quan es van superar
els 90.000. La pandèmia va condicionar la
temporada en la qual es van fer 81 espectacles
i 114 funcions, amb una ocupació del
67,2 %. Fins a l’arribada de la COVID-19, el
teatre mantenia la tendència a l’alça. Pel teatre
manresà ja havien passat 23.234 espectadors,
un 11 % més que en els mateixos mesos del
2019. A més, al gener, es va assolir la xifra
rècord d’un milió d’espectadors des que el
Kursaal va tornar a obrir portes.
Amb el nou reajustament, les sales de cinema i
teatre es poden omplir al 50 %; queda encara
molt per fer. Manresana d’equipaments
escènics, que compta amb Teatre Kursaal i el

Teatre Conservatori, entre d’altres, ha viscut la
pandèmia amb el patiment de veure com han
hagut d’anul·lar o posposar moltes activitats.
El seu gerent, Jordi Basomba, diu que
“hem passat per diverses etapes, al principi
incredulitat pel confinament total i tancament,
ja que era una situació que mai havíem viscut
abans; després, la incertesa de fins quan
hauríem d’estar tancats. Al juliol una certa
esperança que arrancaríem al setembre amb
certa normalitat, però amb la segona i tercera
onades una gran sensació de frustració”.
Quan parlem d’empreses culturals, n’hi ha
de molt diverses, productores, exhibidores,
públiques, privades, etc. Pel que fa a Manresa,
“nosaltres, com a exhibidors públics, el nostre
objectiu ha estat intentar sempre fer el màxim
de representacions possibles per ‘ajudar’ el
sector, donar la màxima sensació de seguretat
als nostres espectadors i als treballadors i
companyies”, explica Basomba.
Segons explica, tampoc té la sensació que
la cultura s’hagi deixat de banda. “Jo no
tinc aquesta sensació. I si mirem els països
del nostre voltant, hem pogut tenir els
teatres oberts amb restriccions però oberts,
quan aquest països estaven tancats. Un
altre tema són els ajuts rebuts si han estat
o no suficients, però aquest és un debat
més ampli. En general, podem dir que hem
estat escoltats i s’han recollit les nostres
demandes de manera suficient. I parlo des
d’una empresa pública, no en veu de tot el
sector”.
La professió resisteix com pot. Basomba diu
que “hi ha moltes realitats, actors i actrius,
tècnics d’escenari, personal de sala i taquilles,
personal de neteja... Però si ens centrem
en els professionals de les arts escèniques,
segurament ha fet aflorar una problemàtica
que ja existia i que en molts casos es defineix
amb una paraula: ‘precarietat’”.
La pandèmia del coronavirus va convertir
la temporada passada en una de les pitjors
etapes viscudes per la indústria de les arts
escèniques. Des del març, el sector va deixar
d’ingressar 30,5 milions d’euros només a
Barcelona i va haver de cancel·lar 5.341
funcions i 510 espectacles. “Hem tingut
850.000 espectadors menys que la temporada
del 2019, però en aquest cas ha estat perquè
la gent no ha pogut anar al teatre”, lamenta
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la presidenta de l’Associació d’Empreses de
Teatre de Catalunya (Adetca), Isabel Vidal.
La mezzosporano Mireia Pintó comentava que
“al país on vivim, la cultura ha rebut un sotrac
molt fort. Tants mesos els teatres i auditoris
tancats, i el fet de tractar-se d’una professió
que, ja en condicions normals, és intermitent
i poc estable, el sector ha viscut una incertesa
molt gran i encara estem amb els dits creuats
cada vegada que trepitgem la sala d’assaigs o
l’escenari d’una sala de concerts o un teatre,
sempre pendents dels contagis i de les mesures
del Procicat. No hi ha hagut indemnitzacions
ni ajudes, més enllà de quatre engrunes per a
un sector tan castigat. Res a veure amb el que
passa a la majoria de països d’Europa”.
Mireia Pintó, a més de cantant, és professora
de l’ESMUC. “Els que estem amb un peu al
món de la pedagogia i un altre a l’escenari,
hem pogut tirar endavant amb les classes
en línia durant molts mesos. Però per a la
gent que viu únicament i exclusivament de
l’escenari, donar pràcticament una volta
sencera al calendari sense ingressos és
molt dur. Per la meva banda, s’han pogut
reprogramar la gran majoria dels recitals
que tenia programats durant els mesos de
confinament i els posteriors, però, pel que fa
a les òperes, n’he perdut algunes i d’altres
s’han reprogramat per d’aquí 3 o 4 anys. Les
agendes operístiques es fan a molt temps
vista, normalment”.

Pintó, que és organitzadora del Festival de
Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages que se
celebra al juliol als jardins de Món Sant Benet,
va poder salvar els quatre concerts l’estiu
passat, un en línia i la resta presencials. Sempre
amb poc aforament degut a les normes del
Procicat, però va ser una manera de reivindicar
els artistes de casa. “El sector cultural ha hagut
de reivindicar que la cultura és un bé essencial,
que és la medicina de l’esperit i de l’ànima. Per
als que s’ho miren tot des del punt de vista
crematístic, cal dir que la cultura dona feina
a més de 700.000 persones i representa el
3% del PIB. No només fem cultura els que som
dalt de l’escenari d´una manera visible, sinó que
també hi ha moltes altres professions vinculades
a la cultura. És un sector molt més gran del que
sembla. Tot i així, els governs semblen aliens a
unes polítiques culturals fermes”.
Com Pintó, altres artistes reivindiquen la
Llei del mecenatge. “Comencem perquè no
existeix encara la Llei de mecenatge”, diu
Pintó. “Hi afegim que, en el cas de Catalunya,
el pressupost de Cultura del Govern de la
Generalitat actualment no arriba ni a l’1% del
pressupost, fet del tot impropi d’un país que vol
dir-se avançat. Som un país acomplexat que no
estima prou els seus artistes. Molts músics han
de marxar a l’estranger per ser valorats i poder
desenvolupar les seves carreres, a la vegada que
al país no hi ha establerta cap quota d’artistes
nacionals en les programacions. Vivim una crisi
de la cultura, del pensament, de la creació i
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dels valors en general. La cultura, la que ens
dona llibertat, sensibilitat i pensament crític.
O potser és que als polítics no els convé que
pensem gaire?”.
Resistir ha estat la creuada del darrer any per
als artistes. “La professió ‘resisteix’ reinventantse, intentant reprogramar actuacions perdudes,
creuant els dits i fent PCR i tests d’antígens
cada setmana, quan treballes en un teatre o un
col·lectiu, per evitar contagis i poder assegurar
que els espectacles es puguin portar a terme”,
comenta Pintó.
Li preguntem sobre una sortida a aquest
atzucac. “Sempre he pensat que les dificultats
són oportunitats d’aprenentatge. I a vegades
la humanitat necessita tocar fons per ressorgir.
La història ens ho ha demostrat i potser és el
que ens està passant ara. Tant de bo sapiguem
fer una bona lectura de tot el que hem viscut i
vivim en aquests temps pandèmics, i sapiguem
donar valor a les coses importants i a la manera
de fer-les”.

 EL COMERÇ MANRESÀ
El comerç ha patit una agonia per la pandèmia
i la falta de demanda ha deixat un 35%
dels establiments buits a Catalunya. Les
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restriccions del tancament dels no essencials
els dissabte ho va agreujar. El 2019, Catalunya
tenia 98.309 locals comercials en actiu,
segons el Cens d’Establiments Comercials de
Catalunya (CECC) de la Generalitat. A aquest
fet s’hi suma la falta d’activitat derivada de la
implementació del teletreball. El tancament de
cap de setmana per les rebaixes de gener va
ser un cop dur. A Manresa, però, els comerços
van aguantant tot i la incertesa que ha estat
la situació constant. Així ho comenta Tània
Infante, presidenta de la UBIC: “En un primer
moment per la preocupació de treballadors i
clients pel risc que suposava la nostra activitat,
que per sort va quedar ràpidament desmentit:
el comerç és segur. La incertesa va passar a
provenir doncs de les administracions. Moltes
de les mesures s’han pres de manera arbitrària
i s’han comunicat malament, i el comerç n’ha
sigut víctima”. També hi ha hagut incertesa
en les ajudes: “Hem viscut amb incertesa les
ajudes pels tancaments. La gestió que se’n va
fer des d’un principi va ser totalment deficient,
tant pel que fa als ERTO com les ajudes a
autònoms i PIMES. Ens hem sentit abandonats
i faltats d’acompanyament”, diu Infante.
Els no essencials són qui ho estan patint més
directament. “Són els que han patit directament
criminalització i un molt mal tracte comparat
amb els essencials. Se’ls ha criminalitzat i
assenyalat com a insegurs amb aforaments
limitats i tancaments, primer tot el dia i ara
mateix el cap de setmana. Si els establiments
essencials són segurs, per què no ho han de
ser la resta? Tot això s’ha vist repercutit en els
ingressos, és clar”, comenta.
En un moment tan delicat ha estat un repte
focalitzar els esforços i des de la UBIC es va
actuar ràpidament. “Durant el confinament
dur vam actuar ràpidament per fer un directori
de comerços que fessin lliuraments a domicili o
estiguessin oberts, i vam fer la funció de lobby
davant l’Administració, vetllant pel retorn de
taxes, per exemple. Més endavant hem pogut
fer campanyes de promoció com pot ser el
sorteig de Nadal, campanyes de comunicació
i fins i tot una fira de liquidació, que ara
mateix no estaria permesa. També creiem que
ha estat important l’atenció als socis, en un
moment de molta desinformació”.
El comerç s’ha enfrontat a la digitalització
i a la compra en línia. Per tant, ha estat
molt important incentivar el comerç local.
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‘’Aquesta crisi ha accelerat una sèrie de canvis
que ja s’estaven produint, com és el de la
digitalització del consumidor. Com incentivar
el comerç local en aquest context és el repte
amb què ens enfrontem ara mateix’’.

›› Els voluntaris i també el personal d’infermeria
es van implicar perquè els pacients, que
no podien estar acompanyats, poguessin
contactar amb els seus familiars a través de
videotrucades.
›› L a col·laboració de la ciutadania i les
empreses del territori va ser clau per cobrir
les noves necessitats generades.

 FUNDACIÓ ALTHAIA
›› L a segona setmana de març de 2020 va
començar el gruix d’ingressos de pacients
amb COVID-19 a l’Hospital Sant Joan de
Déu, que, poc després, es va convertir en un
hospital monogràfic de COVID.
›› E l punt àlgid de la primera onada es va
registrar el dia 1 d’abril amb 385 pacients
ingressats entre l’Hospital Sant Joan de Déu,
el Centre Hospitalari i la Clínica Sant Josep.
›› D
 urant els primers mesos de la crisi sanitària
es va fer una tasca ingent per habilitar àrees
d’atenció al pacient crític i semicrític, una
de les màximes necessitats. L’hospital es
va transformar per poder atendre el gran
volum de pacients, alhora que es van obrir
plantes al Centre Hospitalari i a la Clínica per
poder atendre a tothom.
›› L ’assistència va ser un treball col·lectiu que
va comptar amb una gran implicació i un
gran esforç de tots els professionals, que
van treballar de manera coordinada per
donar resposta a les múltiples necessitats
generades per la crisi.
›› B
 ona part de l’activitat assistencial habitual
d’Althaia es va paralitzar, però no es va
aturar a serveis com Oncologia, Salut Mental
i Hematologia, que van seguir donant
atenció als pacients. Altres especialitats
com Rehabilitació o Endocrinologia van
seguir amb l’activitat assistencial fent
ús dels nous canals d’atenció telemàtics
per evitar desplaçaments i reduir el risc
de contagi. La flexibilitat en els models
assistencials innovadors com la telemedicina
o l’hospitalització a domicili van ser clau.
›› T ambé es va mantenir sempre aquella
activitat que no es pot demorar, tant a
l’àmbit ambulatori com a les intervencions
quirúrgiques.

›› El punt àlgid de la segona onada es va assolir
el dia 9 de novembre amb 91 pacients
hospitalitzats i a partir d’aquí va començar
el descens fins a l’11 de desembre. En la
tercera onada, el pic va ser el dia 11 de
gener amb 120 pacients ingressats.
›› En aquest moment a l’Hospital Sant Joan
de Déu de Manresa hi ha dues unitats
d’hospitalització destinades a pacients
COVID, a banda de la UCI, que durant tot
aquest temps es manté amb una capacitat
augmentada per donar resposta a pacients
COVID i no COVID.
›› Tenint en compte l’experiència adquirida
durant la primera onada i les necessitats dels
pacients, Althaia ha dut a terme diferents
actuacions que han comportat canvis en la
manera de treballar dels professionals, en
els circuits i, també, en les infraestructures
dels diferents edificis.
›› S’han fet actuacions al bloc quirúrgic, a
hospitalització, a l’àrea de crítics, a l’àrea
ambulatòria i a urgències. Els canvis i
millores en les instal·lacions tenen com
a objectiu millorar les necessitats de la
població i donar-los resposta, atenent amb
qualitat i seguretat tant els pacients afectats
per la COVID-19 com aquells amb altres
patologies. Per això, són infraestructures
polivalents i flexibles que permeten adaptarles a la necessitat de cada moment, que en
la situació actual pot ser molt canviant.
›› En l’àmbit organitzatiu, la planificació de
com calia actuar depenent de quina era
la situació de la pandèmia està recollida
en el pla de contingència, un full de ruta
que marca les línies mestres que cal seguir
segons quina sigui la situació. Un document
obert que s’adapta a una situació que en
ocasions és desconeguda i canviant.
›› Una de les principals dificultats en la segona
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i la tercera onada és compaginar l’activitat
COVID amb l’activitat no COVID, ja que,
malgrat que l’activitat COVID condiciona
l’activitat habitual, s’intenta preservar-la al
màxim i deixar de fer el mínim d’activitat.
›› Quan en les dues darreres onades hi ha
hagut un augment de l’activitat COVID-19,
aquesta ha anat en detriment de l’activitat
no COVID, ja que cal tenir en compte que, a
banda d’augmentar les unitats d’aïllament,
llavors també és necessari destinar més
recursos professionals a l’atenció d’aquests
pacients amb el suport a UCI i hospitalització
de professionals mèdics i d’infermeria
d’altres àrees i especialitats.
›› Per això, en aquestes situacions la
programació d’activitat es fa a curt termini
tenint en compte els recursos assistencials
dels quals es disposa en aquell moment per
intentar anul·lar el mínim d’activitat.
›› Com en la primera onada, avui en dia
una part de l’atenció a consultes externes
es fa a través de videotrucades. També
s’han transformat altres serveis, com el
voluntariat, que es fa de manera online.
L’objectiu és que només hi hagi a l’hospital
les persones que realment ho requereixen
per evitar així risc de contagi.
›› A partir de la segona onada, ha millorat de
manera important el treball en xarxa amb
altres organitzacions assistencials. Per una
part, amb un grup de treball territorial de
la Catalunya Central que permet facilitar la
coordinació entre tots els agents implicats.
›› Per l’altra, s’està fent un important treball
en xarxa amb la resta d’hospitals catalans,
agrupats en diferents “clústers”. L’objectiu
és assumir l’atenció al pacient COVID,
especialment pacient crític, de manera
equilibrada amb la resta d’activitat amb
l’objectiu de mantenir l’equitat en l’atenció
a tot el territori. Althaia és el centre de
referència dels hospitals de Berga i la
Cerdanya i, d’altra banda, té com a hospitals
de referència el Parc Taulí i l’Hospital Vall
d’Hebron. Comparteix clúster amb el
Consorci de Terrassa, la Mútua de Terrassa i
l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
›› Fins al 9 de març de 2021, la Fundació
Althaia va atendre 2.273 pacients per

COVID-19. S’han donat 2.001 altes, ha patit
272 defuncions fins a la data i actualment
hi ha 48 pacients ingressats, 9 dels quals a
l’UCI.
›› I pel que fa a la vacunació, un 91 % dels
professionals d’Althaia ja s’ha vacunat. Pel
que fa a pacients, en l’àmbit hospitalari
s’han vacunat els pacients d’hemodiàlisi.
A Primària, les dues ABS gestionades per
Althaia estan gestionant la fase 2 de la
vacunació contra la COVID-19 a la seva
població de referència.

