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editorial

o som conscients dels avantatges de tenir bon estat de salut i plenes facul-
tats fins que l’edat o la realitat d’un impediment físic o intel·lectual ens fa 
topar de morros amb un món que, durant centúries, no ha estat pensat 
per a cadires de rodes, persones cegues o amb visió reduïda, i altres dis-
capacitats. La ciutadania és diversa en tots els sentits i, d’alguna manera, 
tant si ens ho mirem des d’un vessant cívic i/o humanístic com de drets 
individuals, és indispensable facilitar la vida a tots aquells que tenen limi-

tada l’autonomia per moure’s per la ciutat i per tots els espais de pública concurrència. En el cas 
de les cadires de rodes i les persones amb mobilitat reduïda, ja fa anys que es treballa per fer front 
a les famoses barreres arquitectòniques que, fins fa només un quart de segle, resultaven del tot 
invisibles a la majoria de la ciutadania i, el que és més greu, a aquells que es responsabilitzaven 
dels espais i instal·lacions d’ús públic. Avui dia, a Manresa i arreu, tots els equipaments públics i 
privats nous, per llei, han d’esquivar les barreres i ser amables amb aquells que no hi senten, no hi 
veuen o tenen la mobilitat condicionada pel motiu que sigui. Han de poder moure-s’hi, entendre 
rètols i indicacions, i disposar de lavabos. Una altra lluita és l’adequació de construccions o zones 
preexistents i, sobretot, la dificultat d’aconseguir-ho en les zones més antigues de Manresa.

A part de les lògiques peticions de ciutadans particulars i entitats que representen familiars i 
persones amb discapacitats, per una mera qüestió de piràmide demogràfica, en els últims temps, 
un dels col·lectius que més ha agafat la bandera reivindicativa per suprimir els handicaps de 
mobilitat és la gent gran. La tercera edat en el global de la ciutadania cada cop pesa més i, si bé 
és veritat que moltes persones es jubilen a la seixantena amb un estat físic i mental envejable, 
l’allargament de l’esperança de vida fa que, en general, les necessitats i, per tant, les exigències 
d’aquest grup de població es multipliquin exponencialment. Això fa necessària més inversió en 
sanitat, en centres de dia i sanitaris, en residències, en ofertes d’oci i cultura i, evidentment, també 
en adequacions de voreres, instal·lació d’ascensors o indicacions i proteccions de seguretat arreu. 
La roda d’aquest procés no s’atura per l’envelliment progressiu de la població i, com dèiem abans, 
per la necessitat de protegir, corregir i, davant de tot, garantir els drets de manera equitativa i 
justa. Al capdavall, doncs, l’objectiu de transformar la nostra ciutat i el món en general en un lloc 
més amable per a tot tipus de discapacitats implica un procés d’adaptabilitat contínua.

Adaptabilitat 
contínua
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fa 25 anys

Taula rodona sobre 
Murs Plàstics, al Casino 
El dia 6 de juny es va fer una nova taula rodona, dins del 
cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural 
del Casino, sobre el tema Murs Plàstics al Centre histò-
ric. Hi van intervenir Anna Crespo, regidora de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Manresa, i Susanna Ayala i Marc 
López, DKO, artistes murals. En el mateix acte es va 
presentar el número de juny de la revista, que incloïa 
en el tema central un extens reportatge visual sobre el 
projecte Murs Plàstics. 

Josep Maria Mata, figura 
clau en el congrés miner 
El primer Congrés de Patrimoni Miner va fer parada 
a Manresa els dies 1 i 2 de juny, i va arrencar amb una 
conferència sobre el patrimoni miner de Catalunya 
a càrrec de Josep Maria Mata-Perelló, president del 
Comitè Científic del Geoparc de la Catalunya Cen-
tral, president honorari de la SEDPGYM i col·labo-
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Museu
A Manresa tenim diversos museus, com 
el de la Tècnica, el de Geologia, el de la 
Seu i àmbits museïtzats a la Cova, l’Espai 
Manresa 1522 o el carrer del Balç. Però 
és el Museu Comarcal el que té un con-
tingut més transversal, a banda de ser el 
més antic i gran de tots. Va néixer cap a 
l’any 1896, s’instal·là a l’edifici de l’Ajun-
tament i es va traslladar a l’edifici actual 
el 1941. L’any 1968 tancà temporalment, 
coincidint amb la mort del seu respon-
sable, mossèn Santamaria, i fou reobert, 
amb la denominació  actual, l’any 1977. 
Fou una aposta cultural important de 
l’alcalde Roqueta i mossèn Gasol en fou 
el director i un dels principals promotors 
de la reforma, si bé es trobava sota l’em-
para tècnica del Museu Arqueològic de 
Barcelona, aleshores una infraestructura 
de la Diputació. Vint anys més tard, con-
cretament el novembre del 1997, es va 
presentar públicament el pla director de 
l’edifici. Va coincidir amb la presentació, 
al saló de sessions de l’Ajuntament, del 
llibre d’Ignasi Bajona, editat pel Centre 
d’Estudis del Bages, sobre l’antic col·legi 
de Sant Ignasi, una gran construcció del 
segle XVIII, que acull l’arxiu i el museu. 
També aleshores van començar les obres 
de remodelació de l’àmbit arxivístic, que 
quedà plenament integrat en la xarxa 
d’arxius històrics de la Generalitat.

Han hagut de passar dues dècades més 
fins que, finalment, aquell vell projecte 
museístic s’hagi pogut recuperar, després 
de fer-hi algunes modificacions impor-
tants, amb la voluntat de ser un referent 
del barroc a Catalunya i punt de pas i 
acolliment de la ruta dels pelegrins igna-
sians. Lamentablement, el nostre museu 
de referència haurà d’esperar, per causes 
ben curioses i desafortunades. Les obres 
de millora porten força mesos aturades 
per un conflicte amb l’empresa construc-
tora arran de l’aparició d’uns inesperats 
problemes estructurals de l’edifici. Des-
prés de poc més d’un any i mig de tre-
balls, aquests s’han, doncs, encallat i l’en-
renou legal que s’ha obert no permet ser 
gaire optimistes pel que fa a la represa 
ràpida de les obres. Quan semblava que 
aquesta «pedra a la sabata» dels equipa-
ments culturals manresans s’arranjaria 
definitivament, de nou la mala sort o 
la planificació deficient ho ajornen. No 
puc parlar, és clar, de temes tecnicolegals 
perquè no els conec ni vull caure tampoc 
dins d’una espiral de crítica fàcil o popu-
lista, però sí dir que aquest equipament 
no es mereix que torni a quedar injusti-
ficadament marginat i aturat com tantes 
altres vegades he explicat. La cultura és 
indispensable en tots els sentits si volem 
una ciutadania ben formada. Per això 
demano als actuals responsables muni-
cipals que s’agafin aquest afer de manera 
prioritària i diligent. 

Antoni Daura i Jorba (extracte 
de l’article publicat a www.elpou.cat)

En el reportatge central, Ramon Fontdevila i Jordi Sar-
dans analitzaven l’acció del govern municipal durant els 
darrers sis anys de presidència de Juli Sanclimens. L’equip 
de govern convergent havia presentat el Programa de re-
alitzacions municipals 1987-1993, que recollia 50 actuaci-
ons principals durant aquest període, mentre els grups de 
l’oposició –Jordi Marsal (Partit dels Socialistes de Catalu-
nya) i Ignasi Perramon (Esquerra Nacionalista de Man-
resa)– li criticaven la falta de model de ciutat.

El dia 2 de juliol, 14 nens i nenes sahrauís arribaven a 
Manresa provinents del desert algerià per passar-hi un 
mes de vacances, acollits per diverses entitats ciutadanes, 
El dia 11, el grup manresà de sevillanes i rumbes Los del 
Alba presentaven el seu primer disc, Con sabor añejo, a la 
sala El Sielu, i el dia 18 l’Orfeó Manresà oferia un concert 
a la Cova per reivindicar la pau a Bòsnia. D’altra banda, 
el dia 2 d’agost, sortia de la presó el jove independentista 
Jordi Bardina, després de pagar una fiança d’un milió de 
pessetes, pendent de judici des de feia un any, juntament 
amb David Martinez i Esteve Comellas, que el dia 10 eren 
traslladats a Can Brians. El pregó de la Festa Major d’aquell 
any el feia el catalanòfil alemany Til Stegmann.

El govern Sanclimens 
complia sis anys

Els nens sahrauís 
feien vacances a Manresa

EL POU
de la gallina

caçats a la xarxa

Ynda el grafiter de Manresa més contracultural, tenia dues cares com Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde. Una cara de gamberro i l’altre d’activista social del 
casc antic pintant els pobres i indefensos habitatges buits. Res, ara com als 
germans Dalton, una fregona i lleixiu... i a fregar!

Els Agents Rurals del Bages capturem en un domicili de 
Manresa un exemplar de serp del blat de moro (elaphe gut-
tata) Aquesta espècie es troba dins del catàleg d’espècies in-
vasores. Pel bé de la fauna autòctona, cal ser especialment 
curós en la seva custòdia. 

23 de juny. Jordi Bonvehí, historiador @jordibonvehi

26 de juny. Agents Rurals @agentsruralscat

Una mica de pel·lícula de sèrie B tot plegat. La virtut del tal Ynda és que ha calgut 
un informe grafològic per demostrar les faltes. L’autoritat no el va enxampar ni una 
sola vegada? Inaudit.

L’estiu de fa uns quants anys, la recerca d’una serp fugada a la 
ciutat va omplir pàgines i pàgines de Regió7 i butlletins de Ràdio Manresa fins al 
punt que el company Eduard Font va acabar denominant la xarxa d’emissores on 
treballa la Cadena Serp. Aquest cop sembla que s’ha actuat amb més diligència.

rador habitual d’aquesta revista amb la secció mensual 
Indrets. El Congrés ha suposat un esdeveniment relle-
vant de divulgació sobre aquesta professió que forma 
part del desenvolupament natural i social del Bages. Ha 
estat organitzat per la Societat Internacional de Geologia 
i Mineria per al Desenvolupament i Gestió del Territori 
(SIGMADOT), sota la direcció de Josep M. Mata-Pere-
lló, doctor honoris causa per la UPC, assessor de diver-
sos geoparcs nacionals i internacionals.

EL POU
DE LA
GALLINA

http://www.elpou.cat
https://twitter.com/hashtag/AgentsRurals?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Bages?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
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de mes a mes JUNY 2018

La Festa del Riu 
fa lluir el Cardener
2 de juny. La festa aplega molta gent en les diferents acti-
vitats a la riba del Cardener, entre el Pont Nou i la Fàbrica 
dels Panyos: servei de bar, food trucks, tallers i activitats 
adreçades als infants i relacionades amb la natura, i con-
certs. També es fa, al costat de la Fàbrica dels Panyos, la 
tercera Mostra d’Economia Social i Solidària.

Apunyalament mortal 
3 de juny. El jutjat d’instrucció núm. 5 decreta presó pro-
visional per a Alicia Romero Rodriguez, de 47 anys, amb 
nombrosos antecedents policials per amenaces i atemptats 
a l’autoritat. Detinguda i víctima del crim del carrer del 
Cós tenien una relació intermitent des de feia un any i la 
víctima, Carles Malet, havia estat a la presó dues vegades 
per delictes econòmics.

Diàlegs sobre la 
complexitat d’educar
6 de juny. Un triple debat sobre la complexitat de la trans-
missió de valors centra la jornada Diàlegs pel Futur, orga-
nitzada per la FUB, Regió7 i UOC a la sala Plana de l´Om, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i l’assis-
tència d’un centenar de persones.

Els autors d’Operació urnes 
guanyen el premi Planes
7 de juny. L’Espai Òmnium acull el lliurament del VI Pre-
mi Josep Maria Planes  d’investigació periodística a Laia 
Vicens i Xavier Tedó, autors del llibre Operació urnes. Un 

diàleg entre el professor, assagista i periodista  Josep Gi-
freu i el periodista Salvador Redó sobre El panorama me-
diàtic en català precedeix l’acte.