 SUPERMERCATS
MERCADONA

		

Amb la pandèmia, Mercadona va haver
d’adaptar els supermercats i blocs logístics
per fer front a la situació amb dos objectius
principals: protegir la salut i la seguretat
dels clients i dels treballadors, i garantir el
subministrament d’aliments. Per aconseguirho va reforçar la plantilla amb noves
contractacions i va implementar múltiples
mesures de seguretat per garantir la salut de
les persones. Des del moment en què es va
declarar l’estat d’alarma fins ara, la cadena ha
destinat més de 200 milions d’euros a protegir,
reforçar i garantir la seguretat i la salut dels
clients, els empleats i els proveïdors.

Aquesta despesa extraordinària s’ha adreçat
principalment a l’adquisició d’equips de
protecció individual per a tota la plantilla;
a la desinfecció, la neteja i l’adequació de
mesures de seguretat a les botigues, els
blocs logístics, els “ruscs” (que és com la
cadena anomena internament els magatzems
dedicats exclusivament a gestionar i preparar
les comandes online) i les oficines, i al reforç
dels serveis mèdics propis, entre d’altres. Per
esmentar-ne alguns exemples, s’han posat
guants i gel hidroalcohòlic a disposició de
clients i treballadors; s’han instal·lat mampares
de protecció a les caixes de les botigues
i a les zones de recepció i expedició dels
magatzems logístics, i s’han reforçat la neteja
i la desinfecció de totes les instal·lacions amb
l’ajuda d’empreses externes especialitzades.
Aquesta capacitat d’adaptació ha estat
possible gràcies a l’esforç de tota la plantilla,
esforç que s’ha vist reconegut durant el mes
d’abril de 2020 amb un increment del 20%
del sou en reconeixement del compromís
demostrat durant els inicis de la crisi sanitària
que s’està vivint.
En l’àmbit social, donada la magnitud de la
crisi, ha reforçat les donacions a entitats i
organitzacions benèfiques d’arreu del territori,
cosa que ha suposat lliurar més de 3.000 tones
d’aliments i productes d’higiene personal
durant el 2020 per a les persones que més ho
necessiten. ●
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La residència
ha de ser una llar
Maria Bosch, directora de Residències Ibada

L

’any 2020 ens ha canviat la vida. A partir del mes de
març el sentiment principal va ser de por, acompanyat
d’incertesa, incredulitat i indefensió.

No caldria allargar-nos en l’abandonament que vam patir per
part de les administracions corresponents, de la crítica ferotge de mitjans i societat cap als centres residencials, de la
manca de recursos a la qual ens vam haver d’enfrontar, per
no disposar de material de protecció, per la dificultat per
cobrir el personal que anava “caient”, per COVID-19 positiu, per contactes estrets... i, com no, per la sobrecàrrega de
treball i el desgast emocional que ens va suposar i suposa
aquesta situació.
Si parlem de les persones que viuen a la residència, dia a dia
anaven apareixent nous casos de persones contagiades, algunes d’elles van morir, i van marxar d’aquest món sense els seus
al seu costat. Gairebé un any entre aïllaments en habitacions,
sectoritzacions, visites familiars concertades, en espais segurs,

separats de dos metres, amb mascareta i sense poder tocar-se,
ni abraçar-se.
I ara què? Ara que sembla que comencem a veure una mica
de llum, doncs ara és obligat que reflexionem i molt sobre el
futur. Alguns creuen que la millor manera seria medicalitzar les
residències, d’altres parlen d’humanitzar-les; la realitat és que
partim d’una situació de base força precària, tant pel que fa als
sous de treballadores i treballadors, com pels preus congelats
des de fa anys de les places públiques, com pel poc reconeixement del nostre sector en la societat.
És evident que s’ha de revisar el model de residències. La residència ha de ser una llar, una llar on cada persona tingui el
control de la seva vida, on pugui decidir què li agrada i què
no, on es respectin les seves creences i els seus valors, i perquè
això pugui esdevenir així, ho hem de fer des d’una atenció de
qualitat centrada en la persona, en la seva dignitat i en els seus
drets. ●

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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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
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El coronavirus
ho ha capgirat tot
Marc Aloy,
alcalde de Manresa

L

’impacte de la Covid sobre la societat manresana ha estat extraordinari, mai vist, i ha
tingut un cost humà importantíssim. Per això vull tenir, en primer lloc, un record per a
totes aquelles persones que ens han deixat, per
a totes aquelles persones que no han pogut guanyar aquest maleït virus, i per a les seves famílies i
amistats, que no han pogut acomiadar-se’n tal com
haurien volgut.
El coronavirus ho ha capgirat tot. Una pandèmia
—que és mundial i que arriba de cop i volta— fa que
tot quedi cap per avall, i fa que tot allò que coneixíem i que donàvem per fet s’hagi de repensar de nou.
Els primers mesos van ser duríssims, molt incerts, i
es van haver de prendre decisions transcendentals
d’una manera molt ràpida i, en moltes ocasions, amb
la inseguretat que genera no tenir tota la informació.
Però és que ningú la tenia: la situació va ser nova per
a tothom i ens hi vam haver d’adaptar.
La Covid està tenint una afectació importantíssima. Ha estat i està sent molt crua per a tots els
sectors econòmics, i està deixant empremta sobre
les persones: sobre la seva salut física i també sobre
la seva salut emocional.
Aquests dos grans eixos, persones i recuperació de
l’economia, són els dos grans pals de paller sobre
els quals s’aguanta el Pla de Reconstrucció Social i
Econòmica de Manresa, que va ser signat per tots
els grups municipals ja el maig de 2020, amb la voluntat de posar en marxa amb la màxima celeritat
possible mesures que permetessin pal·liar els efectes de la crisi que ens estava deixant la Covid.
Fins ara, ja s’han fet 221 actuacions, i s’hi ha destinat prop de 4,8 milions d’euros. Es tracta d’un pla
dinàmic, que ha estat precisament dissenyat per
adaptar-se a les incerteses i als canvis que dia a dia
genera la pandèmia. I d’un pla participat, que es
debat amb l’oposició cada mes i que compta amb
una taula de seguiment amb 50 representants del
teixit socioeconòmic de la ciutat.
Pel que fa a la gestió del dia a dia de la pandèmia,
des del primer moment es va crear un comitè de
crisi, integrat per totes les àrees implicades. Això és:
des de Salut, fins a Protecció Civil, Gent Gran, Serveis Socials o Policia Local i Alcaldia, entre d’altres,
coordinat en tot moment amb el Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) liderat per
Protecció Civil. S’ha estat en tot moment en con-

tacte amb el departament de Salut i el Procicat, així
com amb els centres sanitaris i sociosanitaris d’Althaia i Sant Andreu Salut, els centres de primària i
les residències de gent gran. Igualment, hem estat
en coordinació permanent amb la Delegació del
Govern i altres administracions a través de reunions
telemàtiques setmanals. Tot plegat ho hem compartit amb tots els grups municipals, en reunions
setmanals o quinzenals, en funció de la fase de la
pandèmia en què ens trobàvem.
S’ha creat un equip compacte, que porta temps treballant cada dia, sense descans, i a qui agraeixo la
implicació i l’esforç. També cal agrair la feinada de
la multitud de persones voluntàries que, sobretot
en les primeres setmanes d’aquesta crisi, van fer mil
i una tasques de suport quan més ho necessitàvem.
La coordinació entre administracions ha estat bona.
Ha estat un element clau en moments com quan
vam haver de muntar els cribratges massius, i ho
continuarà sent en les properes setmanes, quan caldrà començar la campanya de vacunació massiva.
La gran majoria de la ciutadania ha complert les
mesures i, des d’aquest espai, també m’agradaria
agrair l’esforç que estan fent els manresans i manresanes. Hi ha gent que fa molt de temps que no
veu familiars seus i que, malgrat això, continua
complint les normes al peu de la lletra, un fet que
ens beneficia a totes i a tots. Perquè com dèiem en
la campanya que vam posar en marxa, “salvar vides
també depèn de tu”. És una corresponsabilització.
És cosa de totes i tots.
Malgrat que la majoria compleix les normes, cal lamentar que n’hi ha que no ho fan. I, en aquests
casos, cal dir que s’està actuant. Des de l’inici de
la pandèmia s’han obert més de 1.400 expedients
per incompliment de les mesures. Aquest 2021, de
moment, se n’han obert 345 entre gener, febrer i
març. La majoria han estat per incomplir la restricció
horària d’entre les deu de la nit i les sis del matí, i
també per anar sense mascareta.
Un any de Covid, que es diu ràpid. Un any en el
qual han canviat moltíssimes coses. Un any en el
qual ens han deixat massa persones. Però també
un any en el qual ha aflorat la solidaritat i el sentiment de col·lectivitat, i en el qual hem après a
repensar-nos. Tenim esperança, n’hem de tenir:
de guanyar d’una vegada per totes la Covid, i que
d’aquesta batalla en sorgeixi una societat millor. ●
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Un any després

J

Ramon Roig

a fa un any, i ara que ho plasmo en paper
encara se’m fa més difícil assumir-ho. 365
dies lluitant contra un virus que encara hi ha
qui nega. Un any que ha marcat un abans i
un després de la meva vida.
El dia 12 de març de 2020 estava a casa seguint
les notícies d’un nou virus, com gairebé tots els
que em llegireu. Mentrestant jo tenia alguns
símptomes del que llavors crèiem que era una
grip. Amb el que sortia per la tele i amb la màxima de més val prevenir que curar, em vaig aïllar
al pis de dalt.
Tres dies després, el dia 16, ja em trobava molt
millor, i em vaig reincorporar a la vida familiar.
Un ensurt, vaig pensar. Però ai las!, va arribar el
dia 18 de març de 2020, em vaig llevar i no podia respirar, literalment, m’ofegava. Amb presses
la meva dona em va portar a urgències a Sant
Joan de Déu, on només passar la porta entrava
en parada cardiorespiratòria. D’aquí a l’UCI, era el
pacient número 11 que hi entrava per COVID-19.
Un periple del qual recordo moments molt difícils, d’autosuperació personal, d’aclaparament
emocional, de debilitat física i de fortalesa mental. D’una família que m’ho va fer fàcil, em va
esperonar, em va donar suport, em va animar i
em va empènyer. Però el que no oblidaré mai són

Contenidors
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els sanitaris. Ells em van agafar la mà quan ningú
més podia, em van somriure amb els ulls, em van
connectar amb la família, van passar a ser una
part de mi.
En aquest any he après molt. Els meus valors han
canviat, com també ho han fet les meves prioritats. I el que m’ha ensenyat aquesta experiència
és que la família, els amics i alguns desconeguts
han estats vitals per a la meva recuperació, i
m’han donat la lliçó més gran d’humanitat i generositat que he viscut mai. ●
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És notícia

Mercadona comparteix 409 milions d’euros
amb tota la plantilla

M

ercadona,
companyia
de
supermercats físics i de venda
online, ha decidit compartir
409 milions d’euros en primes
el 2020 amb les més de 90.000 persones
que formen la plantilla. A Manresa, compta
amb 157 treballadors. En concret, són 366
milions en concepte de prima per objectius,
que l’empresa ha repartit avui, 1 de març,
als quals s’han de sumar els 43 milions que
el mes d’abril de 2020 també van rebre els
empleats en reconeixement del compromís
i l’esforç extraordinari demostrat durant els
inicis de la crisi sanitària que s’està vivint.
Per a Patricia Cortizas, directora general
de Recursos Humans i Relacions Externes
de Mercadona, “en un any com el 2020,
tan complex de gestionar, la companyia ha
aconseguit la millor gestió de la seva història.
Garantir l’obertura tots els dies dels més de
1.600 supermercats a Espanya i Portugal no
hauria estat possible sense el talent i l’esforç
diari de totes i cadascuna de les treballadores
i treballadors que formem Mercadona, sense
el seu compromís per preparar i servir les
botigues, o per lliurar les comandes online
en els moments tan difícils que estem vivint.
Per a mi i per a tot el Comitè de Direcció, és
un motiu d’orgull haver tingut l’oportunitat
de comprovar que, en els moments
excepcionals, és quan sorgeixen les persones
excepcionals com les qui componen aquesta

plantilla que, amb els seus fets, s’han
convertit en un exemple per a la societat”.
La decisió de compartir amb tot el personal
el benefici generat es va implantar fa més
de vint anys, el 2001. Des d’aleshores,
Mercadona ha repartit més de 4.200
milions d’euros, xifra que reflecteix el seu
compromís amb el creixement compartit
i el reconeixement de la feina i l’esforç del
conjunt de la plantilla. De fet, qualsevol
treballadora o treballador, des del primer any
i en el cas d’assolir les metes i els objectius
pactats al principi de l’exercici, cobra una
mensualitat extra, quantitat que ascendeix a
dues mensualitats un cop se superen els cinc
anys d’antiguitat. Gràcies a això, el sou del
personal base ascendeix a aproximadament
1.800 euros nets al mes de mitjana, amb
les pagues extra i la prima per objectius ja
incloses.

a la desinfecció, la neteja i l’adequació de
mesures de seguretat a les botigues, els
blocs logístics, els “ruscs” (que és com la
cadena anomena internament els magatzems
dedicats exclusivament a gestionar i preparar
les comandes online) i les oficines, i al reforç
dels serveis mèdics propis, entre d’altres.

Una política de recursos humans
pionera en el sector

Mesures per protegir la salut i la
seguretat dels treballadors

Mercadona fa anys que impulsa una política
de recursos humans pionera en el sector,
que aposta per la conciliació, la formació i
el desenvolupament personal i professional
dels qui componen la plantilla. En aquest
sentit, l’agost de 2020 va aprovar la jornada
laboral de cinc dies per al personal dels
supermercats, una fita per a la companyia i
per al sector que contribueix a millorar les
mesures de conciliació laboral i familiar, ja
que permet descansar dos dies complets a
la setmana i gaudir de vuit caps de setmana
llargs a l’any.

Des del moment en què es va declarar l’estat
d’alarma fins ara, Mercadona ha destinat més
de 200 milions d’euros a protegir, reforçar i
garantir la seguretat i la salut dels clients, els
empleats i els proveïdors, fent de les seves
instal·lacions un lloc segur. Aquesta despesa
extraordinària s’ha adreçat principalment a
l’adquisició d’equips de protecció individual;

Amb aquesta mesura, la cadena de
supermercats reforça el seu compromís amb
la posada en marxa d’iniciatives pioneres
de conciliació laboral i familiar, que porta a
terme des de fa més de vint-i-cinc anys, quan
va decidir iniciar el procés de convertir en fixa
tota la plantilla, i va instaurar així una forta
aposta per l’ocupació estable i de qualitat. ●
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Josep
Pelegrin
“Quan obres una
ampolla de vi
estàs pensant en
el moment i en les
persones amb qui
el compartiràs”

Per Eli Pagan
Foto: Joviat

Josep Pelegrin és un apassionat del món del vi. És professor de l’Escola d’Hoteleria Joviat des del 2006. Està convençut que els vins poden explicar la seva història i representen un paisatge i un territori. A més de professor, ha treballat en
un bon nombre de restaurants i equips com el del restaurant El Bulli. És graduat
en Turisme i va ser escollit el millor sommelier de Catalunya el 2014 i el 2015 i
d’Espanya el 2016. És autor del llibre Els vins del Pla de Bages.
Va fer hostaleria a l’Escola Joviat d’on ara és professor i des de sempre li havia
agradat molt la cuina i s’hi volia dedicar. Anys enrere no hi havia tantes opcions
per dedicar-se a estudiar cuina. Als 14 anys hi va tenir el primer contacte. Després
de fer l’FP2 va decidir que es dedicaria al servei més que a la cuina i, per tant, es
va posar a estudiar la diplomatura de Turisme.
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I vas estudiar i viatjar?
La formació que reps ha d’anar complementada
amb l’experiència laboral i vaig començar a treballar per vacances a Badajoz, a Suècia i a agafar experiència en gastronomia, cuina i serveis
i en els idiomes. La millor manera de fer-ho és
voltant i agafant experiències.
Sempre de cambrer?
Sí, i, en el darrer any d’estudis, el meu professor, Josep Maria Milla, em diu que em veu en el
món del vi i em diu si m’interessa anar d’ajudant
de sommelier a un restaurant. Poc més sabia
dels vins. El meu primer tast de vins va ser amb
Joan Soler i Jaume Pons del Setè cel. Era el 2009
i el restaurant va ser El Bulli, amb Ferran Adrià.
I com va anar?
Imagina-t’ho, molt dur, molta exigència, però
m’ho vaig passar molt bé. Va ser un màster, vaig
aprendre moltíssim. Estava al top, estava al cel.
Van ser quatre mesos de temporada molt intensos i gratificants.
I decideixes ser sommelier?
Allà, a El Bulli, em vaig adonar que el món del
vi era el meu. Vaig començar com a autodidacte i vaig anar a Barcelona a treure’m el títol. És
un món canviant i te’n fas estudiant i anant a
molts tastos.
Però hi ha talent, és innat?
Crec que no. És molt des del punt de vista olfactiu. És molta feina. Hi ha qui té capacitats
sensorials, però si al darrere no hi ha una feina... ho tens malament. És un món on tot canvia. Les tendències del mercat han canviat. No
són el mateix els vins que agradaven el 2009,
forts i potents, que ara, que agraden els rosats
frescos i sensorials.
Un bon dia, vas a un concurs...
Entre casualitats... Vaig pensar: “Em poso a prova personalment i a veure a quin nivell estic”, i,
per casualitat, amb la meva parella vaig anar a
veure com es feia el concurs de sommelier i vaig
decidir presentar-m’hi. Soc competitiu de mena.
I com és aquest concurs?
La primera part són 60 preguntes teòriques sobre la gastronomia, begudes des de cafès i infusions a còctels, puros, productes, maridatges,
etc. Són vins a escala mundial. Es fa la selecció
dels participants i els tres millors passen a la final. Hi ha un tast a cegues. Identificació de productes i has de dir què és, i una carta de vins

//// A la comarca
del Bages hi ha
molta feina ben
feta per la DO,
pels cellers, pels
restaurants
i pels gremis ////
errònia, que és una llista i has de detectar si hi
ha errors. Has de dominar la viticultura d’arreu.
Fas un maridatge i has de recomanar tot l’àpat
des del pa i l’aigua fins al final. 10 minuts. I la
final és la decantació, en què passes el vi d’una
ampolla a una gerra per eliminar els sediments.
Dura 5 minuts.
Has aconseguit èxits a Catalunya i Espanya...
A Catalunya una vintena i a Espanya una cinquantena, que són els tres millors de cada comunitat.
Què vas sentir en aconseguir aquests títols?
Molta il·lusió. El 2013 vaig ser segon a Catalunya i a Espanya. El 2014 vaig millorar-ho i estudiar molt més i vaig ser primer a Catalunya
dos cops i segon a Espanya. Un gran esforç i a
seguir treballant i després vindria ser el primer
a Espanya el 2016.
Vas parar d’anar a concursos?
Decideixo parar perquè aquí ve l’europeu i el
mundial, perquè van decidir que hi enviaven
un altre a representar el país i va ser un punt de
decepció i ho vaig deixar.
Et queden vins per tastar?
Moltíssims. Soc un apassionat dels vins de casa
nostra per proximitat i perquè al Pla de Bages es
fa molt bona feina, però m’apassionen els de la
Borgonya i encara no els he tastat.
Els vins més cars són els millors?
No cal que ho siguin. És el posicionament del
mercat i la promoció que se’n fa. El millor vi és
el que agrada més a cadascú. Depèn del moment i del que estàs menjant o fent.
El vi és cultura...
I tant. És història, és tradició i és cultura. El vi
és compartir i passar-ho bé. No obrim una am-
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polla de vi com qui beu aigua. Quan n’obres
una ampolla estàs pensant en el moment i en
les persones amb qui el compartiràs.
On es fan els millors vins del món?
És molt difícil. Però a mi m’agraden els vins
d’Alemanya, els blancs riesling àcids, llargs,
que duren en el temps, que evolucionen i són
màgics. Vinyes amb inclinacions i pendents
del 70 per cent. I els negres de la Borgonya,
elegants i fins, que et fan gaudir molta estona. Però és la meva opinió personal.
Blancs amb el peix, negres amb la carn...
Són falsos conceptes i mites que cal desmentir. Hi ha conjuncions i maridatges que van bé.
Amb la majoria de peixos un vi blanc perquè
l’acidesa va bé amb el punt de sal, però el
més important és que gaudeixis del vi que a
tu t’agrada en el moment que tu vols.
I els caves...
L’escumós és molt versàtil. I es diu el brut nature i a les postres. I això no és així. Barrejar
el nature amb el gust dolç no casa gaire. Pots
anar-ho treballant i va bé per obrir un àpat i pot
anar bé per a un aperitiu, i en funció de l’envelliment, un peix, una carn guisada... amb tot.
A casa nostra tenim bons vins...
A la comarca hi ha feina molt ben feta per
la DO, els cellers, els restaurants, els gremis, Fogons del Bages... tenim una carta àmplia. Ara, cal donar-nos a conèixer a d’altres
punts de Catalunya. No saben la gran feina
que s’està fent i falta més. Fira Viva, més accions... hi ha tants vins que són petits però
valents i cal situar-nos al mercat nacional i
internacional. Hi ha coses úniques que tenim
i podem competir arreu. Tenim un caràcter
propi i personal.
Com a professor, què ensenyes...
Jo soc cambrer i ensenyo bon servei i transmetre als futurs professionals la passió i vocació
de servir en un establiment de restauració i introduir-los en el món del vi. Estudiem i donem
el diploma de sommelier i aprofundim en el vi.
I ara, youtuber...
Per passar l’estona durant el confinament
i difondre la cultura del vi. Vam seguir formant els alumnes però a la vegada, com que
tenia les xarxes molt deixades, va sortir fins
i tot com saber decantar un vi i acostar el vi
a tothom. ●
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Hi ha aromes que ens
transporten a records
Eduard Font
Periodista

Q

ue algú sigui capaç de reconèixer quin
vi beu només olorant-lo i tastant-lo,
sempre m’ha semblat màgia. Quan començava a interessar-me pel món de
la viticultura, a banda de llibres diversos, em vaig
apuntar a un grup de tast al restaurant Las Vegas.
L’amiga i sommelier Pilar Garcia ens guiava en el
coneixement dels vins, i ens deixava clar que per
entendre-ho no hi ha res millor que tastar.

Molts cops ella ens feia provar l’experiència de
tastar vins en una copa tenyida de negre. És curiós perquè no veus res del que hi ha a dins. Això
vol dir que no pots usar el sentit de la mirada, un
dels que més fem servir, per saber què bevem.
Podem olorar, beure, però no veure!
I creieu-me: feines a saber si el que hi havia a dins
era un vi blanc o negre! Fins i tot, pots arribar a
dubtar de si és un vi!
Quan comences a tastar t’adones que hi ha capacitats innates que t’ajuden en el coneixement del
vi. Per exemple, l’olfacte. Pots tenir millor o pitjor
olfacte, però també és molt important tenir memòria olfactiva!
Hi ha aromes que ens transporten a records: el
de la lleteria davant la qual passàvem quan érem
petits, el del poble quan arribàvem a l’estiu... És
olorar-los i que de cop et vingui la imatge!
Així mateix, si olores per primer cop un cabernet
sauvignon, un merlot, un picapoll, i t’expliquen
quines són les seves característiques, hauries de
ser capaç de recordar-ho quan el tornis a tastar.
Però no és tan senzill.
Per això, quan veus que hi ha gent que, en les
mateixes condicions, et sap dir varietat de raïm,
envelliment, zona geogràfica i, potser, marca i
tot, la veritat és que et sembla màgia.
I en Josep Pelegrin és un d’aquests mags. Segurament, el millor que tenim a la Catalunya Central. No ho dic jo, no ho diem els d’aquí, sinó
que li han reconegut en concursos a Catalunya
i a l’Estat.
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Aquesta era la sensació que en tenia jo quan,
més enllà de l’afició i de la Confraria dels Vins
del Bages, de la qual tinc l’honor de ser membre
fundador, l’any 2016 vaig tenir la sort de poder
fer un programa de vins per a Canal Taronja. No
deixava de ser un espai publicitari de l’establiment de venda i distribució de vins on treballava
Pelegrin, però et permetia treballar i gaudir a
l’hora, cosa que no sempre es pot dir.
I allà va ser quan vaig tenir l’oportunitat de
conèixer millor el nostre home. Una persona de
la broma, amable, i realment molt coneixedora
del món dels vins. Però no per dir paraules tècniques que només entenen els professionals, sinó
per explicar cada vi amb una senzillesa que ens
fa estimar el que servim a la nostra copa.
Però hem escrit molt sobre vi i la veritat és que
un sommelier és molt més que això. Un sommelier és un expert en el maridatge entre el que
bevem i el que mengem. Per això, també ha de
tenir coneixements sobre els olis, els licors, els
cafès, l’aigua i fins i tot, en l’època en què era
permès, els cigars que es consumissin al final.
En qualsevol cas, Josep Pelegrin és sommelier
però, sobretot, és un apassionat del Bages i els
seus vins. De fet, la seva feina no es pot fer sense ser un amant del vi i la vinya, i així també es
demostra en el llibre que va publicar dedicat als
vins del Pla de Bages.
I el millor dels que en saben molt és quan volen
divulgar-ho. I el Josep és així. ●

Amb cada vida, un arbre.
Amb cada arbre, un homenatge únic.
Un arbre plantat en memòria d'algú és un tribut viu
a l'ecosistema i un homenatge als que se'n van.
Més de 13.000 famílies han conﬁat en Mémora per
plantar un arbre en memòria dels seus éssers
estimats. Per demostrar que, per molt temps que
passi, mai no els oblidaran.
#elvalordeladespedida
Servei 24 hores

900 231 132
www.memora.es
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De nou, un Sant Jordi que serà ‘light’
Aquest serà un Sant Jordi diferent. Venim d’un 23 d’abri del 2020 en què el confinament va fer anul·lar una de les celebracions més
importants de l’any a Catalunya. La celebració es va ajornar a l’estiu, però no va ser el mateix.
Ara, des de la Llibreria Parcir de Manresa, ens diuen que estan pendents de les recomanacions de Procicat, però que gairebé segur que
el format a la ciutat serà el mateix que el juliol passat i que s’habilitarà un tram del passeig Pere III per als professionals de roses i llibres
i la llibreria oberta. La gent té ganes de llegir i, tot i que el Sant Jordi no es va celebrar com cal, el gust per la lectura ha augmentat, com
un redescobriment. “Aquest ha estat un any en què la gent ha tornat a descobrir la lectura i ha augmentat el nombre de lectors”, diuen
des de la Llibreria Parcir, “i nosaltres, des del primer dia de confinament i a través de les xarxes socials, vam fer recomanacions de lectura tant de novel·la com de conte i hem continuat fent-ho durant tot l’any”.
Des d’aquesta pàgina us fem 4 suggeriments de llibres escrits per persones de casa nostra molt diferents però molt recomanables per
comprar o per regalar.
Feliç confinament i dema
serà un altre dia
de Carles Claret Vilaseca
Dia a dia, durant gairebé dos mesos,
Carles Claret, observador inquiet,
curiós i perspicaç, deixa constància
d’allò que més li crida l’atenció a cada
moment en funció dels esdeveniments
col·lectius i domèstics, els estats
d’ànim i l’arbitrarietat capriciosa del
pensament. Però, com afirma Jordi
Estrada, Feliç confinament no és un
dietari qualsevol. Potser perquè els dies en què va ser escrit tampoc
no eren uns dies qualssevol. Un espai reclòs, un temps aturat i
un maleït virus campant lliurement pels carrers com un psicòpata
assassí predisposen a il·limitades cabòries i reflexions. Amb el seu
verb àcid i punyent, aquest periodista amb esperit de tastaolletes
ens relata escenes hilarants de la vida quotidiana, ironitza sobre la
religió, el sexe i els animals de companyia, dispara amb bala contra
els carallots de totes les edats i condicions, s’entendreix evocant
estampes del passat i la pèrdua sobtada de la iaia Ermínia, critica la
mediocritat de la classe política i no s’està de riure’s d’ell mateix.