Mor Pep Pujol
8 de juny. Pep Pujol Dordal, encarregat d’equipaments 
cultural al Casino, mor als 64 anys, després d’una llarga 
malaltia. Era també regidor de Medi Ambient a l’Ajunta-
ment de Calders.

Manrusionica amplia oferta
9 de juny. La vuitena edició de Manrusionica torna a om-
plir una jornada de propostes en els escenaris habituals, 
el parc de la Seu, la Reforma i la sala Stroika, amb més 
actuacions en directe que mai, i amb tres dones dirigint 
les sessions a l’espai principal del ThunderBitch, des d’on 
es projecta el videomapping a la façana principal de la Seu.

Vi_suals omple de vins 
Sant Domènec
10 de juny. L’estrena de la Fira de Vins del Bages (Vi-Ba) 
omple la plaça de Sant Domènec a les hores dels tasts, du-
rant el cap de setmana. La primera edició de la fira es con-
juga amb l’onzena de la mostra d’art Vi_Suals, amb el vi 
de fil conductor de les obres exposades a la mateixa plaça.
 

El Bàsquet Manresa 
torna a l’ACB
12 de juny. L’ICL Manresa torna a ser un equip ACB des-
prés de derrotar el Melilla per 97-67 en el cinquè partit 
del play off, amb una grada vibrant com mai. Quatre dies 
més tard, els jugadors són rebuts a l’Ajuntament, amb un 
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...I una de calenta

Rosa Tous
El patronat que regia la Fundació Rosa Oriol va esperar 
que finalitzés el mandat d’alguns dels seus membres aquest 
juny per fer canvis significatius que implicaran a la pràcti-
ca la desvinculació progressiva dels Tous de la nova Fun-
dació del Convent de Santa Clara. Així, Rosa Oriol deixa 
la presidència honorífica i l’efectiva passa a mans de Gabri-
el Prat, gestor de l’empresa d’equips electrònics Selba. Sor 
Lucía Caram en continuarà sent la directora. La voluntat 
de la nova fundació és prioritzar serveis socials als més ne-
cessitats i aconseguir nous patrons per mantenir el nivell 
d’ingressos. Fa mesos, els Tous pressionats per un espa-
nyolisme ranci, volien apartar del patronat Pilar Rahola i 
Helena Rakosnik, dona d’Artur Mas, per la seva vinculació 
independentista; fins i tot una biògrafa dels Tous va asse-
gurar que va ser la reina Letícia qui n’havia exigit perso-
nalment l’expulsió a Rosa Tous. Però l’estratègia va fondre’s 
i ara definitivament, els ha sortit el tret per la culata.

Baxi Manresa
El bàsquet manresà ha viscut unes jornades convulses, però 
amb final feliç que han culminat amb el desitjat ascens a 
l’ACB, després d’una temporada un xic irregular a la lliga 
LEB Or, que va portar els estaments del club a una situació 
d’inseguretat, però tot ha sortit bé, amb una  dosi de sort. Es 
va canviar d’entrenador en un moment clau de la temporada, 
decisió que el president de la SAE, Josep Sáez, es va atribuir 
personalment. El pressupost va baixar considerablement 
respecte de la temporada passada i es va dubtar en alguns 
fixatges. A l’hora de la veritat, l’afició va donar la talla i va 
guanyar de llarg a la del Melilla, que malgrat tenir un pres-
supost superior i un bon equip va sucumbir en el cinquè i 
definitiu partit. L’entrenador, Diego Ocampo que ja feia cara 
de provisional, ha durat ben poc, maniobra que ha fet que la 
nova directiva del club (llevat d’algun càrrec gairebé vitalici) 
hagi decidit finalment apostar pel terrassenc Joan Peñarroya, 
vinculat al club com a jugador i excel·lent entrenador.
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miler de seguidors a la Plaça. El dia 18 es fa públic el nou 
patrocinador de l’equip, la multinacional Baxi, i el dia 28 es 
presenta Joan Peñarroya com a nou entrenador en substi-
tució de Diego Ocampo.

‘Escape room’ gegant 
a la Plaça
16 de juny. La plaça Major acull una escape room, creada 
per Ivan Tapia, per celebrar que la ciutat és capital de la 
cultura catalana, amb la participació d’unes 250 persones.

Ampans lliura els premis 
d’investigació i innovació
18 de juny. Ampans lliura a la Plana de l’Om els sis premis 
d’Investigació i d’Innovació sobre persones amb discapa-
citat intel·lectual en reconeixement a la feina de persones 
i equips que es dediquen a la investigació i al foment de   
pràctiques innovadores per millorar l’atenció i la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Foto: Joaquim Alberch

Mònica Clemente triomfa 
a la Nit de l’Esportista
19 de juny. La 48a Nit de l’Esportista, organitzada pel 
Beisbol Club Manresa, premia. Mònica Clemente, cam-
piona de Catalunya i estatal de salt amb perxa. El segon 
lloc en la categoria de Millor Esportista ex aequo és per 
als gimnastes de l’Egiba Andrea Carmona i Thierno Bou-
bacar, i el tercer per a la parella de ball del Royal Dance 
Guillem Pascual i Rosa Carné.

La policia enxampa 
el grafiter YNDA
22 de juny. L’Ajuntament anuncia que ha lliurat al grafiter 
que signa com a YNDA una denúncia administrativa per 
incompliment de l’ordenança de civisme per més de 300 
pintades que li atribueixen a la ciutat. El jove és RPM, un 
artista plàstic de 30 anys que pintava el seu pseudònim en 
diferents formats, en tot tipus de superfícies.

La Flama del Canigó, de groc 
23 de juny. La Flama del Canigó arriba a Manresa de la 
mà d’Òmnium, després d’una cercavila republicana pro-
moguda per l’ANC i els CDR. L’arribada de la flama estre-
na format i es fusiona amb música, teatre i art, i un sopar 
popular que dona pas a una revetlla al Parc de la Seu.

Regió7 lliura els seus premis
26 de juny. El nou conseller d’Ensenyament, Josep Bar-
galló, presideix el lliurament dels premis Regió7 a la Pla-
na de l’Om, entre els quals destaca el premi Estrella a la 
nova Unitat d’Oncologia d’Althaia i el premi Estrellat al 
Bisbat de Vic.

https://www.periodistes.cat/actualitat/noticies/punt-el-lliurament-del-vi-premi-josep-maria-planes
https://www.periodistes.cat/actualitat/noticies/punt-el-lliurament-del-vi-premi-josep-maria-planes
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favets...

El millor estiu de tots
estiu té una gràcia que l’hivern no té. En la 
infància i l’adolescència l’estiu és temps de 
descobrir emocions noves: les colònies, els 
campaments, les amistats de les vacances, 
les primeres vegades de moltes coses. I en-

cara en l’edat adulta l’estiu ens continua oferint un munt de 
sensacions que són pròpies i exclusives d’aquesta estació. És 
el gran moment dels Rodríguez, per exemple –els menors de 
seixanta anys que no sàpiguen de què parlo poden consultar 
a internet l’expressió «estar de Rodríguez» i ho entendran.

Fa ja molts anys que la publicitat ha deixat d’oferir-nos el 
sabó que renta més blanc per temptar-nos amb produc-
tes que directament ens obren la porta a un món feliç. Els 
menys imaginatius encara ens segueixen dient que «faran 
realitat els nostres somnis» i els més sofisticats ens ho do-
nen a entendre amb imatges d’una felicitat tan intensa com 
impossible, i per vendre’ns un misto ens ensenyen un cas-
tell de focs. Per a tots ells l’estiu és també el moment ideal 
per bombardejar-nos amb aquells missatges que apel·len 
directament als nostres desitjos més humans. Saben que és 
l’època de l’any que ens trobaran amb la predisposició més 
alta i la guàrdia més baixa. I ataquen a tort i a dret amb la 
seva artilleria estival farcida de tòpics i de conceptes que 
es van repetint estiu rere estiu. Entre el repertori de frases 
estàndard que han fet fortuna i que tant es poden aplicar a 
un programa de ràdio com a una paella precuinada, hi ha 
aquella que ens parla d’«el verano de tu vida». 

Aquest any la Coca-Cola també s’ha apuntat al carro dels 
tòpics més suats –que, evidentment, són els estiuencs– i 
les seves llaunes porten un reclam que diu: «Consigue 
el verano de tu vida. Sorteamos 90 experiencias únicas». 
Tots sabem que per als publicistes d’ara una experiència 
és qualsevol cosa que es pugui comprar, normalment allò 
més trivial. En fi, amb la Coca-Cola i amb tots els que t’ofe-
reixen el mateix podràs aconseguir l’estiu de la teva vida 
si et conformes amb una vida pobra. Creure els que ens 
prometen «l’estiu de la nostra vida» és com apostar tots 
els nostres somnis a l’estiu d’aquest any. L’estiu de la nostra 
vida no sabrem quin ha estat fins que els haguem viscut 
tots i, posats a apuntar-me a un eslògan, m’apunto a aquell 
que diu que «el millor encara està per arribar».

UPC-EPSEM Manresa
l premi Actius Socials per a la UPC-EP-
SEM, en el marc dels Premis Regió7 
2018, és un nou reconeixement ciutadà 
en el 75è aniversari de l’Escola. L’actual 
directora, Rosa Argelaguet, hi va fer un 

repàs històric i sobretot de la projecció de futur del centre. 
Els inicis cal buscar-los l’any 1942, amb la creació de l’Escola 
de Capatassos Facultatius de Mines de Manresa. Va iniciar 
l’activitat docent el curs 1943-44 dins l’edifici de l’institut 
Lluis de Peguera, posteriorment compartida amb un local 
del carrer Barcelona. La inauguració oficial del nou edifici 
va ser el 30 de març de 1974, però dos anys abans s’havia in-
tegrat a la UPC, amb el nom d’Escola Universitària Politèc-
nica de Manresa. La creació del departament d’Enginyeria 
Minera i Recursos Naturals el 1989 va permetre una auto-
nomia organitzativa per retrobar línies de recerca i partici-
pació amb d’altres centres. L’any 2006 va passar a  ser Escola 
Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, per impartir 
el segon cicle de l’Enginyeria de Mines.

La projecció de futur passa, segons l’actual directora, per 
entendre la universitat com un pilar clau en el procés de 
creació de riquesa que té impacte directe en l’economia 
del territori. Els estudiants fan pràctiques a les empreses 
mitjançant els convenis de cooperació educativa i s’incor-
poren plenament al mercat de treball. Aposten per una 
docència d’excel·lència amb un professorat motivat i amb 
experiència. Així, els seus estudis de mines estan al cap-
damunt en el rànquing universitari de la fundació BBVA. 
Com a universitat oberta al món, valora els intercanvis de 
coneixement i participen en projectes de mobilitat inter-
nacional, tant amb investigadors que venen a Manresa a 
fer recerca, com estudiants d’aquí que fan graus i màsters 
en universitats estrangeres. Valoren la recerca i la trans-
ferència de tecnologia i des del 2018 funciona el Centre 
Específic de Recerca (CER), amb més de 25 investigadors 
doctorats a Manresa. És una universitat compromesa amb 
la societat, per la formació en ciència i tecnologia, però 
també amb sostenibilitat, respecte al medi ambient, lliber-
tat de les persones i la seva diversitat, la inclusió o la no 
discriminació per raó de gènere. Dos exemples, l’ONG de 
la mineria per al desenvolupament i l’aposta per la indús-
tria 4.0 per encarar un futur millor.