Dies de roses i vi
de Lola Palau
Lola Palau ens presenta aquest nou
recull de catorze contes que volen ser
un merescut homenatge al món del vi
i, per extensió, a la gent que el fa i ens
obsequia, no pas sovint sense esforç
i amb un gran sacrifici, amb aquest
preuadíssim beuratge dels déus. Cada
relat parteix d’una varietat distinta de
raïm, les característiques de les quals
han estat l’excusa perfecta o la font
d’inspiració per a cadascun dels narradors que s’apleguen en aquest
col·lectiu literari, format en aquesta ocasió per catorze narradores i
narradors consolidats de casa nostra.
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Flagelos
de Violeida Sánchez
Un grup de joves viuran intensament
les seves pors, obsessions, amors,
frustracions...
Els seus flagells emocionals. Els
accidents, desaparicions i assassinats
en el marc d’una residència de
persones amb discapacitat són la
principal preocupació d’un grup
d’investigadors de la policia.

Picar pedra: 50 reflexions
republicanes sense jugades
mestres
de Josep Huguet, Joan Puigcercós i
Francesc Codina
El camí per fer real la República
Catalana no és gens fàcil. A
Picar pedra, Joan Puigcercós, el
manresà Josep Huguet i Francesc
Codina analitzen en quin punt
som, la correlació de forces
actual i el context internacional;
repassen les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del
moviment republicà, i valoren la potència de l’adversari, una
sòlida estructura de poder al servei d’un enorme conglomerat
d’interessos econòmics. Els autors proposen línies d’acció
per incidir en l’àmbit institucional i civil, per fer compatible
la gestió del “mentrestant” amb l’impuls de noves formes de
desobediència que empoderin les classes populars i els sectors
emprenedors. L’objectiu és construir una via àmplia, inclusiva
i plural on cristal·litzi la força, de la societat i de la política,
necessària per edificar la República Catalana de la llibertat, el
progrés, el benestar i la justícia social.

Dormir bé…
la millor medicina
per al teu cos

NOVA
T
UNITA
N
DEL SO

Sabem que dormir bé és guanyar qualitat de vida. Per això, a la Clínica Sant Josep, juntament
amb la col·laboració d’AdSalutem Institut del Son, obrim la nova Unitat del Son per millorar
la salut de totes les persones que pateixen insomni, parasomnies, síndrome d’apnea i altres
trastorns que no permeten un descans necessari i reparador.

Som un servei únic a la Catalunya central que:

Proves diagnòstiques:
Vídeo-polisomnografia
nocturna (VPSG)
Polisomnografia nocturna
domiciliària

» Disposem d’un equip d’experts multidisciplinars en Medicina del Son de diferents
especialitats (neurologia, pneumologia, neurofisiologia...), que combinen els seus
coneixements per oferir el diagnòstic més adequat, ja que les causes dels trastorns
del son poden ser d’origen molt diverses.

Poligrafia respiratòria
nocturna (PRN)

» Oferim assistència, diagnòstic i un tractament totalment personalitzat al servei del pacient.

Test de Latències Múltiples /
Test de Manteniment de la Vigília

» Comptem amb un ampli ventall de proves diagnòstiques gràcies a l’ús de tecnologies
d’avantguarda.

Actigrafia

Estudi de Titulació i Adaptació
al Tractament de la CPAP

No cal anar lluny per trobar els millors

C/ Caputxins, 24. Manresa

˜

T. 93 874 42 98

˜

www.clinicasantjosep.cat
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Mercè
Conesa
Presidenta del Port
de Barcelona
“El Port de Barcelona
és el més intermodal
de l’Estat espanyol.
Més exportador que
importador”

Per Pilar Goñi
Fotos: Arxiu Port de Barceliona

Mercè Conesa i Pagès és terrassenca de naixement. És advocada i política
catalana. Exerceix actualment com a presidenta del Port de Barcelona,
càrrec que ocupa des de 2018.
Va ser alcaldessa de Sant Cugat del Vallès des de 2010 fins a 2018. El 2015
va ser votada per presidir la Diputació de Barcelona, càrrec que va deixar
quan va entrar al Port de Barcelona.
El Port de Barcelona actual té una superfície d’aigües abrigades de 902
hectàrees, a més de les 4.541 hectàrees d’aigües obertes.
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//// Al Port de Barcelona cal guanyar tràfic i ampliar
la zona logística. Objectius pels quals hem de treballar////
Hi ha un abans i un després de la
COVID-19. Com ho han viscut al Port
de Barcelona?
Les primeres alertes van ser el tancament
dels ports asiàtics. Nosaltres som més exportadors que importadors. Aquí vam veure que al gener i febrer ja hi va haver una
caiguda de la cadena de subministrament
de les mercaderies.
I què es va fer?
La primera actuació va ser un pla de contingència basat a assolir i garantir l’activitat
del port, com a servei essencial que no es
pot aturar. Havíem d’assegurar que se seguia treballant amb diversificació d’equips,
sempre garantint l’activitat portuària de
càrrega i descàrrega de la mercaderia.
També vam haver de garantir-nos equips
de protecció. No n’hi havia. Vam fer una
actuació ràpida per aconseguir equips propis de protecció per a totes les empreses
del Port de Barcelona. Vam demanar a totes les empreses que ens designessin els
seus serveis bàsics i essencials i també vam
mirar de donar cobertura al conjunt d’estibadors que no han parat de desenvolupar
la seva feina durant la pandèmia.
I en tercer lloc, vam fer un pla de recuperació, un pla econòmic de suport a les
empreses de la comunitat portuària en qué
vam apostar per una rebaixa de les taxes i
dels coeficients que estan pagant les empreses i vam invertir i donar liquiditat a les
empreses. I ho seguim fent.
El Port no es pot parar ni s’ha parat...
Vam fer un Comitè de crisi que ens reuníem diàriament demanant quins equips
són indispensables. La policia portuària,
els amarradors, els estibadors, la torre
de control o els pràctics... havien d’estar
de servei sí o sí. Quan es van identificar i
quantificar aquests serveis indispensables i
essencials, la resta es va quedar a casa preservada. Aquests treballadors essencials es

van fragmentar en equips que feien torns.
Si un patia COVID, s’aïllava i es posava en
marxa un altre.
Van tancar centres de producció?
Sí. Algunes de les nostres concessions, com
la d’ICL de sals potàssiques, no arribaven
perquè van haver de tancar la producció,
o la producció de vehicles de la Seat també va quedar aturada. Però, d’altres, com
l’alimentària i bàsica per abastir la població, va continuar. O les matèries primeres,
materials electrònics o químics eren indispensables en cadenes que no s’aturaven.
El que era important era abastir sempre.
Hem tancat el 2020 amb una caiguda d’un
11 % de tràfics. El fet de ser un port diversificat ens va garantir la resiliència.
La necessitat d’afrontar un canvi d’escenari fa que presentin el Pla Estratègic del Port 2021-2025...
Quan vam començar a treballar-lo teníem
una anàlisi de les amenaces de futur. Una
que s’apuntava era una pandèmia mundial, però ho teníem en baixa probabilitat i
ens vam equivocar del tot.
Prevèiem amenaces com que algunes infraestructures no estiguessin acabades,
que el Corredor Mediterrani no estigués
a punt, el desplaçament de centres d’influència en la cadena logística... i sí que
teníem previst, si esqueia un teletreball, la
diversificació del port, disposàvem d’eines
digitals. Per tant, el Pla Estratègic ens va
fer endreçar i anticipar qüestions que estaven més a prop del que pensàvem.
El darrer any el benefici del Port de
Barcelona ha estat de 17 milions d’euros en positiu i ha arribat a una xifra
de negoci de 139 milions d’euros.
Bons resultats tot i la pandèmia?
Veníem d’un import net de 180 milions
d’euros. L’impacte ha estat clar. Però si
nosaltres ens mirem les magnituds eco-

nòmiques del Port de Barcelona, tenim
un port molt sanejat, amb una base molt
sòlida, que ingressa per taxa d’ocupació
de manera directa al voltant de 54 milions
d’euros, una base a la qual se sumen altres
xifres d’activitat que decreix i a la qual cal
sumar la taxa de vaixells, per tant, l’impacte ha estat fort. I una altra cosa que s’ha
sumat han estat les condicions avantatjoses que hem donat a les empreses. Hem
aixecat més de 12 milions d’euros en ajuts
d’empreses que treballen al Port.
Com ho han fet?
Amb aquests coeficients rebaixats de taxes
i deixant d’ingressar les penalitzacions per
incompliment de tràfics mínims. Quan es
té una concessió per estar al Port, es té un
privilegi per poder actuar i fer negoci però
cal que es faci un tràfic mínim. Aquest any,
per causa de la pandèmia, no han pogut
complir i el Port ho ha assumit. Hem mirat
d’implementar una sèrie de mesures perquè les empreses hagin tingut una posició
còmoda i es recuperin. Aquest any no era
per treure els millors resultats econòmics.
Era un any de resiliència i de recuperar tràfics al més aviat possible.
Estan en un moment clau al Port de
Barcelona?
Cal guanyar tràfics i ampliar la zona logística. Són objectius que cal treballar de manera conjunta. Hem de fer una ampliació.
Estem a punt de lliurar una nova nau per
a Decathlon de 100.000 m2. Una nau que
ens garanteix que tot el subministrament
del material i mercaderia de les botigues
de l’empresa al sud d’Europa entrarà per
Barcelona. Una altra cosa, hem signat amb
el port de Bussan, de Corea, perquè comparteixin amb nosaltres una nau logística
que compartirem els dos ports. Perquè hi
hagi mercaderia de Corea que entri directament a Europa per Barcelona. Tractada per ser distribuïda per on hagi d’anar.
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També, aprovem juntament amb ADIF inversions en el corredor amb Saragossa, on
tenim una terminal de contenidors. Som
socis amb MercaZaragoza i amb l’alcalde
d’aquesta ciutat hem mantingut reunions
perquè el teixit econòmic de l’Aragó tingui la sortida pel Port de Barcelona. Ja està
aprovat més sòl i espai logístic i que els
trens que arribin siguin de 750 metres lineals per carregar més i optimitzar aquest
tràfic.
Però com funciona el Port, com distribueix?
El Port de Barcelona és el més intermodal
de l’Estat espanyol. Totes les terminals
marítimes on arriba el vaixell i descarrega
tenen platja de vies ferroviària i tenen la
possibilitat que el contenidor es carregui
en un camió o en un tren. Surten i entren
200 trens setmanals, que vol dir una xifra
molt important que frega els 900 trens
mensuals. De manera que la nostra quota
ferroviària és enorme. Hem arribat el 2020
al rècord del 15 % de contenidors que es
mouen amb el tren. Un estàndard europeu. El Port de Barcelona és més exportador que importador i la pandèmia s’ha
aguantat bé amb l’exportació.
Què és el que més s’exporta?
Estem abastint des de l’Aragó, el País Basc,
Navarra, el sud de França, Catalunya, el
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nord d’Espanya, exportant arreu del món,
alfals, sals potàssiques, productes químics,
matèries primeres. L’alimentació és un factor molt important, sobretot el porcí. També poden arribar camions des d’Alemanya,
per exemple, que des del Port de Barcelona exporten productes al Canadà, a Àsia,
arreu del món...
I com s’aconsegueix ser un port més
net i verd?
Tenim un projecte molt important d’electrificació dels molls. Aquest any veurem
una realitat, que és la reducció d’emissions
de CO2, que és el gran compromís que tenim per preservar el medi ambient.
I la transició energètica per reduir
emissions?
Els ports han de fer activitat però de manera més neta i això passa per utilitzar fonts
d’energia renovable. És el cas del Port de
Barcelona, però, a més, el Port pot posar
a disposició solars, sostres, espais per generar energia neta i fotovoltaica. També hi
ha el canvi de la indústria marítima a uns
fuels més sostenibles. Fins ara els vaixells
han utilitzat fuels amb alts nivells en sofre i
nitrogen. Ara, la regulació mundial exigeix
fuels més nets, però el que s’imposa és el
gas natural liquat. Aquí al Port ja tenim
aquest projecte. El futur serà l’hidrogen,
però estem encara en procés.