El barri Vell 
i la generació tap

l barri Vell de Manresa agrada. No ho dic 
jo, que també, ho diuen les 1.338 perso-
nes que van respondre l’enquesta sobre 
percepció del Centre Històric de Manresa 
que va fer l’Ajuntament aprofitant el meca-

nisme telemàtic dels pressupostos participatius. En grau de 
satisfacció, el Centre Històric aprova amb comoditat, un 6,7, 
i en nivell d’orgull, un paràmetre més subjectiu i en el qual 
segurament Manresa en el seu conjunt tampoc en sortiria 
gaire ben parada, el barri Vell també aprova, tot i que més 
ajustadament, amb un 5,8. En general, l’enquesta ens confir-
ma allò que ja sabem, però que potser no verbalitzem prou: 
que la Manresa antiga és un poderós centre d’atracció per a 
persones de la resta de la ciutat i de més enllà que hi venen a 
consumir (roba, calçat i hostaleria, sobretot) i a socialitzar-se 
mitjançant la cultura i les festes populars. En aquest sentit, un 
96 % dels enquestats relacionen el barri Vell amb la cultura 
i gairebé un 70 % manifesta participar en activitats festives 
i/o culturals al Centre Històric de Manresa. Entre el què més 
positivament es valora, en destaca un intangible tan signifi-
catiu com difícil de definir: «l’ambient», al costat del comerç, 
la proximitat o la història. Pel que fa als aspectes negatius, un 
altre de generalitzable a tota la ciutat (i al país, segurament): 
la brutícia i la deixadesa, juntament amb la manca d’aparca-
ment (gratuït, s’entén) i de parcs i espais per jugar la canalla. 

Treballant una mica les dades s’arriba a conclusions molt in-
teressants: per franges d’edat, la que menys visita el barri Vell 
i, alhora, més baix el puntua és la que va dels 50 i 65 anys. 
Per sota, com més joves, més positivament el valoren, més 
ús en fan i més hi voldrien viure. Dit d’una altra manera, hi 
ha una generació tap, que és la que en aquests moments té el 
poder polític, econòmic i mediàtic local, traumatitzada per 
una relació decebedora amb el Centre Històric –i amb la 
ciutat en el seu conjunt, hi afegiria jo– de la seva joventut, a 
qui no agrada el barri, no hi creu i, el què és pitjor, reflecteix 
aquesta percepció pessimista en les seves opinions i decisi-
ons en tots els àmbits. Una generació que, com en moltes 
altres ciutats del país, d’Europa i del món, va creure’s que 
la qualitat de vida i la modernitat era als suburbis, a la pe-
rifèria, i va abandonar físicament i mentalment els centres 

L' E E

Jordi SardansJosep M. Oliva Adam Majó

...i tremendos

urbans. Per sort, aquella epidèmia s’ha superat i Manresa, 
més o menys lentament, també surt d’aquell miratge per 
començar a entendre que és precisament en la trama urba-
na, als centres històrics, als barris densos, plurifuncionals i 
compactes, on es pot gaudir de veritat dels avantatges de la 
urbanitat. Més encara si, com en el nostre cas, la mida és as-
sequible i la proximitat de la natura i la ruralitat equilibren 
perfectament la inevitable duresa de la ciutat.

Però, seguim capbussats en els resultats de l’enquesta. Així 
ens adonarem d’una altra dada significativa: només un 22% 
dels enquestats viu al Centre Històric, però gairebé un 50% hi 
voldrien viure –dada que augmenta fins al 56% en el cas dels 
que tenen entre 21 i 35 anys. I per què no hi viuen, us pregun-
tareu. També en sabem la resposta: el principal inconvenient 
és la manca d’oferta d’habitatge en condicions. I això ens con-
firma el que els que estem una mica al cas ja sabíem: que els 
pisos rehabilitats o construïts de nou a la Manresa antiga van 
buscats i es lloguen de seguida. Aleshores, per què el princi-
pal problema del barri –l’únic realment important, de fet– se-
gueix sent que una part molt important del parc d’habitatges 
està abandonat o en pèssimes condicions d’habitabilitat? Per 
què costa tant que propietaris, inversors o fabricants de pisos 
es decideixin a invertir al Centre Històric de Manresa i ofe-
reixin el que el mercat demanda: habitatges, no de luxe, però 
sí amb estàndards del segle XXI? Una de les claus, em temo, 
l’hem de buscar en la conclusió prèvia, la de la generació tap 
que ni creu ni aposta per aquest barri Vell. A mesura que gent 
més jove, nascuda a partir dels anys 80 del segle passat, amb 
una mirada diferent sobre el món i la ciutat, vagi ocupant 
esferes de poder local –polític, econòmic, mediàtic, social...–, 
la dinàmica regeneradora, sobretot en l’àmbit de l’habitatge, 
canviarà en positiu al Centre Històric de Manresa. La bona 
notícia, hi afegeixo jo, és que això ja ha començat a passar.
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instant

Laura Serrat

instantànies

La seva mà perfila a la pissarra l’alfabet àrab. Dibuixa amb deteniment el recorregut de cada 
lletra, com si resseguir aquest camí la fes tornar a casa. 

-En veu alta, recitem junts els sons de l’abecedari! 

Els vuit alumnes segueixen el ritme de la Ikram, la professora. Ella insisteix a cuidar la 
sonoritat de cada lletra de la mateixa manera que ho faria un músic per preservar la iden-
titat de cada nota. La majoria dels alumnes tenen les arrels al Marroc, però han nascut a 
Manresa. Des de ben petits, parlen un català i un castellà esplèndids, i sovint l’àrab queda 
més arraconat. Amb l’intent de reforçar aquesta llengua, els pares els apunten a les classes 
d’àrab al Casal de les Escodines. Els ulls castanys de la Ikram, que brillen sota un vel blanc, 
es lliguen als alumnes. Se’ls mira amb l’esperança de transmetre’ls els valors que va apren-
dre, durant la seva infància, al Marroc. 

Han passat tretze anys des que la Ikram va arribar a Manresa i té la sensació d’haver viscut 
experiències que han passat per davant dels seus ulls com un tren veloç. Remarca que una 
part d’ella està a Larraix, a la ciutat on va viure la infància i la joventut. Retorna la mirada 
als alumnes i sosté que ells, en haver crescut aquí, no s’hauran d’afrontar a una nova cultura 
o una nova llengua. Però assenyala que això pot provocar que els sorgeixin més preguntes 
sobre on trobar la seva identitat. «M’agrada Manresa i també el Marroc», exclama la Maissa, 
una nena d’onze anys nascuda a la comarca. La Ikram somriu però confessa que té por que 
els ullets innocents que té el davant topin amb les mateixes dificultats que s’ha trobat ella. 

Dins de la llibreta de la Maissa hi ha un món. Dibuixos, cal·ligrafia àrab i alguns apunts so-
bre l’Islam. Explica que aquestes classes li han obert una finestra. Vol aprendre més sobre la 
llengua i també sobre la religió. Assenyala la Ikram i diu que, de gran, li agradaria posar-se 
un vel com el seu i seguir els mateixos passos. La majoria de nenes de la classe volen seguir 
el camí de les professores que practiquen l’Islam. Però aquestes sostenen que és un camí 
difícil perquè no tothom t’accepta. 

La Ikram va viatjar fins aquí per estudiar. Té el grau en enginyeria química i acaba de cursar 
un màster en enginyeria de recursos naturals a la UPC de Manresa. Malgrat estar qualifi-
cada, mai no la tornen a trucar després d’una entrevista de feina. Considera que, en alguns 
llocs, la rebutgen per dur vel. Una de les seves amigues, la Karima, sosté que és injust jutjar 
una persona per la seva imatge exterior. Explica que existeix el prejudici de creure que les 
dones musulmanes no tenen estudis. De fet, ella es va llicenciar en literatura hispànica al 
Marroc, i «la gent se sorprèn quan els dic que tinc estudis superiors». «Moltes dones estran-
geres de Manresa tenen estudis universitaris, però si no saben la llengua del territori se les 
considera analfabetes», remarca la Karima. 

La Maissa pregunta si és possible sentir-se «d’aquí i també d’allà». La Ikram els explica que 
tenen una eina molt potent per fer-ho possible. La llengua. «A través de la vostra veu, la 
imatge de l’Islam pot millorar», assenyala. I indica que les dones s’han d’unir per ser més 
visibles i tenir un paper important en la ciutat. Remarca que confia en la mirada dels in-
fants d’avui per poder respondre sí a la pregunta de la Maissa. 

‘És possible ser d’aquí 
i també d’allà?’

Francesc González
tupaker
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tema del mes

Tant els ciutadans més afectats per les barreres 
arquitectòniques i cognitives, com les entitats 

manresanes i el propi consistori coincideixen a afirmar 
que Manresa no és una ciutat plenament adaptada, 
sinó en fase d’adaptació. Ni ho és Manresa ni ho és 

cap altra ciutat; el repte dels municipis és conèixer els 
aspectes que cal millorar de la mà de cadascun dels 

col·lectius que la integren i fer les accions necessàries 
perquè tothom pugui gaudir de la ciutat en plenitud.

a c c e ss i b i l i t at 
fa referència al 
conjunt de ca-
racteríst iques 
r e l a c i o n a d e s 
amb la mobili-
tat, la comuni-

cació i la comprensió que han de tenir 
els municipis –i també els seus serveis 
i equipaments– per poder ser utilitzats 
per totes les persones, independent-
ment de les seves capacitats físiques, 
intel·lectuals o sensorials. Quan una 
ciutat no està adaptada per a tots els 
habitants es generen situacions de de-
sigualtat d’oportunitats, de discrimina-
ció i de dificultats per a la participació 
social de les persones amb discapacitat 
física, sensorial o intel·lectual; és a dir, 
persones amb diversitat funcional. A 
més d’aquests col·lectius, també s’hi han 
de sumar les persones que per factors 
cronològics (edat) i les circumstàncies 
transitòries (embaràs, lesions tempo-
rals, etc.) es veuen afectats per proble-
mes d’accessibilitat. Així, l’accessibilitat 
és un dret fonamental per al conjunt de 
la ciutadania, tothom té dret a gaudir 
de la ciutat i dels seus serveis en ple-
nitud. A Catalunya la Llei 13/2014 fixa 
les condicions perquè els espais públics, 
edificis, transports i les comunicacions 

L' s’adeqüin a les persones que pateixen 
alguna diversitat funcional. 

Jordi Serracanta, regidor de Qualitat 
Urbana, Mobilitat i Serveis, i d’Es-
ports, de l’Ajuntament de Manresa, 
creu que hi ha dues Manreses pel que 

fa a l’accessibilitat: «Una és la Manresa 
ja construïda, que cal seguir adaptant, 
ja que és on tenim marge de millora. 
L’altra és la Manresa de nova urbanit-
zació, com la plaça de la Bonavista, 
la nova Baixada dels Drets o la nova 
Via de Sant Ignasi, que ja incorpora 
la normativa d’accessibilitat i té sensi-
bilitat per a les persones amb proble-
mes de mobilitat». Per tal de millorar 
l’estat de l’espai públic i l’accessibilitat 

de la Manresa ja construïda, el con-
sistori va posar en marxa l’Auditoria 
de l’Espai Públic, que es va fer durant 
els anys 2015 i 2016, amb l’objectiu 
identificar i quantificar les mancances 
d’aquest àmbit. «Érem conscients que 
per culpa de la situació financera de 
l’Ajuntament, bàsicament de l’any 2011 
al 2015, hi havia molt poca capacitat 
d’inversió. Per aquest motiu, el 2015 
vam encarregar una Auditoria per te-
nir una fotografia de l’estat del mante-
niment de l’espai públic, sobretot pel 
que fa referència a les voreres, les cal-
çades i els elements d’accessibilitat. Un 
cop vam tenir la fotografia, vam prio-
ritzar políticament aquesta necessitat 
en el pla de govern, i per tant a nivell 
pressupostari, i vam poder començar a 
fer inversions importants per revertir 
aquesta situació. La ciutat estava en un 
nivell només suficient», detalla Serra-
canta. L’auditoria la van desenvolupar 
professionals i tècnics de l’entorn urbà, 
i va incorporar informes que van fer 
de forma participativa diferents enti-
tats i teixit associatiu de la ciutat. «Les 
associacions de veïns van fer un treball 
de camp molt interessant, uns barris 
de forma més intensa i altres no tant, 
i ens van permetre tenir la visió de la 
ciutadania respecte del seu entorn».