Hi ha previsió de saber quan tornaran els creuers a Barcelona?
No ho hem pogut recuperar. És una
mala notícia, però el que és important
és la seguretat del passatge i de la ciutadania. Estem treballant per ser un
port segur. Les companyies de creuers
han de garantir la seguretat. Pensem
que els creuers estan relacionats amb
les línies de vol i les connexions de les
aerolínies amb Barcelona. Mentre no hi
hagi una normalització de la circulació
d’estats serà difícil recuperar-ho. Nosaltres oferíem, com a Port de Barcelona,
creuers transnacionals que interessaven
a passatgers d’arreu del món. Segueix
sent difícil que públic alemany, americà
o francès es pugui desplaçar a Barcelona
per fer un creuer. No hi ha data de represa. Caldrà aplicar nous protocols que
encara no estan del tot definits.
I els ferris?
Han treballat amb normalitat. Són un
servei de mercaderia per proveir que no
s’ha aturat i el passatge també ha funcionat, tot i que no amb tanta demanda.
Estan preparats per a aquest estiu i poder visitar les illes Balears o Sardenya.
Fer aquestes connexions crec que serà
possible aquest estiu. Se segueixen tots
els protocols, com la prova PCR, i està
tot garantit. ●

AVANZA.
SAGE TE
ACOMPAÑA.

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

SOLICITA INFORMACIÓN
93.877.03.03
www.controlgroup.es
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Una segona vida per
a més de 40.000 tones
d’ampolles de plàstic
Alba Segura, directora tècnica de Residus de Veolia

E

l constant augment de la producció
i ús de plàstics té uns problemes
associats per al medi ambient que
des de Veolia ens esforcem per
afrontar. De fet, segons l’informe global
de tendències d’Euromonitor International,
s’estima que el 2021 la venda d’ampolles de
plàstic augmentarà a 583.000 milions, fet
que suposa gairebé un 22 % més que les
xifres dels últims anys; d’aquestes ampolles,
a Espanya, menys del 50 % són de plàstic
reciclat. Amb l’objectiu de frenar aquest
impacte, a Veolia, mitjançant la nostra
marca TorrePET, vam aconseguir gestionar
un total de 40.683 tones d’ampolles de
plàstic durant l’any 2020.
TorrePET by Veolia, situat al municipi de
Torremejía (Badajoz), s’encarrega de la gestió
de residus plàstics amb l’objectiu d’obtenir
gransa de tereftalat de polietilè (plàstic
PET) reciclat amb qualitat alimentària per a
ampolles. D’aquesta manera, es permet fer
un ús racional dels recursos i es fomenta el
desenvolupament de l’economia circular. Des
de la seva fundació el 2005, és la primera
companyia a Espanya capaç de realitzar
el cicle de vida complet d’una ampolla, de
manera que es tracta d’un referent en l’àmbit
de reciclats de plàstic PET.

 Com ho aconseguim?

El plàstic PET, per les seves característiques,
és un dels materials reciclables més
utilitzats a escala global, especialment
a la indústria alimentària i de begudes.
Aquest tipus de plàstic —resistent, lleuger
i econòmic— és present, per exemple, en
ampolles de begudes, aigua, lactis o oli i,
també, en envasos per a cosmètics o

El procés comença separant els envasos
PET rebuts dels ecoparcs mitjançant
selectors òptics per obtenir fraccions de
PET transparent, PET Color i taps d’HDPE.
Cadascuna d’aquestes tres varietats es
processa en una línia diferent i els materials
separats pateixen el mateix tractament
de reciclatge, molta, rentat i extrusió
per aconseguir petites peces de plàstic
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productes d’higiene. Aquesta versatilitat
fa que el plàstic PET es trobi en multitud
d’envasos que, després del seu ús, poden
reciclar-se i utilitzar-se novament.
Amb les més de 40.000 tones de plàstic
que gestionem cada any des de TorrePET
by Veolia, produïm 20.000 tones de gransa
de PET i 5.000 tones de matèria primera
secundària.

d’aproximadament
dos
mil·límetres.
D’aquesta manera, es dona una segona
vida als residus en convertir-los de nou en
matèria primera per fabricar nous envasos. I
és que a Veolia tenim una àmplia experiència
desenvolupant solucions en totes les etapes
de la gestió dels residus.
El 2020 vam aconseguir tractar al voltant
de 310.000 tones de residus a Espanya,
i valoritzem, així mateix, 247.000 tones
de residus en matèria o energia. Totes
aquestes xifres, que milloren any rere any,
no serien possibles sense la nostra aposta
per la innovació, la seguretat i l’eficiència,
que són els eixos del nostre servei. Avui,
TorrePET by Veolia és referent nacional
gràcies a l’avançada tecnologia de les seves
instal·lacions, el saber fer d’un equip de
professionals perfectament qualificat i un
saber fer específic. ●
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La joia de la Seu de
Manresa surt a la llum

La SER rep el premi
manresà pel ‘BarçaGate’

Els premiats de SER Catalunya en el moment del lliurament del guardó

Aspecte del famós mural florentí de la Basílica de la Seu de Manresa

El 2022, en un lateral de la nau
de la basílica, possiblement on
hi ha la marededéu de Lourdes,
es podrà gaudir d’una joia del
gòtic català que durant anys ha
estat “amagada”.
Després de parlar-ne durant
gairebé una dècada, el frontal
florentí (s. XIV) de la Seu es
restaurarà i s’exposarà en
una capella lateral del temple
perquè tothom el pugui gaudir.
Es farà amb 125.000 euros
del programa Temps de Gòtic,
que subvenciona la Fundació
”la Caixa” en conveni amb el
Departament de Cultura. La
intenció és que estigui restaurat
i exposat l’any vinent, coincidint
amb els 700 anys de la signatura del contracte de Berenguer
de Montagut per construir el
temple gòtic.
El frontal florentí és una peça
del gòtic català molt valorada a
escala mundial pel fet que és un
dels pocs frontals d’altar gòtics
de l’època que es conserven.
Està exposat en un armari que
hi ha al Museu Històric de la
Seu, si se’n pot dir així; un
espai de difícil accés que només
es pot visitar amb cita prèvia
perquè no forma part de la
visita turística a la basílica.
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Fa anys que els Amics de la Seu,
primer, i que la parròquia, després, treballen per mostrar-lo
amb tota la qualitat que mereix,
i per restaurar-lo, atès el seu
delicat estat de conservació;
l’últim tractament de conservació i neteja que s’hi va fer
data de 1992.
La capella on es preveu instal·lar un cop restaurat és la
de la marededéu de Lourdes,
perquè no hi ha cap retaule i no
està lligada a cap confraria. És
la que hi ha a la façana sud del
temple, la tercera començant a
comptar des del baptisteri. El
Crist romànic que també hi ha
al museu, que van fer restaurar
els Amics de la Seu, podria
quedar exposat en una paret
lateral de la capella on hi ha el
retaule de la Santíssima Trinitat.

Una herència del segle XIV
El Frontal de la Passió, conegut
popularment com a frontal florentí, és un frontal d’altar gòtic
encarregat per Ramon Saera,
una de les personalitats manresanes més importants del
segle XIV, al brodador florentí
Geri di Lapo. Tota una història,
ara a la llum. ●

Els periodistes Adrià Soldevila,
Sergi Escudero i Sique Rodríguez han recollit el VIII Premi
Josep Maria Planes pel treball
d’investigació “‘BarçaGate’ o
‘Bartogate’”, al Centre Cultural de Casino de Manresa.
Aquest és el primer cop que el
jurat reconeix amb el guardó
un treball radiofònic. Durant
l’acte s’ha posat en valor el
periodisme esportiu, radiofònic,
“jove” i “amb inquietuds”, tal
com ha destacat un dels premiats i cap d’Esports de la SER
Catalunya, Sique Rodríguez.
El premi Josep Maria Planes,
que per primera vegada està
dotat econòmicament, amb
1.000 ¤, és convocat per l’Ajuntament de Manresa i la Demarcació Catalunya Central del Col·
legi de Periodistes de Catalunya
amb l’objectiu de reivindicar
el periodisme d’investigació i
la figura del periodista manresà Josep Maria Planes (19071936). Els ha entregat el premi
l’alcalde de Manresa, Marc
Aloy, que ha remarcat que el
treball guanyador és “resultat
d’hores d’esforç” i que “requereix el bon fer d’aquells que
senten la professió”. Abans del
lliurament del premi, s’ha fet
una taula rodona sobre “Periodisme, ràdio i esport”, amb
la participació de Pilar Goñi,
directora del Grup Taelus (Ràdio

Manresa i Canal Taronja); Xavier
Ginesta, vicedegà de la Facultat
d’Empresa i Comunicació de la
UVIC-UCC, i Sique Rodríguez,
un dels premiats i cap d’Esports
de la SER Catalunya.
En la xerrada s’ha subratllat
que cal “més periodisme d’investigació”, ha dit Pilar Goñi.
El professor i periodista Xavier
Ginesta ha afegit que “les facultats estan fent bé els deures,
però que falten recursos” i que
el periodisme d’investigació és
una “necessitat democràtica”.
Per la seva banda, Sique Rodríguez, cap d’Esports de la
SER Catalunya, ha posat en
relleu que mai l’han coartat
per publicar una informació
i ha explicat que la “pressió
més dura és la sentimental”.
També ha destacat que el cas
“Barçagate” ha estat “una de
les notícies més barates en la
història del periodisme”, en el
sentit que s’hi ha destinat més
“esforços i hores” que “no pas
recursos econòmics”.
El febrer de l’any passat es va
revelar al programa “Què t’hi
jugues” de la SER Catalunya
que el FC Barcelona tenia contractada una empresa per
incidir a les xarxes socials amb
un doble objectiu: defensar la
gestió de la junta directiva del
club i crear arguments contra
els seus teòrics opositors. ●
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Expressivitat
d’art urbà a
Manresa
Dues dones embolcallades
per un plàstic transparent que
limita el contacte s’abracen en
el mural fotogràfic de grans
dimensions que des d’ahir
llueix en una de les parets
posteriors de Casa Caritat de
Manresa. Una obra de 84 m2
dels fotògrafs Oriol Segon i
Joan Herbera i l’artista Marta
Genís que, titulada L’abraçada
i protagonitzada per una àvia
i una noia jove, proclama la
necessitat de recuperar el contacte més proper entre les persones, a hores d’ara contingut
a causa de la pandèmia, i que
oculta un missatge d’esperança
pintat a la paret: s’anirà revelant a mesura que les condicions metereològiques vagin
esquinçant el paper fotogràfic.
La fotografia d’estudi, amb
dues models anònimes, està
formada per uns 130 panells
de paper. ●
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Finalitzen les obres que han permès
modernitzar el polígon de Salelles
Sant Salvador de Guardiola ha
finalitzat les obres de modernització del polígon de Salelles. En
la primera fase es van asfaltar
tots els carrers de la zona I, i es
va aprofitar per millorar l’accés
a alguns espais de la zona II,
a l’altra banda de carretera,
sobretot aquelles més afectades
pel trànsit de camions o vehicles
de gran tonatge. Aquesta primera actuació es va fer en coordinació amb les empreses per
tal d’afectar al mínim possible el
funcionament normal de la seva
activitat; per això, es va aprofitar
l’estiu i el període de vacances i
tancament d’algunes. La segona
fase ha suposat l’adequació del
pàrquing del costat del Cementiri, on s’ha habilitat un espai
de càrrega de vehicles elèctrics,
i se n’ha millorat l’accés, la lluminària. Alhora, s’hi ha fet una
actuació de millora de la zona
verda i d’ombra per als vehicles.
En aquesta actuació, després

Semàfor instal·lat a la via que separa els dos sectors

de detectar mancances en el
clavegueram no previstes en el
projecte inicial, s’ha augmentat
la inversió i s’ha connectat correctament el sistema de la xarxa
per evitar haver de fer una obra
posterior a l’actual. La tercera
fase ha consistit en la instal·lació
d’un semàfor a demanda que
connecta les dues zones d’estacionament d’autobusos, així com
el repintat de tota la zona per tal
de fer-la accessible a vianants i
permetre una millor convivència
entre els vianants i els vehicles
que transiten per la zona. També

s’ha aprofitat per millorar la zona
verda. Cal remarcar que aquesta
actuació prové d’una demanda
reiterada dels veïns i veïnes per
tal de creuar la carretera C-37z
amb seguretat i així unir les dues
zones d’habitatges i formalitzada
per l’Associació de Veïns de Salelles en la seva representació, així
com també per les empreses del
polígon per millorar la seguretat
dels treballadors. Finalment, s’ha
procedit al canvi de les lluminàries
LED a la zona I del polígon, per tal
de millorar l’eficiència energètica
de l’enllumenat municipal. ●

Per aquest Sant Jordi, un llibre
solidari amb molta història!
EN VENDA A: Llibreries i a www.parcir.com
TOTS ELS BENEFICIS DE LA VENDA D’AQUEST LLIBRE ES DESTINARAN A LA MILLORA DE L’ATENCIÓ
A INFANTS I JOVES DE LA FUNDACIÓ ALTHAIA

Edita:

Col·labora:
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CaixaBank aposta per la reforestació d’espècies
autòctones al Bages, als peus de Montserrat
CaixaBank, a través de la seva
filial de mitjans de pagament,
CaixaBank Payments & Consumer, ha reforestat 10 hectàrees
de terreny cremat a la zona de
Montserrat amb la plantació de
4.800 arbres. El projecte aconseguirà compensar l’emissió de fins
a 1.158 tones de CO2, equivalent
a la petjada de carboni generada
per tot CaixaBank Payments &
Consumer durant el 2020.
L’actuació de l’entitat financera
inclou també el manteniment de
l’àrea reforestada durant els tres
primers anys, ja que són els més
sensibles i sol haver-hi la necessitat de replantar alguns plançons que no han arrelat, sobretot
degut a la sequera estiuenca.
La reforestació d’aquest terreny
es troba en el marc del compromís mediambiental de CaixaBank i CaixaBank Payments &
Consumer. L’entitat comercialitza
des de l’agost de 2020 la targeta
Visa & Pay reciclada, la primera
targeta feta de plàstic reciclat
que circula a Espanya. Durant la
campanya de llançament, l’agost
de 2020, cada nova contractació es recompensava amb el
compromís de plantar un arbre.
Aquest compromís s’ha culminat
amb aquest projecte a les munta-
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nyes de Montserrat.

Reforestació amb
espècies autòctones
La reforestació ha constat de la
replantació d’espècies autòctones com l’alzina, el pi blanc,
el roure martinenc, l’ametller,
l’arboç, l’arç blanc i el pi bo.
A més de contribuir a la reforestació, l’actuació ajudarà a protegir el sòl de l’erosió, i fomentarà
i augmentarà la biodiversitat de
la zona. El fet d’haver replantat
arbres a la zona permetrà que a
mitjà termini es puguin reprendre
les pastures, ja que la legislació
no permetia pasturar-hi amb els
terrenys cremats.
L’entitat ha treballat en la reforestació de la zona a través de
l’empresa Sylvestris, SL, que
s’ha encarregat dels treballs de
reforestació. Grup Sylvestris és
una empresa de caràcter social
especialitzada en boscos, medi
ambient i desenvolupament
rural. L’empresa duu a terme els
projectes formant i contractant
persones locals, amb prioritat a
aquelles en situació desafavorida
o risc d’exclusió social: parats
de llarga durada, majors de 45
anys, persones amb alguna dis-

capacitat, etc. De fet, entre 2013
i 2019, el 80 % de les persones
que van treballar per a Sylvestris
es trobaven en aquesta situació.

Compromís amb
el medi ambient
CaixaBank és una de les entitats
líder mundial en l’actuació per
mitigar els efectes del canvi climàtic. L’entitat, inclosa en l’índex
CDP (Carbon Disclosure Project)
com una referència mundial en
les estratègies i polítiques aplicades contra el canvi climàtic,
defensa que la sostenibilitat ha
d’estar integrada en el model de
negoci de les organitzacions. Per
aquesta raó, l’estratègia mediambiental conforma un els cinc
eixos del Pla de Banca Socialment
Responsable. CaixaBank està
compromès amb el respecte per
la sostenibilitat més enllà de les
seves obligacions legals, i té la
gestió mediambiental integrada
en la seva activitat de negoci.
Fruit d’això, CaixaBank està
adherida als Principis de l’Equador
i, a més, en el seu marc de gestió
del risc, té en compte l’impacte
ambiental. Així mateix, l’entitat
financera està compromesa amb
el compliment dels Acords de

París. Des del punt de vista de
gestió de l’impacte ambiental,
CaixaBank compta amb un Pla
de Gestió Mediambiental 20192021 específic que inclou, entre
d’altres, mesures d’eficiència
energètica i de reducció de consums i d’extensió del compromís
a la cadena de valor. Gràcies a
una política activa de control
d’emissions, CaixaBank ha aconseguit reduir-les un 80 % des de
2009 i preveu fer-ho un 14,5%
més abans de la fi de 2021.El
banc va ser la primera organització espanyola inclosa en la
llista RE100, una iniciativa que
pretén incrementar la demanda
i el subministrament d’energies
netes. D’altra banda, forma part
del Grup Espanyol de Creixement Verd, que advoca pel creixement econòmic lligat a una
economia baixa en carboni.
L’entitat també s’ha sumat al
Compromís Col·lectiu per a
l’Acció Climàtica de Nacions
Unides, una declaració que es
crea en el marc dels Principis
de Banca Responsable perquè
el sector financer mobilitzi els
seus productes, serveis i relacions per facilitar la transició
econòmica cap a un model sostenible. ●
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Benestar

Parlant de menopausa
Dra. Raquel Campos, ginecòloga i sexòloga per la Universitat de Barcelona. Membre de la Sociedad Española
de Ginecologia Estética, Regenerativa y Funcional i de la Societat Catalana de Sexologia.

Què entenem com a menopausa?
La menopausa és una data, la de la darrera menstruació, igual que
la menarquia és la primera menstruació en la pubertat. Suposa el
final de la vida fèrtil de la dona.
La menopausa és un fenomen fisiològic, és a dir, que forma part
de l’evolució de la dona i no la podem considerar una patologia,
sempre que succeeixi a una edat que sigui fisiològica.
Quina seria l’edat en què es considera normal entrar
en la menopausa?
Podríem dir que l’edat en què es considera normal tenir la darrera
menstruació agafa un ventall des dels 45 fins als 55 anys. L’edat
mitjana al nostre entorn és de 51 anys.
Quan la dona entra en menopausa abans dels 40 anys ja no seria
un procés fisiològic, és el que anomenem fallida ovàrica prematura.
Els anys previs a la darrera menstruació és el que anomenem
premenopausa o període de transició i pot variar entre 2 i 8 anys. Són
uns anys en els quals la dona ja pot tenir alguna simptomatologia.
Quins símptomes poden tenir les dones a la
menopausa?
D’entrada, cal comentar que no totes les dones en presenten
símptomes. La majoria de dones el que tenen en el període de la
premenopausa són els trastorns. Les menstruacions comencen a
presentar irregularitats, amb variacions en el cicle, fins a presentar
alguns mesos sense menstruació. Hi ha una minoria en què la pèrdua
de la menstruació és brusca, tot i haver estat regulat fins al final.
Els símptomes vasomotors més coneguts són els famosos fogots.
I es donen en tres quartes parts de les dones. És una sensació
de calor brusca, com “en xemeneia”, a la part superior del tronc,
acompanyada sovint de sudoració. Quan predominen a la nit,
solen acompanyar-se sovint d’insomni. Això fa que baixi la qualitat
de vida de moltes dones, quan els símptomes són importants.
Cardíacament, hi ha un augment del ritme cardíac, la qual cosa
a vegades dona sensació de palpitacions. Altres símptomes serien
els neuromusculars, representats per les migranyes o pels dolors
musculars. I els canvis cutanis, com la sequedat, fan que augmenti
la sensació de pruïja i formigueig. Psicològicament, moltes dones
presenten canvis d’humor, irritabilitat i fins i tot estats depressius.
També es pot produir una baixada de la concentració i pèrdua de
memòria. I en l’aspecte urogenital, el símptoma més freqüent és
la sequedat vaginal, amb la consegüent dispareunia o dolor en
les relacions, la pruïja genital, coïssor i símptomes urinaris, com
l’augment de la freqüència urinària, infeccions de repetició, etc.
Quins altres canvis implica la menopausa?
Amb la menopausa augmenta el risc del que anomenem síndrome
metabòlica i que consisteix en una sèrie de patologies relacionades,

com seria la hipertensió arterial, la resistència a la insulina,
intolerància a la glucosa, i això deriva en diabetis, dislipèmia
i obesitat. Tot això incrementa també el risc cardiovascular, i
augmenta la incidència d’infarts a partir d’aquestes edats.
Hi ha també una pèrdua de la massa òssia, per la qual cosa
augmenta el risc de fractures.
Cal tractar la menopausa, i amb què?
La menopausa és, tal com hem dit, un fenòmen fisiològic, per tant
caldria suposar que no és necessari un tractament de la menopausa
com a tal.
Però cada dona s’ha d’avaluar independentment, en funció de
l’edat, dels símptomes i dels altres factors de risc que presenti.
Els tractaments van dirigits a millorar els símptomes i per tant la
qualitat de vida, i a prevenir les complicacions tardanes que es
poden presentar.
Disposem de tractaments que van des de productes no hormonals
per controlar els fogots i l’insomni, com serien els derivats
fitoestrogènics i la melatonina, que tenen una acció més lenta i més
suau que el que seria la teràpia hormonal pròpiament dita.
I en l’aspecte local vaginal, per tractar la sequedat, disposem de
cremes hidratants o lubricants, tractament amb estrògens locals
o les noves alternatives regeneratives com són el làser vaginal o
el PRP.
Els tractaments per a la menopausa són segurs?
Els tractaments són segurs en la mesura que estiguin ben indicats.
Ni totes les dones són candidates a qualsevol tractament ni
qualsevol tractament té la mateixa eficàcia o seguretat. Aconsellarse sempre per un professional és la clau d’un bon resultat en
qualsevol tractament. ●
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L’impost a les emissions de CO2 dels vehicles,
per a un futur sostenible
A partir de l’1 de maig de 2021, es podrà consultar el padró provisional de vehicles i la quota que caldrà pagar
al web de l’Agència Tributària de Catalunya

A què es destinarà la recaptació?
L’impost a les emissions de CO2 dels vehicles de
tracció mecànica s’ha creat davant la situació
d’emergència climàtica que viu el planeta i
té un caràcter finalista. Així, la recaptació es
destinarà íntegrament al Fons climàtic i al Fons
del patrimoni natural amb l’objectiu d’invertir
en accions de millora de l’entorn i del transport
públic, fomentar les energies renovables i els
vehicles nets, i impulsar la mobilitat sostenible, la
gestió dels parcs naturals i la recerca.
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l Govern català posa en marxa enguany
l’impost sobre les emissions de CO2 dels
vehicles de tracció mecànica. Aquest
tribut propi de la Generalitat, alineat amb
la fiscalitat verda i sostenible que es promou
des d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic,
s’aplicarà a turismes, furgonetes i motocicletes
—sobre la base de les emissions de CO2 del
2020— i es començarà a cobrar l’1 de setembre
de 2021.
L’impost sobre les emissions de diòxid de
carboni dels vehicles de tracció mecànica
va ser creat per mitjà de la Llei 5/2017 de
mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic. Posteriorment, la regulació es
va incorporar a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost,
del canvi climàtic, la qual té com a objectius
fonamentals reduir les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle. La normativa pretén
afavorir la transició cap a una economia neutra
en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle,
competitiva, innovadora i eficient en l’ús dels
recursos; reduir la vulnerabilitat de la població,
dels sectors socioeconòmics i dels ecosistemes
terrestres i marins davant els impactes adversos
del canvi climàtic, i també fomentar l’educació,
la recerca, el desenvolupament i la transferència
de tecnologia, i difondre el coneixement
en matèria d’adaptació i mitigació del canvi
climàtic.
En aquest sentit, l’impost contribueix a
l’assoliment dels objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) que conformen l’Agenda 2030.

3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats
a transportar més de 9 persones (incloent-hi el
conductor).
Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els
vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del
100 % de la quota íntegra i, per tant, tampoc no
hauran de pagar.

Publicació del padró de vehicles que
tributen

Qui l’ha de pagar, exempcions i
bonificacions
L’impost l’han de pagar les persones (físiques
i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle
(turisme, furgoneta o motocicleta) amb
domicili fiscal a Catalunya el 2020. També hi
estan obligades les persones jurídiques sense
residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin
un establiment, sucursal o oficina i vehicles
registrats a Catalunya durant el 2020. Es calcula
que afectarà 4,1 milions de vehicles i 2,1 milions
de contribuents.
El primer any d’aplicació de l’impost, que
correspon a l’exercici 2020, estaran exempts
de pagar-lo tots els turismes i motocicletes
que emetin menys de 120 g de CO2/km i les
furgonetes que n’emetin menys de 160 g/km,
d’acord amb les emissions oficials de cada model.
A partir d’aquests nivells d’emissions, s’haurà de
pagar una quota que s’incrementa per trams i
que va dels 0,55 als 276 ¤, per a vehicles i motos,
i dels 0,3 als 87 ¤, per a furgonetes. A la seu
electrònica de l’Agència Tributaria de Catalunya
(ATC) es pot consultar la taula de trams i, amb el
simulador, calcular el cost de l’impost segons les
emissions de CO2 del vehicle.
Per als pròxims exercicis, es el mínim exempt
i el pagaran tots els cotxes i motos a partir de
95 grams de CO2 emesos per quilòmetre i les
furgonetes a partir de 140 g/km.
No tots els vehicles han de tributar. N’estan
exempts els vehicles 100 % elèctrics, els
ciclomotors, els camions o vehicles de més de

L’impost es gestiona mitjançant padró, elaborat
i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a
partir de les dades de què disposa.
A partir de l’1 de maig de 2021, es podrà
consultar el padró provisional i la quota per
pagar a la seu electrònica de l’Agència Tributària
de Catalunya. Si es domicilia el pagament
de l’impost i se subscriuen les notificacions
electròniques, es pot gaudir d’una bonificació
del 2 %. Si cal fer alguna modificació a les dades
del padró, es podran presentar al·legacions fins
al 4 de juny.
L’accés amb idCAT Mòbil (o altres sistemes
d’identificació digital) permet consultar les
dades al padró, presentar al·legacions, domiciliar
el pagament, subscriure’s a les notificacions
electròniques, pagar la liquidació i presentar
reclamacions.
A partir de l’1 de setembre, es publicarà
el padró definitiu i s’iniciarà el període de
pagament a través de la seu electrònica de
l’ATC (atc.gencat.cat). Si no s’opta per fer el
pagament per la seu electrònica, a partir de
l’octubre de 2021 es rebrà una notificació amb
l’import i els terminis d’ingrés. Aleshores, es
podrà pagar a la seu electrònica de l’ATC, en
entitats financeres col·laboradores, a través del
telèfon 012, a les oficines de Correus i a totes
les oficines i delegacions de l’ATC. En el cas dels
rebuts domiciliats, se’n carregarà l’import el dia
5 de novembre de 2021.
Per consultar el padró, obtenir més informació
general, rebre atenció personalitzada amb
assistent virtual i fer tots els tràmits, accediu a
atc.gencat.cat/impostco2. ●
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Arreu

Prop de 330.000 autònoms i persones en ERTO reben
l’ajut directe de la Generalitat aquest trimestre
Treball, Afers Socials i Famílies destina 468 M¤ al pla de suport adreçat a aquests col·lectius per pal·liar
l’impacte laboral, econòmic i social de la pandèmia

Ajuts al treball autònom
Un total de 187.392 persones treballadores
autònomes rebran l’ajut de 2.000 euros
d’aquest primer trimestre. El Departament
destinarà finalment 374,78 milions d’euros
a la convocatòria actual per al manteniment
de l’activitat de les persones treballadores
autònomes afectades per les conseqüències
econòmiques de la Covid-19. Això suposa
94,78 milions d’euros més dels previstos
inicialment.
A Catalunya hi ha actualment 327.771
treballadors autònoms-persones físiques,

Arxiu ACN-Freqüència

E

l Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat ha
destinat finalment 468,35 milions
d’euros al pla d’ajuts del primer
trimestre de 2021 per a professionals
autònoms afectats econòmicament per la
Covid-19 i per a les persones treballadores
amb ingressos baixos incloses en un
expedient de regulació temporal d’ocupació
(ERTO) o amb contracte fix-discontinu.
Els beneficiaris són un total de 329.188
persones.
El registre per als sol·licitants d’aquests
ajuts es va tancar el passat febrer i ambdues
prestacions s’han treballat, respectivament,
amb els agents socials al Consell Català
del Treball Autònom i al Consell del Diàleg
Social de Catalunya.
En la presentació dels resultats dels ajuts, el
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir el Homrani, va voler subratllar que
“l’ajut a les persones en ERTO és el més
important de complementarietat que s’ha
donat a treballadors en aquesta situació a
l’Estat espanyol”. “És una aposta per poder
arribar al màxim de persones que estan en
situació de vulnerabilitat vinculada a la crisi
econòmica, social i laboral derivada de la
crisi sanitària de la Covid-19”, va destacar
el conseller.

de manera que han sol·licitat i rebran la
prestació el 57,17 % del total.
Aquest és el quart ajut extraordinari que
el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies atorga a les persones autònomes
per a fer front a les conseqüències de la
Covid-19 des de l’inici de la pandèmia.
En el conjunt de les quatre convocatòries,
el Govern ha donat resposta a prop de
340.000 sol·licituds i ha destinat més de
666 milions d’euros.