«M’agrada pensar 
que la discapacitat 
és la relació amb el 
teu entorn. Si el teu 
entorn és accessible 
la teva discapacitat 
disminueix, però has 
de ser conscient que 
la segueixes tenint» 

Manresa, ciutat en 
fase d’adaptació

Marc Prat

Josep Maria Llucià entrant a l'ascensor que connecta 
el carrer Santa Llúcia amb la plaça Major.
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L’Auditoria de l’Espai Urbà va detectar 
que calien uns 15 milions d’euros per 
millorar els espais de la ciutat. Els re-
sultats publicats eren que 162 carrers 
tenien més del 30% de la calçada en 
mal estat, mentre que 77 carrers tenien 
més del 30% de la superfície de les 
voreres en mal estat. Un altre aspecte 
que es va voler abordar un cop rea-
litzada l’auditoria va ser un inventari 
dels guals de vianants de la ciutat per 
poder assolir uns recorreguts adap-
tats per a tothom. El resultat que es va 
obtenir va ser que el 25% dels passos 
de vianants de Manresa encara no es-
taven adaptats. El regidor de Qualitat 

Urbana, Mobilitat i Serveis afirma que 
«tal i com vam constatar a través de 
l’Auditoria de l’Espai Públic, Manresa 
no és una ciutat plenament adaptada, 
tenim marge de millora i hi estem tre-
ballant». L’any 2017 el consistori va co-
mençar a invertir en el Pla de Millora 
de l’Espai Urbà i va dedicar un milió 
d’euros a les mancances detectades en 
voreres i calçades, i aquest 2018 s’hi 
està invertint un altre milió, del qual 
200.000 euros són destinats al mante-
niment de parcs infantils.

En aquest sentit, Antoni Erro, presi-
dent de la Federació d’Associacions 

de Veïns de Manresa coincideix en 
l’opinió que «Manresa no és una ciutat 
adaptada, sinó una ciutat en adaptació. 
La nova rotonda de la Bonavista, l’as-
censor que uneix el carrer Santa Llúcia 
i la plaça Major, i les obres a la Baixada 
dels Drets i a la Via de Sant Ignasi són 
exemples que la ciutat està en aquesta 
fase. Això és molt positiu perquè de-
nota que el consistori ha entès la ne-
cessitat que hi havia per millorar la 
qualitat de vida dels manresans i man-
resanes. Tot i així, encara hi ha mol-
ta feina per fer». Erro considera que 
la participació de les associacions de 
veïns i altres entitats en l’Auditoria de 
l’Entorn Públic va permetre detectar 
les incidències en la via pública a nivell 
de barris que afecten especialment les 
persones amb mobilitat reduïda, tot i 
que hauria volgut que la participació 
de la ciutadania encara hagués estat 
més alta pel bé comú. I assegura que 
«seria bo que s’ampliés el pressupost 
del Pla de Millora de l’Espai Urbà, ja 
que és una problemàtica que pateixen 
tots els ciutadans amb més o menys 
mesura. Hauria de ser una prioritat».

Mobilitat reduïda
Josep Maria Llucià és membre de la 
Fraternitat Cristiana de Persones amb 
Discapacitat. Té un grau de discapaci-
tat física del 92% i es mou per Man-
resa amb una cadira de rodes elèctrica. 
Opina que «malgrat la seva orografia, 
Manresa és una ciutat bastant acces-
sible pel fet que els elements més im-
portants els té adaptats. La ciutat té el 
transport públic adaptat per moure’s 
per la zona urbana i per fora –a tra-
vés d’autobusos intercomarcals i els 
trens adaptats de Rodalies–, i a més 
té força punts d’interès turístics adap-
tats». Concretament, La Seu –tret de la 
Cripta i el Museu–, el carrer del Balç, 
la Cova –tret de l’Avantcova–, l’Espai 
Manresa 1522, el Museu Comarcal o la 
Torre Lluvià estan adaptats per a per-
sones amb mobilitat reduïda. Llucià 
creu que la ciutat duu a terme bones 
mesures per a les persones amb mobi-
litat reduïda, però ha detectat que «li 
falta comunicar-les a la població. La 
divulgació de la informació referent 
als serveis adaptats és molt impor-
tant per als habitants i per a les per-
sones que es plantegen venir a viure 

a Manresa». Tot i considerar que la 
ciutat és força accessible li agradaria 
que l’entrada a tots els locals tingués 
una rampa per no haver de demanar 
ajuda a altres conciutadans perquè li 
pugin la cadira de rodes a l’esglaó que 
li fa de barrera arquitectònica. Per a 
ell moure’s pel centre és força còmo-
de, però preferiria que els carrers es-
trets fossin de plataforma única per no 
haver de dependre de les voreres i els 
obstacles que s’hi pot trobar. «Els tres 
trets clau de l’accessibilitat són les bar-
reres arquitectòniques, la informació i 
la comunicació. M’agrada pensar que 
la discapacitat és la relació amb el teu 

entorn. Si el teu entorn és accessible la 
teva discapacitat disminueix, tot i que 
has de ser conscient que la segueixes 
tenint». Segons Llucià, un altre dels 
aspectes que s’han de millorar de la 
ciutat són els paviments que fan rellis-
car les persones i les cadires de rodes 
quan el terra és moll. El carrer de Sant 
Miquel, la Baixada de la Seu o Crist 
Rei són alguns dels punts on es genera 
aquesta adversitat quan plou.

Rosa Carné és usuària d’Ampans, on 
també treballa. Es desplaça amb cros-
ses i té el camp visual limitat a causa 
d’un traumatisme cranioencefàlic que 

va patir quan era petita. És conscient 
que Manresa ha guanyat en accessibi-
litat, però creu que hi ha molts aspectes 
a millorar, especialment en temes de 
mobilitat i informació. «Les voreres en 
mal estat és el pitjor que em puc trobar 
en una ciutat, perquè em poden provo-
car una caiguda amb certa facilitat. Les 
voreres estretes tampoc no em faciliten 
la mobilitat, ja que m’obliguen a baixar 
a la calçada per evitar caure, amb el pe-
rill que això comporta». Pel que fa als 
aspectes a millorar en la manera com 
s’ofereix la informació a la ciutadania, 
considera que els horaris dels autobu-
sos en les parades i alguns cartells en 
edificis oficials suposen un obstacle co-
municatiu per a aquelles persones que 
no hi veuen bé: «la mida de les lletres 
és insuficient i la informació està molt 
atapeïda, necessito una bona estona 
per trobar la informació que em con-
vé. A més, hi ha molta gent gran que 
es troba amb la mateixa problemàtica».

Ciutat Amiga de la Gent Gran
L’envelliment de la població manresa-
na és un punt que s’ha de tenir molt en 
compte quan es parla de l’accessibilitat 
de la ciutat. L’any 2017 Manresa tenia 
75.152 habitants, dels quals 14.993 te-
nien més de 65 anys. Això significa que 
el 19,95% de la població és envellida. 
D’aquesta franja d’edat, el 19,01% te-
nien 85 anys o més. Aquests percentat-
ges d’envelliment (19,95%) i de sobre-
envelliment (19,01%) estan per sobre 
de la mitjana catalana (18,64% i 16,4%). 

L’any 2011, Manresa va sol·licitar l’ad-
hesió al projecte Ciutats Amigues 
de les Persones Grans, promogut 
per l’Organisme Mundial de la Salut 
(OMS). Aquell mateix any l’OMS va 
reconèixer Manresa, la qual va esdeve-
nir la vuitena ciutat de l’estat espanyol 
i la 37a del món a obtenir l’acreditació. 
Segons explica Enric Roca, coordina-
dor del Programa de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Manresa, «aquest pro-
jecte neix per resoldre dues qüestions 
demogràfiques. Primerament, el crei-
xent envelliment de la població i, en 
segon lloc, la tendència que aquesta es 
concentri a les ciutats». Manresa, ciu-
tat amiga de la gent gran és un procés 
de millora contínua que va per cicles. 
Els dos primers anys es fa el diagnòs-

Paviment d'advertiment a un gual de vianants en el carrer Carrasco i Formiguera. Les voreres estretes dificulten la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Foto: Carrer del Cós.
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tic de com està la ciutat i s’elabora un 
pla d’acció, després ve un període de 
3 anys per executar el pla de treball. 
Finalment s’avaluen els resultats i es 
dissenya el nou pla d’acció. Aquest és 
el pas on es troba actualment la ciu-
tat. Roca emfatitza en el fet que el més 
important d’aquest projecte és consen-
suar el pla de treball: «Manresa és una 
ciutat amiga de la gent gran en el sentit 
que escolta l’opinió d’aquest col·lectiu 
–a través de grups focals, entrevistes 
en profunditat, enquestes a persones 
grans i població en general...– i in-
corpora el seu punt de vista per donar 
resposta a les seves necessitats, un cop 
confeccionat un pla de treball. Hem 
recollit una bateria de 160 propostes 
de les persones grans, però n’hi ha al-
gunes que es poden fer i d’altres que 
no, per qüestions de pressupost o per 
falta de competències». 

De les accions que ja ha dut a terme el 
consistori s’extreu que l’accessibilitat és 
una de les grans preocupacions de la 
gent gran de la capital de Bages. Algu-
nes d’aquestes millores són: promoure 
una campanya per aconseguir que la 
correspondència adreçada a les per-
sones grans es faci complint criteris de 
lectura fàcil; elaboració d’un Pla d’ac-
cessibilitat per definir les intervenci-
ons necessàries a la ciutat, incorporant 
la perspectiva d’edat; aplicar un Pla de 
renovació del mobiliari urbà que tin-
gui en compte criteris d’edat; aprofitar 
les potencialitats de l’entorn urbà per 
disposar de circuits inclusius a la na-
tura; elaboració d’un mapa que servei-
xi per preveure instal·lacions d’espais 
lúdics per a la gent gran; oferir petites 
reformes perquè els beneficiaris gau-
deixin d’autonomia i qualitat de vida 
en el seu domicili; millores per facili-
tar la mobilitat i el transport; fomen-
tar l’ús del transport públic a la ciutat 
des de la perspectiva d’edat; formació 
impartida per tècnics municipals a 
diferents centres on es parla de com-
partir el carrer... Una altra de les pro-
postes que van sorgir a través d’aquest 
projecte va ser la plataforma reservada 
per a persones amb mobilitat reduïda 
per veure els actes que se celebren a la 
plaça Major durant la Festa Major. Di-
versos manresans amb mobilitat redu-
ïda han advertit que molta gent es cola 

en aquesta plataforma, tot i no tenir la 
condició requerida per utilitzar-la, i els 
fa patir que un dia cedeixi pel sobrepès 
que ha de suportar. 

Roca valora positivament el fet que 
«Manresa s’està convertint en una de 
les ciutats de l’estat espanyol més avan-
çades en aquest projecte. Hi ha unes 
150 ciutats de l’estat que hi participen, 
però en la tercera fase en la qual ens 
trobem, la d’avaluació, només hi ha 4 
ciutats en tot l’estat: Sant Sebastià, Bil-
bao, Saragossa i Manresa. Estem con-
tents amb la metodologia del projecte 
de l’OMS i des del consistori hem po-
gut dur a terme moltes accions gràcies 
a la participació del principal col·lec-
tiu beneficiari, les persones grans. Però 
encara ens en queden moltes per fer».

Una altra de les queixes que més s’es-
colten recentment entre la gent gran 
és: què se n’ha fet de la quarta proposta 
guanyadora dels Pressupostos Parti-
cipatius de l’any 2017? La millora de 
l’accés del passeig de Pere III al carrer 
Circumval·lació mitjançant un ascen-
sor o elevador proposada pel Casal de 
Gent Gran i per Josefina Pla. El regidor 
de Participació, i Entorn Natural de 
l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, 
declara que «s’ha fet un estudi preli-
minar, però el lloc de l’accés encara no 
s’ha decidit de manera definitiva. En 
l’edició dels Pressupostos Participatius 
de l’any 2017, de la mateixa manera que 
en la d’enguany, les quatre propostes 
guanyadores han recaigut sobre la re-
gidoria d’Urbanisme en un moment en 
què la ciutat ja està treballant en grans 
obres urbanístiques, aquesta circums-
tància fa que l’execució d’aquest projec-
te vagi més lenta que de costum».

L’accessibilitat cognitiva
Precisament en els Pressupostos Parti-
cipatius d’aquest 2018 s’hi van presen-
tar dues propostes que feien referència 
a l’accessibilitat de les persones amb 
discapacitat intel·lectual. La primera 
va quedar en cinquena posició, a 163 
vots del quart projecte guanyador. Es 
tractava de la proposta del Centre de 
Recursos en Trastorns de l’Espectre 
Autista (CR TEA) i consistia en la cre-
ació d’un parc adaptat per a nens amb 
discapacitats físiques i/o intel·lectuals 

Pla d’inclusió de la discapacitat
Des del Programa d’Inclusió Social de l’Ajuntament de Manresa, i amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, s’està elaborant una diagnosi sobre la 
realitat de les persones amb discapacitat de la ciutat de Manresa. Aquesta 
diagnosi inclourà tots els àmbits de la vida quotidiana de les persones: 
salut, benestar social, educació, ocupació, espai públic, etc.

Per poder fixar aquesta diagnosi s’està fent un treball de recollida d’indica-
dors quantitatius, una anàlisi dels recursos i serveis del territori en relació 
a les persones amb discapacitat, i entrevistes a professionals d’instituci-
ons, entitats i personal tècnic de l’administració. A la vegada també s’estan 
promovent grups de discussió amb persones que tenen alguna discapa-
citat i també amb els seus familiars. Un cop s’hagi fet aquesta fotografia 
en forma de diagnòstic es determinaran les línies estratègiques per poder 
elaborar el Pla d’inclusió de la discapacitat a la ciutat de Manresa.

Aquest Pla recollirà totes aquelles actuacions que s’estan fent des de 
l’Ajuntament i també s’hi inclouran actuacions noves que sorgiran dels 
diferents processos de participació que actualment s’estan realitzant, te-
nint en compte la visió d’aquelles persones que coneixen bé quins són 
els reptes que Manresa s’ha de plantejar per fer una ciutat més inclusiva, 
cohesionada i accessible en relació a les persones amb discapacitat.

Imatge de la proposta d'Ampans en els Pressupostos 
Participatius 2018: L'accessibilitat no és una meta, és un camí.

Usuaris d'Ampans observen el panell informatiu 
de la parada d'autobusos de la carretera de Cardona.

Els cartells publicitaris són un obstacle molest per als invidents. 
Ells necessiten resseguir la paret amb el bastó 
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amb jocs que estimulin els sentits i on 
els nens es puguin gronxar encara que 
vagin amb cadira de rodes. 

Rosa Serrano és la fundadora del CR 
TEA, presidenta de la Federació Ca-
talana d’Autisme i mare d’una jove de 
15 anys amb TEA. Serrano opina que 
«els parcs infantils estan pensats per a 
nens petits, però hi ha molts adoles-
cents amb TEA que són nens encara 
que tinguin 15, 16 o 17 anys. Poden fer 
metre setanta o metre noranta, però 
són com nens petits, i voldrien gron-
xar-se i jugar de la mateixa manera 
que ho fan els altres infants». Serrano 
es queixa que les estructures dels parcs 
infantils de Manresa no estan prepara-
des per aguantar el pes d’adolescents 
amb TEA, ni tampoc estan adaptades 
perquè hi vagin criatures amb cadira 
de rodes: «Als nens amb TEA els agra-
da manipular, jugar amb la sorra, i els 
sorrals no estan adaptats per a nens tan 

grans. Els adolescents amb TEA on mi-
llor juguen és als parcs d’exercici per a 
la gent gran, ja que a la gent no li fa res 
que hi juguin nens grans i l’equipament 
és per a persones amb mida adulta». 

Per a les famílies amb nens TEA les ru-
tines del dia a dia són diferents de les 
de la majoria de famílies. El simple fet 
de dur la criatura a una visita mèdica 
pot esdevenir un problema: «A casa els 
expliquem amb un pictograma «avui 
anem a tal lloc» i ells estan tranquils, 
però quan passes amb el cotxe per da-
vant del lloc en qüestió i no trobes apar-
cament ells han vist la destinació i no 
entenen per quin motiu no hi van. Es 
posen nerviosos, s’autolesionen i, quan 
aconsegueixes aparcar, ells ja s’han fet 
mal, s’han estressat i els pares també ho 
hem passat malament. Moltes vegades 
quan aparques no hi ha manera de fer 
baixar el nen del cotxe perquè s’ha po-
sat nerviós i aleshores hem de trucar al 

centre i dir-los que al final no hi anem 
perquè la criatura no està prepara-
da». Serrano reivindica que per evitar 
aquests episodis s'haurien d'ampliar el 
nombre de places d'estacionament per 
a persones amb mobilitat reduïda, so-
bretot en llocs propers als serveis bà-
sics. Actualment a Manresa hi ha 210 
places d'estacionament per a persones 
amb mobilitat reduïda. Serrano és 
conscient que «no hi ha cap ciutat que 
estigui adaptada per a persones amb 
TEA. És una tasca molt difícil». 

La segona proposta dels Pressupostos 
Participatius d’aquest 2018 que prete-
nia millorar l’accessibilitat d’aquest col-
lectiu era la promoguda per Ampans 
i proposava millorar la senyalització 
dels espais dels serveis d’atenció a la 
ciutadania i la informació que donen, 
per tal d’optimitzar la comprensió de 
les persones amb discapacitat intel·lec-
tual o amb dificultat de comprensió. 

Aquesta va aconseguir 412 vots, lluny 
de les propostes guanyadores. Montse 
Barat, coordinadora pedagògica del 
Centre Ocupacional d’Ampans, creu 
que «el primer en el que pensa la gent 
quan es parla d’accessibilitat és en les 
barreres arquitectòniques. Però també 
hi ha barreres cognitives, és per això 
que cal adaptar la informació dels 
equipaments municipals per a tots els 
habitants: biblioteca, transport públic, 
equipament esportiu, sanitari, cultu-
ral... per assegurar l’autonomia de les 
persones i la seva inclusió en la soci-
etat. Per desgràcia, la gran majoria de 
ciutats no estan degudament adapta-
des a persones amb discapacitat intel-
lectual. Aquestes millores també són 
útils per a un públic més global: nou-
vinguts, gent gran, persones amb difi-
cultats de comprensió...». Marta Mi-
lian, psicòloga del Centre Especial de 
Treball, explica que «a Ampans creiem 
que des del consistori de Manresa es té 

en compte l’accessibilitat, però el que 
és veritat és que es dona més impor-
tància a l’accessibilitat per a persones 
amb discapacitats físiques. Qualsevol 
equipament hauria de tenir en comp-
te les premisses del disseny universal, 
accessible, inclusiu, funcional, intuïtiu 
i dirigit a totes les persones. No obli-
dem que per poder exercir com a ciu-
tadans de ple dret cal poder accedir en 
igualtat de condicions a la informació. 
L’article 21 de la Convenció Internaci-
onal de Drets per a les Persones amb 
Discapacitat així ho reconeix». Milian 
considera que quan es fa una proposta 
de millora a la ciutat, els que han de 
ser els màxims protagonistes a l’hora 
de dissenyar com s’implementa són les 
persones que es troben amb aquestes 
dificultats en el seu dia a dia. «Nosal-
tres estem formats en aquesta temàti-
ca, però les accions que duem a terme 
sempre són validades en un procés 
coproductiu amb els nostres usuaris». 

Eva Olmos i Manel Martínez, usua-
ris del Centre Ocupacional Canonge 
d’Ampans, enumeren algunes de les 
mesures d’accessibilitat que els agrada-
ria trobar a Manresa: un punt d’infor-
mació per a la ciutadania més cèntric, 
com el que hi ha a la plaça de Sant Do-
mènec per la Festa Major; una millor 
senyalització i accés a la informació re-
ferent a les obres que afecten els trans-
ports públics; evitar que els autobusos 
parin a les parades separats de la vo-
rera; rebre les comunicacions del con-
sistori adaptades amb lectura fàcil; evi-
tar els paviments que rellisquen quan 
plou; facilitar el procés d’autopréstec a 
través de les màquines de la bibliote-
ca del Casino i, de la mateixa manera, 
caldria que les màquines expenedores 
de bitllets de tren tinguessin unes ins-
truccions més senzilles d’entendre.

En els pròxims mesos alguns dels ser-
veis que ofereix Ampans a Comabella es 

En les plataformes úniques, com la que comença a la Plaça Sant Domènec, 
els invidents no tenen elements podotàctils i els costa més esquivar els obstacles.

Encaminador al carrer Àngel Guimerà que si es segueix al peu de la lletra et porta al mig de la calçada.
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desplaçaran a Manresa. «Aquí els nos-
tres usuaris ho tenen tot molt contro-
lat, però quan ens traslladem a la ciutat 
hauran d’esdevenir més autònoms. Uti-
litzaran més equipaments i serveis de 
la ciutat, i això requerirà que Manresa 
sigui més accessible. Quan es veu la ne-
cessitat de millora en el dia a dia és quan 
l'entorn actua», exposa Milian.

Barreres invisibles
A Manresa hi ha 112 persones amb dis-
capacitat sensorial afiliades a l’ONCE. 
Teo Marco camina per Manresa amb 
un bastó blanc i vermell que l’identifica 
com a sordcec. Té la visió de túnel de 
la Síndrome d’Usher, una malaltia de-
generativa que és la principal causa de 
sordceguesa congènita. Marco aclareix 
que «la ceguesa o la sordesa són pèrdu-
es graduals d’audició i visió. Poden ser 
moderades, severes o profundes. Molta 
gent es pensa que tota la gent amb ce-
guesa o sordesa ho som al 100%, i no és 
així». Les persones invidents utilitzen 
el bastó o el gos pigall per desplaçar-se. 
El bastó té una puntera que llisca al 
terra i que els permet fer un «arc de 
protecció» per detectar obstacles. Això 
significa que tota la informació que te-
nen per moure’s ve del terra. «Si el terra 
no és llis, com en la majoria de carrers 
de Manresa, el bastó es va encallant i 
no llisca correctament. Si en aquest 

context ens trobem amb un element 
podotàctil ens és molt complicat per-
cebre’l i el podem passar per alt». 

Els elements podotàctils són paviments 
a la vorera que tenen uns relleus esta-
blerts per ser reconeguts pels bastons 
dels invidents. N'hi ha de dos tipus. 

Els encaminadors tenen unes franges 
de relleu que indiquen la direcció que 
s'ha de seguir. S'utilitzen fonamental-
ment en les voreres per marcar la di-
recció en la qual es troben els guals de 
vianants. Els invidents han de seguir la 
direcció que els indica per travessar el 
pas de vianants i arribar a l'altra vore-
ra. Segons indica Marco, hi ha diversos 
encaminadors que no estan ben re-
solts, ja que si els segueixen fidelment 
pots anar a parar al mig de la calçada 

o topar amb la vorera de l'altre extrem 
del carrer en comptes d'arribar al gual 
de vianants. D'altra banda, el paviment 
d'advertiment té el relleu de petites 
rodones i adverteix l'invident que allà 
hi ha quelcom perillós. «Des del meu 
punt de vista a Manresa estan mal ubi-
cats. S'utilitzen molt en les rampes dels 
guals de vianants on no ens fa falta, ja 
que percebem el pendent amb el bastó 
i, en canvi, dificulten la circulació a la 
gent que va amb cadira de rodes», valo-
ra Marco. En aquest sentit, Maite Siles, 
directora de l’ONCE Manresa, apunta 
que «si l’accessibilitat per als invidents 
està ben resolta, també ho estarà per les 
persones que van amb cadira de rodes 
o per a la gent gran».

Els altres elements que serveixen als 
invidents per a la mobilitat són els so-
nors. Porten un comandament a dis-
tància que utilitzen quan estan a prop 
d’un semàfor o d’un panell sonor en 
una parada d’autobús, aleshores s’ac-
tiva la informació sonora. Marco es 
queixa que molts semàfors de la ciutat 
emeten sons diferents, no estandar-
ditzats, i que en el lloc on passen més 
autobusos de Manresa, a la parada del 
carrer de Guimerà, no hi ha panell in-
formatiu sonor i, en canvi, a Cal Jorba 
sí. Les plataformes úniques generen 
bastants problemes als invidents, ja 

A la zona del carrer Barcelona és on hi ha més semàfors adaptats. Ara bé, el so que emeten no està estandarditzat.