Ajuts per a persones treballadores
en ERTO i amb contracte
fix-discontinu
Es tracta d’un ajut extraordinari amb
un pagament únic amb l’objectiu de
complementar la pèrdua de poder adquisitiu
de les persones amb menys ingressos
afectades per un ERTO com a conseqüència
de la suspensió total o parcial dels seus
contractes de treball, derivat de les mesures
preventives i de contenció adoptades per
pal·liar la Covid-19.
L’ajut també s’adreça a persones amb
contracte fix-discontinu perceptores de
prestació extraordinària. Després de
l’anunci inicial, el Govern va decidir ampliar
la prestació a aquests treballadors perquè

són un col·lectiu també molt afectat per la
crisi ja que, habitualment, es dediquen a
activitats estacionals i al sector de serveis,
com ara cambrers/eres, monitors/ores
d’esquí o socorristes, entre altres exemples.
Un total de 141.796 persones rebran aquest
ajut, de les quals 134.494 estan incloses
en un ERTO i 7.302 tenen un contracte fixdiscontinu.
La proposta de l’import que s’ha acordat
al Consell del Diàleg Social de Catalunya
és d’un pagament únic d’entre 600 i 900
euros, en funció del temps que la persona
treballadora porti en ERTO. En aquest sentit,
s’han establert quatre trams:





Fins a 3 mesos en ERTO: 600 euros
Entre 4 i 5 mesos en ERTO: 700 euros
Entre 6 i 7 mesos en ERTO: 800 euros
Entre 8 i 10 mesos en ERTO: 900 euros

En total, el Departament destinarà a aquest
ajut 93,57 milions d’euros.
Segons les dades del Ministeri de Treball, el
mes de febrer va finalitzar a Catalunya amb
190.902 persones treballadores en un ERTO
actiu. Per tant, cobraran aquest ajut directe
que impulsa el Govern català un 70,45 %
de les persones que es troben en aquesta
situació, a més de 7.302 fixos-discontinus.●
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Del Japó a la cuina catalana

L

a nespra, fruita amb origen al Japó, es va difondre a
Europa al segle XVIII com a arbre ornamental. Durant el
segle XIX va començar a consumir-se a tota l’àrea mediterrània i es va adaptar molt bé a les zones de cultiu de
cítrics. Amb l’arribada de la primavera, les nespres arriben als
mercats i s’hi queden fins a inicis d’estiu. Així que ja ho sabeu,
veniu al mercat i no desaprofiteu les propietats que ens ofereix
aquesta fruita!

Nespres amb vi
Una d’aquelles postres que tenen en la senzillesa una de les
principals virtuts.

A més de contenir vitamina C i B, les nespres destaquen per
altres vitamines i minerals. Conté vitamina A en forma de betacarotè, que és necessària per mantenir una retina sana. A més,
també ajuda al bon creixement dels ossos i de les dents. També
conté quantitats de B1, que és necessària per al metabolisme
dels hidrats de carboni i, per tant, és essencial per al bon funcionament del sistema nerviós. Pel que fa a minerals, les nespres
contenen potassi i magnesi. El primer és imprescindible per a
l’impuls del sistema nerviós i l’activitat muscular normal, i el
segon ens ajuda a mantenir un bon funcionament de l’intestí,
els nervis i els músculs.
La nespra actua com a regulador intestinal i redueix l’acidesa
gàstrica. A més, té efectes antioxidants i actua com a diürètic i
desinflamatori de la bufeta.
Quan anem al mercat, es recomana escollir les que es vegin
més madures, ja que verdes poden ser indigestes. A més, es
recomana també consumir-les tan aviat com sigui possible un
cop estan madures.
A l’hora de cuinar nespres, podem valorar la polpa compacta i
sucosa, el sabor marcat i atrevit, l’equilibri perfecte entre dolçor
i acidesa... La nespra és una fruita amb una personalitat singularíssima que no us podeu deixar perdre per res del món!

 Ingredients per a 4 persones
Per al gaspatxo:
 500 ml de vi
 50 g de sucre
 10 nespres
 1 branca de canyella
 1 anís estrellat

 Elaboració
1.	Poseu en un cassó tots els ingredients excepte les nespres i deixeu-ho
coure 20 min.
2.	Traieu els pinyols de les nespres foradant per sota la fruita, procurant
que no es trenquin.
3.	Poseu les nespres dins el cassó ben cobertes pel vi i deixeu-les coure uns
10 min fins que siguin toves.
4.	Deixeu-ho refredar tot i reserveu-ho a la nevera fins al moment de servir-ho.
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Poblet i la Conca de Barberà
LA HISTÒRIA
El Reial Monestir de Santa Maria de Poblet és
un monestir de l’orde del Cister fundat l’any
1150. Està situat al peu de les muntanyes de
Prades, a la comarca de la Conca de Barberà.
Poblet constitueix un impressionant conjunt
arquitectònic i es pot comptar entre els conjunts monàstics més importants d’Europa. Es,
de fet, el conjunt monàstic habitat més gran
del continent europeu. Des de l’edat mitjana,
és un important referent simbòlic dels països
de l’antiga Corona d’Aragó.
Pertany, civilment, al terme municipal de Vimbodí i Poblet i, eclesiàsticament, a la parròquia
de Sant Miquel de l’Espluga de Francolí (de l’arxidiòcesi de Tarragona), ambdues poblacions
pròximes a la vila de Montblanc, amb vincles
molt estrets amb el monestir.
Des del regnat de Pere el Cerimoniós, i durant
els segles XIV i XV, esdevingué el panteó reial
dels sobirans de la Corona d’Aragó, tot i que
també acull les tombes d’alguns monarques
anteriors, d’altres individus de la família reial i
de diferents llinatges nobiliaris.
El 1921, després de la visita del rei Alfons XIII,
fou declarat Monument Nacional pel Govern
espanyol. El 1991 va ser declarat Patrimoni de
la Humanitat per la Unesco.
El 2005 rebé la Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya, “per l’important paper que
ha tingut en la història de Catalunya a partir del
segle XII, quan, amb la implantació de l’orde del
Cister, es configurà com un dels actius espirituals
de la Corona d’Aragó, de les tombes reials de
la qual el monestir és la seu principal. Declarat
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, l’adscripció a la Ruta del Cister constitueix avui un
dels referents del turisme cultural”.

QUÈ ES POT VISITAR?

El panteó reial. Pere el Cerimoniós, d’acord amb
l’abat Copons, decidí l’any 1340 convertir Poblet
en panteó oficial del Casal d’Aragó. El claustre
major, gòtic, del monestir de Poblet va ser construït el 1313 per ordre de Jaume II, per substituir-ne un de més antic, d’estil romànic. Dins
del monestir de Poblet hi ha un important fons
documental recollit a l’Arxiu i Biblioteca de Poblet. El fons és el testimoni dels privilegis, títols
i drets del cenobi, i també de les efemèrides
de la seva vida.

per Àngel Guimerà—, que constitueixen edificacions de gran valor dins del patrimoni arquitectònic de la Conca de Barberà i de Catalunya.
Trobareu un important patrimoni cultural i paisatgístic dins del conjunt emmurallat medieval
de Montblanc, les coves prehistòriques i el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, les
muntanyes de Prades… i tot envoltat de paisatges de vinyes. Un aparador de poblets que
conviden a ser visitats per descobrir de ben a
prop el món del vi.

ELS VOLTANTS DE POBLET

GASTRONOMIA

Bosc de Poblet. El paratge natural de Poblet
és al vessant nord de les muntanyes de Prades
i correspon a la capçalera del riu Francolí. Ha
estat declarat Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) per la Generalitat de Catalunya. A
banda de la riquesa monumental i cultural del
monestir de Poblet, aquest espai disposa de
molts valors naturals. Ofereix moltes possibilitats per fer excursions i caminades o simplement per passejar fruint del paisatge i gaudint
d’una cinquantena de fonts naturals, moltes
d’aigua ferruginosa.

Embotits artesanals (llonganisses, botifarres…).
Coques dolces i les coques de recapte, els vanos i els carquinyolis… mel, safrà, tòfona i formatges. L’oli d’oliva, també. Els restaurants disposen d’una àmplia varietat de plats típics que
conserven la gastronomia heretada de generació en generació. L’acompanyament ideal dels
plats de la Conca de Barberà són els vins que
s’hi elaboren amb denominació d’origen. Visita els cellers Agrícola de la Conca, Agrícola de
Barberà, Carles Andreu, Castell de Riudabella,
Clos Montblanc, Gerida Viticultors, Josep Foraster, Pla de la Masó, Rendé Masdeu, Rosa Maria
Torres, Sanstravé, Succés Vinícola, Vega Aixalà,
Vidbertus, Vinícola de Sarral i Vins de Pedra.

LA COMARCA I EL BON VI
La Conca de Barberà és una comarca catalana
situada al nord de la província de Tarragona:
22 municipis, 23 cellers i gent molt maca que
us hi espera. Els excel·lents vins que elaboren
tenen el seu referent diferenciador a la varietat
autòctona de raïm negre de la Conca de Barberà: el trepat. A la comarca hi ha sis importants
cellers modernistes, un reflex dels esforços de
les generacions de pagesos que des de finals de
segle XIX van lluitar per tornar a aixecar l’economia agrícola de la comarca. Són els cellers
modernistes —anomenats “Catedrals del Vi”

COM ARRIBAR-HI
Tres rutae possibles en cotxe:
Barcelona > Poblet
Via AP-7 AP-2 - 126 km
Via C-32 - 127 km
Via A-2 - 131 km
En tren: 2 h 16 min des de Barcelona i fins
a l’Espluga de Francolí on cal agafar un
taxi per arribar-hi
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Eurecat participa en un projecte de més de
5,5 milions d’euros per reduir el pes del xassís
de vehicles elèctrics

E

l centre tecnològic Eurecat participa
en el projecte Fatigue4Light (Fatigue
modelling and fast testing methodologies to optimise part design and to
boost lightweight materials deployment in
chassis parts), que compta amb un pressupost
de 5.530.292 euros i que se centra en el desenvolupament de nous assajos i noves metodologies de simulació per ordinador per estimar
amb més precisió la vida a fatiga dels components del xassís i seleccionar els materials
òptims per a xassís de vehicles més lleugers.
El projecte, iniciat el febrer de 2021, treballarà durant tres anys en l’aplicació de nous
materials adaptats als requisits del xassís dels
vehicles, com acers avançats d’alta resistència,
aliatges d’alumini d’alta resistència i materials
híbrids metall-compòsits reforçats amb fibres.
L’objectiu és “reduir el pes del xassís del vehicle
en comparació amb les solucions actuals utilitzant materials avançats i tenint en compte
els aspectes d’ecodisseny i economia circular”,
detalla el director científic d’Eurecat, Daniel
Casellas.
Els resultats del projecte optimitzaran la
selecció de nous materials i reduiran notablement el temps d’implementació entre el
desenvolupament del material i el disseny
d’una nova peça del xassís.
Per part d’Eurecat, la Unitat de Materials
Metàl·lics i Ceràmics porta a terme el desenvolupament de nous assajos; la Unitat d’Ad-

vanced Manufacturing Systems, el monitoratge del rendiment de les noves parts del
xassís, i la Unitat de Residus, Energia i Impacte
ambiental s’encarrega de l’aplicació d’economia circular i d’aspectes d’ecodisseny.
“El projecte Fatigue4Light vol ajudar a construir un futur de zero emissions promovent el
disseny basat en eines de simulació numèrica”,
afirma la coordinadora del projecte i investigadora del Centre Internacional de Mètodes
Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), Lucia Barbu.
“L’aplicació d’eines de simulació numèrica en
una etapa de disseny pot ajudar a predir i assegurar el rendiment de la peça, així com a minimitzar les pèrdues de producció en satisfer les
necessitats de la indústria”, afegeix Barbu.
Fatigue4Light és un dels primers projectes
que aborden la reducció de pes en peces de

xassís d’automòbils, “un pas necessari per
seguir avançant en la reducció del pes o alleugeriment de vehicles elèctrics”, diu Barbu. La
reducció del pes del vehicle repercuteix positivament en les emissions de CO2, l’autonomia
del vehicle elèctric, la facilitat de conducció i
la seguretat.
El consorci del projecte està format per
Eurecat, el Centre Internacional de Mètodes
Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), Research
and Innovation Centre of Sweden (RISE),
Luleå University of Technology, la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), Politecnico
di Torino (POLITO), ArcelorMittal, Profilglass,
Centre Ricerche Fiat (CRF), la divisió Magnetto
Wheels (MW) de CLN Group, Composite Service Europe, Gestamp i l’Associació Espanyola
de Normalització UNE. ●

Millorem i incrementem
la competitivitat, el progrés
i la capacitació tecnològica
d’empreses i altres organismes,
mitjançant projectes conjunts,
serveis tecnològics avançats
i la transferència
de tecnologia.