Una persona gran travessa amb un caminador un pas de vianants amb el gual adaptat només per la banda dreta del semàfor.

«Hi ha gent a qui 
costa pensar que 
nosaltres volem ser 
autònoms, que no 
volem dependre 
de ningú, i de cop 
t’agafen del braç i 
t’arrosseguen sense 
demanar permís» 
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que no hi ha elements podotàctils. En 
no tenir el recorregut marcat, han de 
resseguir la paret amb el bastó i topen 
amb jardineres, cartells publicitaris 
de comerços, papereres... «A Manresa 
s’incompleix la normativa de les pape-
reres. Moltes estan enganxades a la pa-
ret, sense peu al terra i massa elevades, 
d’aquesta manera no les podem perce-
bre amb el bastó i hi acabem topant».

Per anar a l’estació de Renfe el Marco 
ha de passar per la plaça de la Refor-
ma, que és una pista d’obstacles per a 
les persones amb discapacitat visual, 
ja que no hi ha elements que els per-
metin orientar-se i és plena de bancs i 
jardineres. Per travessar-la l’han de vo-
rejar per la dreta, però arriben al punt 

on el terra passa a ser de llambordes, 
on el bastó es trava. Finalment, l’últim 
obstacle de la plaça és el d’un seguit de 
pilones. Marco, interpreta que «l’Ajun-
tament vol tenir iniciatives, però no sé 
si és perquè no estan ben assessorats, 
que no es fan bé les accions. Si no sa-
ben com s’han d’executar els elements 
d’accessibilitat per a invidents, haurien 
d’acudir a l’ONCE, on hi ha els tècnics 
de rehabilitació visual que els assesso-
rarien degudament, perquè a la llarga, 
si les coses no es fan bé, s’hauran de 
gastar més diners per corregir el que 
no s’ha fet correctament». 

Sensibilització ciutadana
En general els habitants de Manresa 
són respectuosos amb aquests col·lec-

tius, però el fet que hi ha gent que no 
hi està familiaritzada fa que de tant en 
tant es generin situacions incòmodes. 
«Hi ha gent a qui costa pensar que 
nosaltres volem ser autònoms, que 
no volem dependre de ningú, i de cop 
t’agafen del braç i t’arrosseguen sense 
demanar permís. La manera correcta 
seria preguntar-nos si necessitem aju-
da i si és així agafar-nos i guiar-nos. 
També hi ha qui et diu «Eh, corres 
massa!», pensen que en no veure-hi 
hem d’anar molt a poc a poc. Pràctica-
ment cada dia et creues amb gent que 
no sap com reaccionar quan et veuen 
pel carrer. Hi ha qui es pensa que ne-
cessitem tota la vorera, es posa a dins 
d’un portal i espera que passis. Sim-
plement s’han d’apartar una mica i ja 
està», relata Teo Marco. «Quan algú et 
demana si et pot ajudar i li dius que no, 
pot sonar arrogant, però si puc fer una 
cosa per mi mateix i tinc el temps per 
fer-ho, ho faré; si no és així demanaré 
ajuda». La normalització de la disca-
pacitat és un tema que creu que s’ha de 
fomentar des de la ciutat. 

«Si aconseguim fomentar l’accessi-
bilitat, el civisme i la normalització 
de la discapacitat a la ciutat, molts 
col·lectius ho agrairem», declara Jo-
sep Maria Llucià. Marta Milian, creu 
que el desconeixement és la principal 
barrera de la cohesió social: «El que 
es bàsic per a la inclusió de les per-
sones amb discapacitat intel·lectual 
és que la gent amb la qual es relacio-
nen perdin la por causada per la des-
coneixença de com tractar aquestes 
persones. El coneixement és clau per 
tombar aquestes barreres. A Ampans 
duem a terme moltes accions per do-
nar visibilitat a aquest col·lectiu. Per 
exemple, el fet de tenir un restaurant 
al mig de la ciutat, on les persones 
que hi treballen fan una feina excel-
lent, envia molts missatges positius 
que permeten trencar prejudicis».

Un encaminador que condueix a la plaça Independència, 
on només hi ha una terrassa sense elements podotàctils.
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d'aquí i d'allà

Steven Edwar Carbo 
Andrea Izquierdo

m dic Steven Edwar Carbo i vinc de 
Milagro, Equador. Actualment estu-
dio infermeria a l’Escola Università-
ria d’Infermeria de Terrassa (EUIT). 
Vaig arribar a Manresa als 5 anys i, 
com sol passar, la meva família és 
la que va arribar primer. Ells es van 

instal·lar aquí, compartint pis amb els meus oncles.

La meva arribada va ser inoblidable. Ho recordo com si fos 
ahir, tot i que ja tinc 22 anys. Sorpresa i incredulitat. Jo era 
petit i els edificis semblaven haver crescut de cop. A casa 
no eren així, allà eren gairebé tan petits com jo en aquell 
moment. Els meus ulls oberts com taronges no podien dei-
xar d’observar la fredor dels colors d’aquells edificis, que 
alhora, semblaven haver-se coordinat amb el temps, gèlid.

Van passar els dies, fins i tot els anys, i vaig comprendre la re-
alitat en la qual em trobava. Era un lloc tranquil, segur, molt 
contrari al que havíem vist tant jo com el meu germà fins al 
moment. Érem lliures, fins i tot de nit. Sona estrany en un 
país en el qual la calma és un tret comú, però quan vens d’un 
país on sortir de nit és pura supervivència, t’impacta. I no és 
que jo hagués viscut cap trifulga allà, jo era massa petit. Però 
els meus pares no em deixaven de recordar la diferència en-
tre un país i un altre. A més, aquí podia sortir a jugar a la nit. 
Allà no. I hi ha una discrepància que recordo totalment, les 
escoles i els parcs. De nou, tot és qüestió de llibertat. Man-
resa és el millor que li podia passar a la meva família.

El procés d’adaptació va passar per la intenció de la 
meva família d’aprendre les quatre expressions més ne-
cessàries en català. Això era un inici, i ho volíem fer bé. 
És cert que jo no sóc molt de ciutats grans, i potser és el 
que em va fer estimar tant Manresa. La calma dins la gran-
desa. És cert però, que hi ha certes diferències que no puc 
oblidar entre Manresa i la meva ciutat natal. El dinar, la 

Equador

E

«M’agrada aprofitar les zones d’oci de 
Manresa en els meus temps lliures, 
sempre que puc, anar a prendre un 

refresc amb els amics és la millor opció»

«Manresa és el millor 
que li podia passar 
a la meva família»

manera de comportar-se i relacionar-se les persones i fins 
i tot les salutacions són diferents. 

M’agrada aprofitar les zones d’oci de Manresa en els meus 
temps lliures, sempre que puc, anar a prendre un refresc 
amb els amics és la millor opció. A més, ens agrada visitar 
tota la zona boscosa dels voltants, com l’Anella Verda o el 
parc de l’Agulla. Manresa és una ciutat apta per a tothom, 
però sobretot, acollidora. I això no passa sempre. 
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indrets natura urbana

Ignasi Cebrian

Paisatges interiors i exteriors

ahatma Gandhi deia: «Siguem el 
canvi que volem arribar a veure 
en el món». És clar que ho deia 
des del punt de vista personal. 
El canvi comença per un mateix. 
Si tots fem petits canvis en les 
nostres actituds, podem arribar 

a canviar el món. Aquesta frase és també aplicable a les 
ciutats. Els canvis que s’esdevinguin a l’interior de les ciu-
tats seran els mateixos que podrem veurem al país. Els 
canvis que es produeixen al barri són els que veurem a 
la ciutat. Un exemple en el cas de la gestió o percepció 
del entorns periurbans, de l’Anella Verda de Manresa. 
Els professionals de l’estudi paisatgístic Batlle i Roig han 
dibuixat la nova plaça de Sant Ignasi estudiant amb de-
tall el verd urbà que l’envoltarà. Un verd que explica la 
història del camí ignasià i, per això, també, reflecteix el 
paisatge del rodal de la ciutat. Un canvi a l’interior de la 
ciutat que pot perfilar els canvis a l’exterior.

Un cinturó verd molt interessant envoltarà la capella del 
Rapte. Quatre petits amfiteatres que formen part d’una 
narrativa ecològica que resumeix els paisatges vegetals del 

M
camí ignasià: de Loiola, passant per l’Ebre i Montserrat, i 
acabant a Manresa. El paisatge agrícola de Loiola es sinte-
titza amb pereres, brucs, roses híbrides de fairy, cineràries i 
la gramínia molínia purpúria. De l’Ebre, se’n recrea el bosc 
de ribera amb àlbers i plantes aromàtiques com l’espígol, el 
cap d’ase i la sàlvia de tardor. Pel paisatge montserratí, la 
moixera de guilla, el cirerer d’arboç, la nassella i l’herba de 
Sant Pelegrí. I finalment, el paisatge manresà representat 
per xiprers, llentiscles, sanguinyols i coronil·les. 

Són paisatges metafòrics amb plantes representatives que 
difícilment s’acosten a la complexitat i diversitat botànica 
del originaris. Però volen reflectir paisatges exteriors de 
la ciutat. El paisatge manresà de l’espai periurbà s’hauria 
de reflectir a l’interior de la ciutat o, si més no, el verd 
interior hauria de projectar el verd dels llocs més emble-
màtics de l’Anella Verda. Seria difícil reflectir les zones de 
secà? I les zones de regadiu en forma d’horts urbans? I les 
oliveres i els ametllers? Només cal tenir una mica d’imagi-
nació a l’hora de renovar o millorar els parcs interiors de 
la nostra ciutat. La farem més agradable, més saludable i 
més lligada a uns espais que sovint desconeixem malgrat 
que siguin accessibles, a pocs minuts del centre.

Ferran Climent Costa / Josep M. Mata-Perelló
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central)

a zona de la Seu, el Pont Vell i la 
Cova és una de les postals de Man-
resa. Des del mirador del parc de la 
Seu es pot observar una història que 
va encara molt més enllà de la que 
explica el magnífic patrimoni ar-
quitectònic i històric que atreu mi-

lers de visitants. És el riu Cardener com s’encaixa deixant 
balços (cingleres) elevats a banda i banda, sobre dels quals 
s’han construït edificis importants. El Cardener entra al Pla 
de Bages per Callús, seguint un traçat més o menys de nord 
a sud. En arribar a la zona del Congost, però, fa un gir de 
90º, i durant prop d’un quilòmetre i mig segueix en sentit 
oest-est fins que no pot tornar a recuperar la direcció que 
duia abans d’arribar a Manresa. Aquest gir espectacular es 
produeix perquè en aquest punt topa amb unes roques for-
ça més dures que les que havia anat trobant fins aquí. El 
Pla de Bages es caracteritza per l’abundància de lutites, un 
tipus de roca molt més fina i erosionable que els gresos. 
L’escapatòria que l’aigua ha trobat ha estat canviar dràsti-
cament el curs fins a poder recuperar el seu camí natural.

Els gresos que fan de mur infranquejable són roques que for-
men part de l’antic delta de Sant Llorenç del Munt. Al llarg 
d’aquest tram se’n poden veure uns quant nivells que aparei-
xen alternats amb altres de roques més toves. La resistència 
que donen a l’erosió ha determinat el paisatge. La manera 
com es pot identificar aquest fet és observant les cingleres, 

mirant riu avall cap a la Balconada. Hi ha uns nivells de 
roca que sobresurten clarament entre la vegetació. Aquestes 
capes són formades predominantment pels gresos i es van 
intercalant amb nivells amb molta més vegetació. Aquests 
nivells més vegetats es corresponen amb roques més toves, 
les lutites, que són més aptes perquè hi creixin les plantes. 
Les lutites són de més bon erosionar. Aquest grau d’erosió 
diferencial segons el tipus de roca provoca una morfologia 
que és molt habitual a diferents llocs del Geoparc, les balmes, 
petites coves o entrants en una paret de roca o vessant roca-
llós, on entra la llum. Tradicionalment han servit d’habitatge 
i com a cobert per a bestiar, d’abric davant les inclemències 
del temps, per construir-hi edificis religiosos com ara ermites 
o petites esglésies, etc. Aquesta zona forma part dels espais 
d’interès geològic catalogats per l’Ajuntament de Manresa. 

Nom del paratge: Paisatge fluvial del Cardener a Manresa. Situació: 
Tram paral·lel al Cardener al pas per la ciutat, delimitat entre el Con-
gost i la Guia. A la zona de l’estació de la Renfe. Situació geològica: 
Les roques que es troben en aquesta zona provenen de sedimentació 
en ambients marins no gaire profunds. Són bàsicament materials del-
taics de la Fm. Collbaix. A la base del Pont Vell també hi ha calcàries 
bioclàstiques de la Fm. Tossa, ambdues formen part del Grup Santa 
Maria. Procedència del nom: Vistes sobre els efectes de l’acció del 
riu Cardener al seu pas per aquest indret. Trets geològics: Morfolo-
gia generada per l’encaix del riu entre sediments deltaics i les balmes 
resultants de l’erosió diferencial. Materials geològics: Essencialment 
gresos (pedra sorrenca) amb nivells de margues (tapàs) i calcàries. 
Edat de formació: Sediments del Bartonià (Eocè mitjà), entre 40 i 37 
milions d’anys. Curiositats: Segons relata Sant Ignasi, va ser en una 
cova vora el Cardener on va quedar-se durant els onze mesos que va 
viure a Manresa, en una de les balmes d’aquesta zona. Aquí va tenir les 
experiències que el van inspirar per escriure els Exercicis Espirituals.

Paisatge fluvial del Cardener a Manresa

L Inflorescència d’espígol
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notícies del pou l'entrevista

JOSEP
SORINAS,
MANEL
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Responsable del bar-restaurant Cal Manel. 
Va ser president de la penya Racó Sonat 
del 1980 fins el 1992 i membre del Consell 
d’Administració del Bàsquet Manresa fins 
al 2013, com a representant de les penyes. 
Membre de la junta de l’Associació Esportiva 
08240, va formar part de l’organització de 
la cursa de bicicleta de muntanya El cor de 
Catalunya, així com de la pujada al Cogulló 
de Can Torra, de Castellfollit del Boix.

i et dius Josep, 
per què tot-
hom et coneix 
per Manel?
-Quan amb 
la família vam 
venir a Man-

resa, primer vam anar a viure al barri 
de la Font dels Capellans, molt dife-
rent de com és ara. D’allà vam passar 
a Cal Xerraire, a prop de la barriada 
Miralpeix. Estàvem a pagès, tot eren 
camps. Per arribar a la primera casa 
habitada, tardàvem deu minuts. Quan 
anàvem al centre, dèiem que anàvem 
a Manresa. Per veí, tenia un noi que 
es deia Josep Maria. A casa, els pa-
res em deien Josep Manel, tot i que 
al DNI m’hi van posar Josep. Perquè 
no fos tan llarg de pronunciar, un va 
ser el Josep i a mi em va tocar el Ma-
nel. Com que havia de donar moltes 

explicacions, ja m’estava bé dir-me 
Manel. L’amic Pep Garcia, fa dos anys 
va dir-me que estava a punt de canvi-
ar-se el nom al jutjat, per fer-ho també 
al DNI: Josep per Pep. Però va decidir 
que no, perquè, qui paga les hipote-
ques? El Josep. Qui se’n va de festa? 
el Pep. Doncs, a mi també m’estava 
bé així. Al bar li vaig posar Cal Manel 
perquè tot el meu cercle d’amistats em 
coneixia com a Manel. Ara, si em de-
manen com em dic responc Josep. Sou 
vosaltres que em dieu Manel.

-Per què la teva família va decidir ve-
nir a Manresa?
-Jo tenia tres anys i mig, però em van 
explicar que dues meves tietes havi-
en vingut a servir, es van casar amb 
pagesos de la ciutat i es van situar bé 
econòmicament. Al cap dels anys van 
convèncer els meus pares de venir.

S

«La meva il·lusió era 
agrupar totes les penyes. 
Aquest és el punt més 
negre de la gestió, no 
haver-les pogut ajuntar 
mai per poder-ne fer 
una de gran»
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-Al Frankfurt Albert, a més de treba-
llar-hi professionalment hi vas fer un 
cercle d’amistats...
-El Frankfurt és i era propietat de 
l’Albert Puigdellívol, que hi va treba-
llar molts anys. Allà vaig conèixer Joan 
Ferrer, de l’Alpina, amb qui vam fer una 
gran amistat. Quan hi vaig entrar, ell es-
tava fent el servei militar; i poc després 
va entrar Jaume Travería, que encara 
està al front de l’establiment. Ens rela-
cionàvem amb una colla d’amigues de 
Sant Joan que vam conèixer al Frank-
furt, on venien sovint. La dona del meu 
company Jordi Serra, la Loreto, que es va 
casar amb Joan Ferrer, i la Leonor, que és 
la meva dona, eren de la mateixa colla.

-Com recordes el greu accident de 
cotxe del 1979?
-Va ser un accident de joventut, quan 
tenia 22 anys. Érem tres amics que el 
cap de setmana de la revetlla de Sant 
Pere vam anar a la discoteca Mòdium, 
de Moià. Ramon Borràs, que treballava 
a la banca i era el president de la bran-
ca juvenil d’ERC, mentre el seu pare 
presidia el partit en l’àmbit local, va 
morir a la Clínica com a conseqüència 
de les ferides patides en xocar contra 
un mur a l’entrada de Calders, tornant 
de Moià. I Jordi Serra, que ara és el re-
presentant d’Audi a Nou Motors i ales-
hores feia de pintor de cotxes va tenir 
ferides a la cara. De l’accident, recordo 
que era l’1 de juliol i anàvem amb un 
Seat 1200 Esport, molt potent per a 
l’època, no vam fer un revolt i vam anar 
a topar contra el mur de la primera 
casa que hi havia a Calders. Sé que vaig 
estar fins a l’octubre a l’hospital. Tenia 
traumatisme cranial i el fèmur trencat.

Cal Manel
-Com i per què decideixes tenir nego-
ci propi i fundes Cal Manel?
-M’agradava el local on hi havia hagut 
el Bar Nen i després el Gourmet, que 
regentava un matrimoni en què la dona 
era francesa i ell català –havien viscut 
molts anys a França– i feia de cuiner. 
El van tenir un parell d’anys, però no 
va anar bé. Vaig aprendre molt i havia 
gaudit treballant al Frankfurt Albert, 
però va arribar el moment que amb ple 
suport de la meva dona, vam decidir que 
era l’hora de posar-me pel meu compte. 
Em dedicava fonamentalment als en-
trepans, però també al menú diari, que 
he mantingut des del primer dia. Per ti-
rar endavant, no tinc altra manera que 

buscar crèdits als bancs. Recordo que 
vaig començar amb dos treballadors: el 
Màrius, que ja treballava a la cuina del 
restaurant francès, i el Xevi, que era molt 
jovenet i de seguida va plegar per donar 
pas a l’Àngel Garcia, que s’hi va estar 
molts anys. També ens ajudava a estones 
la meva dona, que treballava a Indústri-
es Ponsa. De moment, portem 31 anys.

-Al llarg d’aquests anys quins canvis 
hi has fet?
-La clientela del principi s’ha fet gran i 
ha donat pas als seus fills, que tenen uns 
altres gustos i mengen diferent dels pa-
res. Com que els meus fills també men-
javen vegetarià, em vaig adonar, que ho 
havia d’explotar. I realment considero 
que ha estat un canvi considerable. 
Però, en el fons, és cert que vaig comen-
çar venent entrepans i ho continuo fent. 
Mantinc el menú del migdia. Quan vaig 
obrir vam estar un any i mig treballant 
només a la planta baixa i després vaig 
obrir el menjador a dalt, que continua 
igual que al principi. L’any 2007 vam fer 
la reforma de la barra de baix.

Bàsquet
-D’on sorgeix el teu interès pel bàsquet?
-L’any 1980, treballant encara al Frank-
furt Albert, amb una colla d’aficionats 
que ens aveníem molt, vam muntar la 
Penya Racó Sonat. En vaig ser president 
–si tu vols, honorífic– fins que vam ple-
gar, però no teníem estatuts ni estàvem 
oficialitzats. Recordo que del 1977 al 
1979 el patrocini era de l’Icab Manresa, 
la temporada següent va ser del Marl-
boro i la 1981-1982 de Caixa Manresa. 
Estaven a punt de trobar un patrocina-
dor de llarga durada, el TDK, que ho va 
ser del 1985 al 2000. Aquella primera 
temporada de la penya, l’estrella era 
el nord-americà Bob Fullarton, amb 
d’altres jugadors com Víctor Escorial, 
d’un gran nivell. Diria que Basora era 
l’entrenador i, sens dubte, el president 

era Carles Casas. El club s’independitza 
el 1979 del CE Manresa i canvia el seu 
nom per Manresa Esportiu Bàsquet.

-Quines eren les vostres tasques prin-
cipals?
-Vam començar la nostra activitat al 
pavelló vell del Congost, que s’havia 
inaugurat el novembre de 1968. Or-
ganitzàvem desplaçaments per veure 
l’equip i animar-lo en tots els moments 
del campionat, i, sobretot al pavelló, 
ens encarregàvem d’engrescar els altres 
socis i aficionats; aquest era el nostre 
objectiu principal. També fèiem tro-
bades de comunicació amb d’altres 
penyes. Les relacions amb la directiva 
sempre van ser cordials.

-No era una penya oficial, però va te-
nir reconeixement per part del club?
-I tant! Quan va entrar de president 
l’advocat Benjamí Garcia, una de les 
primeres coses que va fer va ser reco-
nèixer la nostra penya com la primera 
del bàsquet manresà.

-Quan vau decidir plegar i per què?
-El 1992, any dels Jocs Olímpics, en 
què es va inaugurar el pavelló nou del 
Congost i es va donar la transició del 
Manresa Esportiu Bàsquet a Bàsquet 
Manresa SAE, en constituir-se en So-
cietat Anònima Esportiva. Va ser el 
moment en què Carles Casas va deixar 
la presidència. La temporada 1992-93 
vaig entrar al Consell d’Administració.

Consell d’Administració
-Com va anar això?
-Quan el Consejo Superior de Depor-
tes va obligar a la creació de societats 
anònimes, es va constituir el Bàsquet 
Manresa SAE, moment en què va en-
trar a la presidència, Benjamí Garcia. 
Però a la pràctica, Carles Casas va con-
tinuar sent president del Manresa EB, 
com a responsable dels equips de base. 

En la divisió, des de la nostra penya 
vam voler presentar una candidatura 
pel Manresa Esportiu Bàsquet. Així, 
a les eleccions, em presentava com 
a president del MEB. Aleshores, es 
va produir un estira i arronsa amb el 
club, que ens va fer veure que no valia 
la pena voler tirar endavant la nostra 
proposta, ja que el club no tenia equips 
per poder continuar endavant. Ens van 
convèncer i ens van proposar d’entrar a 
la SAE, en el meu cas dins el Consell 
d’Administració. Ramon Combellé va 

anar al Bingo i l’economista Francesc 
Flores i el llauner Màrius Martínez ja 
finat, van passar a la Unió Manresana.

-Què feies dins del Consell d’Admi-
nistració del Bàsquet Manresa SAE?
-Assistia a les sessions del Consell cada 
mes o mes i mig. La meva feina òbvia-
ment estava relacionada amb les penyes 
i més concretament amb les tasques que 
calia fer de cara a l’afició, per mantenir 
un bon tracte amb el públic.Valoro molt 
positivament els anys de la presidència 
de Valentí Junyent i d’Enric Torres, que 
són les dues persones amb qui més de 
gust he treballat a l’entitat. Amb Junyent 
vaig tenir una relació molt bona i Torres 
és un gran professional, la llàstima va ser 
que en el seu primer any l’equip va bai-
xar a la lliga LEB i li va trastocar tots els 
plans, perquè hauria fet una feina molt 
maca, ja que tenia moltes ganes de cre-
ar un bon equip. Hi vaig estar des de la 
temporada 1992-93 al 2013.