Plaça de la Ciència, 2 · 08243 Manresa (BCN) · Tel. 93 877 73 73 · www.eurecat.org
anunci Festa major 05 190 x 60 mm.indd 1
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Estalvi Energètic

Aprofitar el moment
José Enrique Vázquez,
assessor i expert en energies
renovables i eficiència energètica

La pandèmia ha incrementat considerablement la despesa
energètica. Calen unes quantes recomenacions
de gas i electricitat. En molts casos
l’import d’aquests serveis voluntaris supera el cost de l’energia consumida.

636 85 00 50
solarplus.cat

F

a un any que d’una manera extraordinària, estem més
hores en els nostres domicilis.
La despesa energètica se’ns
ha incrementat de forma considerable. Per aquest motiu detallarem una
sèrie de senzilles recomanacions per
reduir-la.
 Repassar en contractes de gas i
electricitat els preus contractats.
Comprovar que siguin els preus
que realment ens estan facturant.
No acceptar modificacions en els
preus que no ens hagin estat comunicades.
 Consultar si ens poden millorar les
seves condicions de contractació.
Sol·licitar a altres comercialitzadores
la seva millor oferta. Si els preus són
millors, canviar de comercialitzadora. Canviar de comercialitzadora no
comporta cap cost ni cap problema.
 Analitzar els possibles serveis complementaris, de gas o electricitat,
que ens estiguin facturant. Comprovar que realment acceptem la
seva contractació i que ens siguin
d’utilitat. També comprovar que no
estiguin duplicats en els contractes

 Comprovar que la potència que
tenim contractada és la que realment necessitem. Un valor “normal” en un habitatge habitual és de
4,4 kW. Davant del dubte, consultar un gestor energètic o contactant
directament amb la nostra comercialitzadora.

I finament el més important de tot,
reduir el nostre consum amb el que
sempre us hem recomanat, il·luminació i electrodomèstics eficients, vigilar
els consums “ocults” o innecessaris,
millorant l’aïllament de finestres, portes, realitzant bons hàbits energètics i
sempre contractant energia “ verda“
i aprofitar aquest moment per plan-

tejar la possibilitat de tenir la nostra
pròpia font d’electricitat, gratis i sostenible, instal·lar una instal·lació fotovoltaica per al nostre autoconsum.
Des SOLAR PLUS podem assessorar
per a la gestió energètica òptima per
al vostre habitatge, comerç o local
industrial. ●

 Sol·licitar a la comercialitzadora que
ens apliquin discriminació horària, la
2.0DHA. Aquesta opció és preferible a tarifes “planes” o d’hores de
regal de l’electricitat i és totalment
independent de l’hora més barata del dia que alguns mitjans ens
anuncien. Aquest sistema ens permet contractar dos preus de l’energia. Una energia a el preu “base”,
es diu “període P1”, i una energia,
que respecte la base pot tenir fins
a un 50 % de descompte, que es
diu “període P3”.
Amb valors reals d’un habitatge sense modificar els seus hàbits de consum, això permet obtenir un estalvi
proper al 10 %. Si fem el petit esforç
de realitzar consums en aquestes hores “barates”, utilitzant el rentaplats,
rentadora, programant el forn de la
cuina, podrem obtenir estalvis propers al 25 %. Davant el dubte, sempre, consultar a un gestor energètic
o contactant amb la nostra comercialitzadora.
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/// FARMÀCIA de guÀrdia ///
Abril
 3 Dimecres 4 Dijous ARROYO Plaça Sant Ig
 6 Dimarts 7 Dimecres COGUL Av. Joncadella, s/n 938762679
 7 Dimecres 8 Dijous RIU Born, 30 938721359
 8 Dijous 9 Divendres COMAS, TERESA Plaça Clavé, 1 938721323
 9 Divendres 10 Dissabte CUCURULL-ANGUERA Passeig Pere III, 1 938768029
 10 Dissabte 11 Diumenge ESTEVE Plana de l’Om, 4 938720509
 11 Diumenge 12 Dilluns FARRÉ Barcelona, 1 938731848
 12 Dilluns 13 Dimarts GRAU Ctra. de Vic, 59 938772987
 13 Dimarts 14 Dimecres MASSANEDA Sant Cristòfol, 37 938773494
 14 Dimecres 15 Dijous MAYOR Carrasco i Formiguera, 25 938730154
 15 Dijous 16 Divendres MIRÓ Ctra. del Pont de Vilomara, 104 938730192
 16 Divendres 17 Dissabte NOGUERAS Jacint Verdaguer, 40 938733447
 17 Dissabte 18 Diumenge OLTRA, ASSUMPTA Muralla del Carme, 16
938722771
 18 Diumenge 19 Dilluns OLTRA, MIQUEL A. Ctra. de Santpedor, 110
938776536
 19 Dilluns 20 Dimarts PAVIA Crtra. de Cardona, 19 938725517
 20 Dimarts 21 Dimecres PLANAS Guimerà, 23 938721505
 21 Dimecres 22 Dijous BUXÓ Passeig Pere III, 55 938773080
 22 Dijous 23 Divendres PRADELL, JORDI Sant Josep, 54 938770018
 23 Divendres 24 Dissabte ROS Passeig Pere III, 73 938730157
 24 Dissabte 25 Diumenge SOLÉ Plaça Major, 12 938720742
 25 Diumenge 26 Dilluns SALA Sant Miquel, 10 938721767
 26 Dilluns 27 Dimarts SERAROLS, Mª DOLORS Gr. La Balconada, local 15
938743957
 27 Dimarts 28 Dimecres SERAROLS, SÍLVIA Sant Maurici, 53 (cantonada Oms i
de Prat) 938776618
 28 Dimecres 29 Dijous SUBIRATS Saclosa, 31 938750160
 29 Dijous 30 Divendres TRAPÉ Sobrerroca, 40 938722180
 30 Divendres 1 Dissabte TRUJILLO Av. Bases de Manresa, 66 938746555

Maig
 1 Dissabte 2 Diumenge VINTRÓ Ferrer Vidal bloc E (Avecrem) 938750598
 2 Diumenge 3 Dilluns ALEMANY Ctra. de Santpedor, 228 (La Parada)
938784040
 3 Dilluns 4 Dimarts ALIER Infants, 2 938721984
 4 Dimarts 5 Dimecres ARROYO Plaça Sant Ignasi, 13 (Escodines) 938721389

/// sÈries ///
 EUPHORIA
Plataforma: HBO
Capítols: 1 TEMPORADA 10 CAPÍTOLS

Euphoria va rebre bones crítiques per part dels experts, que en van
elogiar la cinematografia, història, partitura, actuacions, específicament les de Zendaya i Hunter Schafer, i acostament a la seva temàtica
madura. Tot i així, sí que es va convertir en tema de controvèrsia per
l’ús de la nuesa i la sexualitat, contingut que alguns crítics van percebre com a excessiu.

 ÉLITE
Plataforma: NETFLIX
Capítols: 4 TEMPORADES 32 CAPÍTOLS

La vida a Las Encinas no s’atura: Élite tindrà una cinquena temporada.
A principis de 2020 ja vam saber que una cinquena temporada era
més que probable, però la plataforma ho ha confirmat oficialment, i
ha anunciat a més l’inici del rodatge en els pròxims dies (abans fins i
tot d’estrenar la quarta entrega) i també la incorporació de dos nous
alumnes. La producció de Zeta Studios per a Netflix comptarà en la
cinquena temporada amb l’actriu argentina Valentina Zenere (a la
qual hem vist en una altra sèrie de la plataforma, Las chicas del cable)
i l’actor brasiler André Lamoglia (Juacas). Tots dos ja vesteixen els uniformes de l’institut en les primeres fotos promocionals, i alguna cosa
ens diu que la seva arribada al repartiment de la sèrie només farà que
complicar encara més les coses per als protagonistes.

 EL CUENTO DE LA CRIADA
Plataforma: HBO
Capítols: 3 TEMPORADES 36 EPISODIS

Hulu ha llançat el tràiler de la quarta temporada d’El cuento de la criada,
cosa que confirma la data de tornada de la sèrie. La tercera temporada
seguia la transició de June (Elisabeth Moss) cap a una revolucionària despietada. Després de patir abusos durant cinc anys per part d’un règim
d’horror, June s’uneix a la resistència secreta de les Martha per enderrocar Gilead i salvar els nens. Matant dues persones en la persecució,
June organitza amb èxit que un avió dugui diverses dones i els nens al
Canadà. En aquest procés ella rep un tret. Però, afortunadament, altres
criades la troben sagnant al costat del bosc i se l’emporten. Tot i que
el programa no va mostrar si June sobreviu a les seves ferides de bala,
Moss després va confirmar en una entrevista que el seu personatge estava viu després dels esdeveniments del final de la tercera temporada.
Ara, el tràiler oficial de la quarta temporada també ha deixat molt clar
el destí de June. Hulu ha mostrat el primer avançament de les properes
aventures que es veuran en la quarta temporada. Es preveu que torni el
dimecres 28 d’abril de 2021, i els capítols se centraran en la vida de June
dins de la rebel·lió.

ESTEM OBERTS!
Consulteu la cartellera a www.cinesbagescentre.com
 38

Abril 2021 · FREQüència ·

Televisió

A l’abril, nova programació Canal
Taronja TV, arriba ‘Quina canalla!’
El 6 d’abril, acabada d’entrar la
primavera, la graella televisiva
de Canal Taronja TV i la Xarxa
de Televisions Locals presentarà un canvi important. Un
dels nous programes és “Quina
canalla!’’, un programa infantil ideat, presentat i realitzat pel
periodista Miquel Rial, on nens i
nenes parlen sobre temes d’actualitat. Sense que ells ho sàpiguen,
per una banda, els seus pares reaccionaran a les seves respostes i,
per l’altra, una terapeuta infantil ho
analitzarà per donar conclusions.
Aquest format té un to humorístic,
però a la vegada també educatiu.
El programa busca, per sobre de

tot, entretenir, però deixar sempre
una reflexió a l’espectador. Diversos nens d’entre 5 i 12 anys són
entrevistats sobre diferents temes
de la vida quotidiana. Cada episodi
en tracta un de concret. Els 12 temes en qüestió són: amor, gèneres
i races, somnis i desitjos, tecnologia, escolar, religió, esport, música,
família, política, feina i nutrició.
Els nens desconeixen que els pares
els estan veient a través d’una tauleta electrònica des d’una habitació. I
aquestes reaccions, a més a més de
les pròpies respostes dels nens, són
analitzades per la terapeuta infantil
del programa, que n’extreu el seu
punt de vista des de la vessant professional com a psicòloga, i ofereix
reflexions i conclusions.

El programa és conduït per Miquel
Rial, el qual serà el nexe de conducció entre pregunta i pregunta.
El programa es basa en quatre perfils. El presentador, que condueix
el programa, ho fa al principi, puntualment durant el transcurs del
programa i el conclou. Els nens,
que responen a les preguntes,
que són els grans protagonistes
i ocupen la major part de “Quina
canalla!”. Els pares, que reaccionen
a les respostes dels fills, que fan
aparicions puntuals fent un canvi
d’impressions sobre algunes respostes. La terapeuta infantil, que
analitzarà el conjunt. Apareix en
les situacions on ha de fer reflexions i treure conclusions sobre les
respostes i reaccions.

Finalment, cal destacar que “Quina canalla!” compta amb música
original creada exclusivament per a
aquest projecte, composta per Mateu Peramiquel. El programa també
té una caràtula inicial animada en
stop motion, que ha estat produïda expressament per al projecte,
creada per Núria García i Ignasi
Tarruella. És remarcable, també, el
valor pedagògic del programa, que
ofereix una visió educativa a tres
bandes: infant-família-terapeuta.
Cadascun dels programes culmina
en conclusions que provoquen una
reflexió a l’espectador.
Estigues atent a la pantalla perquè
el podràs veure el mes d’abril i a les
televisions de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya. ●

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 - 9.00

NEX MATÍ

NEX MATÍ

NEX MATÍ

NEX MATÍ

NEX MATÍ

9.00 - 11.00

FET A MIDA

FET A MIDA

FET A MIDA

FET A MIDA

BEN TROBATS

IMPACTES

EL TERMÒMETRE

11.00 - 11:30

TORNA-LA A TOCAR SAM

11.30 - 12.00

GAUDEIX LA FESTA

CULTURA PELS DESCOSITS

DE TOT I MÉS
EXCEL·LENT

12.00 - 12.30

FEM TERRITORI

MOLT PERSONAL

AIXÍ ÉS LA VIDA

QUINA CANALLA

HO CELEBREM

12.30 – 13.00

AVENTURA’T

TENIM TALENT

BARCELONAUTES

VA DE FLORS

CAMINANT PER CATALUNYA

13.00 – 14.00

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

14.00 - 14.30

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

14.30-15.30

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

15.30-16.30

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

16.30 - 18.30

FET A MIDA

FET A MIDA

FET A MIDA

FET A MIDA

FET A MIDA

18.30 - 19.00

TORN DE TARDA

TORN DE TARDA

TORN DE TARDA

TORN DE TARDA

TORN DE TADA
CONNECTI.CAT

19.00 - 20.00

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

20.00 - 20.30

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

20.30 - 21.00

MOLT PERSONAL

AIXÍ ÉS LA VIDA

QUINA CANALLA

HO CELEBREM

FEM TERRITORI

21.00 - 21.30

TORN DE TARDA

TORN DE TARDA

TORN DE TARDA

TORN DE TARDA

TORN DE TARDA

21.30 - 22.00

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

22.00 - 23.00

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

BARRA LLIURE

23.00 – 23.30

MOLT PERSONAL

AIXÍ ÉS LA VIDA

QUINA CANALLA

HO CELEBREM

FEM TERRITORI

23.30 - 00.00

DE SOL A SOL

DE TOT I MÉS

INSTANTS GRANS

PATRIMONIS

TELÓ DE FONS

00.00 - 00.30

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

INFO TARONJA

00.30

EL NOU TEMPS DEL PICÓ

PAISSATGES DE ENTRECUATS

TENIM TALENT

HO FEM POSSIBLE

MISTERIS
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