-Quina va ser la teva filosofia respecte 
del conjunt de les penyes?
-Abans que desaparegués Racó Sonat, 
la temporada 1992-93, ja havia sorgit 
Fora Dubtes, que tenia el Maurici Franch 
–avui a Esterri d’Àneu– com a principal 
dirigent. També havien sorgit algunes 
altres penyes més petites. La meva in-
tenció i il·lusió hauria estat agrupar-les 
totes. Aquest és el punt més negre de la 
meva gestió: no haver-les pogut ajuntar 
mai per fer-ne una de gran. Majoritàri-
ament, totes volien anar per lliure. Ara 
que fa quatre anys que no baixo al pa-
velló, sembla que sí que hi ha una grada 

jove d’animació que les uneix totes.

-Com és que des del 2013 has perdut 
el contacte amb el pavelló?
-No va passar res especial. Em vaig 
cansar i vaig veure clar que hi havia 
vida després del bàsquet. Vaig estar 
molts anys en què des del setembre, en 
començar la temporada, havia d’anar-hi 
molts diumenges i me’n quedaven ben 
pocs de lliures. Baixava una hora abans 
del partit i m’esperava a sortir una hora 
després. Me’n vaig anar deslligant pro-

gressivament, com van anar fent tots els 
meus companys de la penya, fins que 
un bon dia vaig decidir que necessitava 
tenir una miqueta més de vida.

-I vas fer un canvi d’imatge radical 
del local, traient totes les referències al 
bàsquet, que tant l’havien caracterit-
zat. Per què?
-Fa cinc o sis anys, per tot un cúmul 
de circumstàncies, ens vam adonar 
que el canvi de la decoració de les pa-
rets era necessari. Els records del bàs-
quet van caure per si sols. Eren vetusts, 
en el sentit de vells, ja que es veia mas-
sa que pertanyien al passat.

Becaris
-Fins i tot havies tingut becaris del 
club que menjaven a Cal Manel. Com 
va anar?
-Era una època en què vivia el bàsquet 
d’una altra manera, molt directament, 
el dia a dia. M’he apassionat per tractar 
bé la gent. Veia que sovint aquests na-
nos venien fets pols, cansats i una mica 
ensorrats perquè trobaven a faltar la 
família i vaig intentar donar-los suport 
anímicament. Quan he perdut aquest 
contacte, també m’he anat desinflant. 
No he tingut cap problema amb el club, 
que sempre ha pagat i estem al dia de tot.

-Qui et va fer venir aquests joves ju-
gadors?
-El delegat Josep Cerdán, que sempre 
havia estat la persona de confiança de 
la casa, sobretot durant l’etapa de Carles 
Casas. Ja havia estat el meu cap en l’etapa 
de mecànic i em va dir que alguns ju-

gadors com Paco Vázquez, els dos ger-
mans Aranda i l’argentí Martin Momo-
tiuk buscaven un altre lloc per menjar i 
m’ho va oferir. Com que ja feia menú, 
em vaig adaptar fàcilment per donar-los 
sopar, tot i que aquella època vivien en 
un pis de la carretera del Pont de Vilo-
mara. Vaig tenir especial relació amb els 
pares dels germans Aranda, que eren de 
Tàrrega: el gran va deixar el bàsquet i al 
petit les lesions el van castigar molt, so-
bretot en patir un accident de moto. Ha-
via de rellevar Paco Vázquez que al seu 
torn ho havia fet amb Joan Peñarroya. 
Era un bon escorta i la nineta de Ricard 
Casas, que l’hauria pujat segur al primer 
equip. Havia passat gent com Sergi Llull 
o Sergi Ibaka, entre molts d’altres.

-Com va anar que tornessin a canviar 
de lloc?
-Perquè el club durant els anys més 
durs de la crisi econòmica –del 2010 al 
2013 la vam notar amb contundència– 
va arribar a un acord amb la FUB perquè 
els joves jugadors poguessin estar-se als 
apartaments del Campus universitari. El 
gerent Carles Sixto, que porta molts anys 
al club, des de l’època de Carles Casas, 
va arribar a un acord amb el restaurant 
La Soca i van anar a parar allà.

-Vau celebrar el 20è aniversari de la 
Lliga ACB, guanyada pel Manresa?
-I tant! El periodista televisiu Òscar 
Herreros, presentador del programa 
En joc, de la Xarxa, i el meu fill Bernat 
ho van organitzar. Van aprofitar una 
cinta de vídeo que havia gravat el Mà-
rius Martínez per a la 2 de TVE, quan 
vam guanyar la Lliga, ara fa 20 anys. La 
vam visionar en pantalla gran amb una 
seixantena de persones, amb mem-
bres del Racó Sonat, l’actual president 
del Bàsquet Manresa, Josep Sáez, el 
director tècnic Romà Montáñez i el se-
gon entrenador Xavi Pujol, entre d’al-
tres, i ho vam celebrar amb cava. 

-També amb el cinquè partit del play 
off d’ascens?
-El vam veure per la pantalla gran 
del local, amb un gran ambient de 
celebració per l’ascens a la Divisió 
d’Honor del bàsquet estatal. Si en el 
primer cas es tractava d’una festa nos-
tàlgica, en aquest es va viure l’emoció 
del moment, amb molt de jovent. Va 
anar molt bé per la gran diferència de 
punts, de manera que no vam patir en 
cap moment pel resultat final.

«Trobo a faltar les tertúlies agradables que es 
feien espontàniament entre els clients. Ara el 

mòbil té prioritat absoluta i ha acabat de destruir 
la possible comunicació entre la gent»
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Psicòleg
-La funció de psicòleg que vas aplicar 
amb els joves basquetbolistes també 
serveix per a alguns clients?
-Amb més de 40 anys de professió 
he tractat amb gent diversa, de qui he 
après molt. Cada vegada que he tingut 
un treballador nou li he fet veure que 
no li ensenyaria a obrir una ampolla 
perquè ja n’aprendria sol, però sí que 
és imprescindible saber tractar bé la 
gent. I s’aprèn a còpia de rebre fins i tot 
garrotades, quan t’adones que clients 
que penses que són amics un dia tenen 
una sortida de to que no t’esperes, fins 
al punt que et destrossen anímicament. 
Ara bé, beneïts els bars, perquè és cert 
que molts clients entren per necessitat 
de poder fer amistats o conèixer d’altra 
gent. Penso que és una cultura del nos-
tre país i una manera agradable de pas-
sar l’estona. En aquest sentit, no entenc 
com les entitats bancàries contínua-
ment van fent canvis de personal i al-
lucino com a petit empresari, perquè sé 
que el més bonic és fidelitzar el client.

-Personalment, t’hi sents a gust en 
aquesta funció?

-Reconec que m’ha agradat. Fins i tot, 
cada vegada més, dins del meu local, 
he procurat no tenir treballadors de 
barra i uns altres de cuina, sinó que 
m’agrada que tots sàpiguen fer de tot 
i que estiguin a tot arreu. M’he adonat 
amb l’experiència que si falla algú de la 
barra és fàcil de substituir, en canvi, el 
de la cuina és més difícil.

-Em deies que la crisi econòmica la 
vau notar del 2010 al 2013. No hi ha 
hagut també canvis sociològics?
-A Cal Manel s’han deixat de fer 
molts cafès i moltes cerveses, i sobre-
tot trobo a faltar les tertúlies agrada-
bles que es feien espontàniament en-
tre els clients. Ara el mòbil té prioritat 
absoluta i ha acabat de destruir la pos-
sible comunicació entre la gent. Ningú 
ja no escolta el del costat.

Associació Esportiva 08240
-Per què vau formar l’Associació Es-
portiva 08240?
-Amb l’amic Toni Gallardo i els com-
panys Carles Carreras i Toni Carreras, 
entre d’altres, la vam crear. La proposta 
la va suggerir l’exalcalde Jordi Valls, que 

era client del bar. Ens vam posar en con-
tacte amb el farmacèutic Mauri i el seu 
amic Paco, que provenien d’una associ-
ació esportiva de ciclisme, que ens van 
assessorar durant un any per crear-ne 
una de nova, així com de l’organització 
de curses. La temporada 1989-90, al no-
vembre, vam organitzar la primera cur-
sa El cor de Catalunya, per a bicicletes 
de muntanya, amb sortida i arribada al 
parc de l’Agulla. En vam fer 6 edicions, 
en una de les quals vam assolir una par-
ticipació de 500 ciclistes. L’altra cursa, a 
la primavera, amb sortida i arribada al 
Congost, va ser la pujada al Cogulló de 
Can Torra, a Castellfollit del Boix, tot 
passant per la urbanització del Suanya i 
tornant per Rajadell.

-Com et defineixes políticament?
-La meva ideologia política gira cap a 
l’esquerra i grogueja... Estic molt avor-
rit de la política, m’imagino que per 
influència del  meu pare, que va lluitar 
en la Guerra, al costat dels republicans. 
Recordo que a casa parlar de política 
era un tabú. Fins poc abans de morir, 
mai no n’havia explicat res. Em consi-
dero simpatitzant d’esquerres. 
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el perfil

osep Sorinas Ariño, conegut per gairebé 
tothom com a Manel, va néixer a Binacet 
(província d’Osca), el 3 de setembre de 
1956. El seu pare, Josep, treballava en el 
que ara és el Sindicat de Pagesos, Agríco-

la Comarcal del Bages, del carrer de les Jorbetes. La seva 
mare, Pilar, feia de mestressa de casa, tot i que en arribar a 
Manresa havia treballat a l’antiga fàbrica Viñas. Té un ger-
mà, Xevi, que exerceix de professor de karate a Gironella. 
Comença els estudis a la Renaixença, on fa els cursos de 
Batxillerat elemental, o s’examina a l’institut Lluís de Pegue-
ra, on va intentar cursar el quart, però unes operacions per 
peus plans el van tenir mesos internat a l’hospital de Sant 
Joan de Déu. Va deixar els estudis. Apassionat de la mecà-
nica dels cotxes, als 15 anys en fa l’aprenentatge al taller que 
Josep Cerdán Soto tenia al carrer de Barcelona. Als 19 anys, 
decideix passar a l’hostaleria perquè hi guanyava força més 
diners i es posa a treballar al Frankfurt Albert, per iniciativa 
del seu propietari Albert Puigdellívol, on s’estarà 12 anys. Es 
lliura de la mili per peus plans. El 1979 té un greu accident 
de cotxe que el marcarà tota la vida. El 1980, treballant al 
Frankfurt Albert, munta amb d’altres aficionats la Penya 
Racó Sonat, de la qual serà president. L’any 1982 es casa amb 
Leonor Giménez, amb qui tenen dos fills: Bernat i Clàudia. 
«Malgrat l’ambient social dominant, estic molt orgullós del 
que estan fent els meus dos fills revolucionaris, des de la 
PAHC Bages a l’Ateneu Popular La Séquia, i amb la dona, 

els donarem suport en tot el que puguem, ja que hi treballen 
amb molta il·lusió». El 19 de març de 1987 obre el local de 
Cal Manel, al començament de la carretera de Cardona.

Durant la temporada 1989-1990, amb el seu company Toni 
Gallardo i d’altres, van formar l’Associació Esportiva 08240, 
per organitzar dues curses de bicicletes de muntanya: El cor 
de Catalunya i la pujada al Cogulló de Can Torra, de Cas-
tellfollit del Boix. La temporada 1992-1993 forma part del 
Consell d’Administració de la junta directiva del Bàsquet 
Manresa SAE que presidia Benjamí García, com a represen-
tant de les penyes del club. S’hi estarà fins al 2013. Aquesta 
relació amb el bàsquet va fer que durant uns anys alimentés 
els nois becats pel club. Des de fa 20 anys, viu a Fals.

J

patrimoni ciutadà

n començar el segle XX, en ple debat 
sobre la necessitat d’endreçar la faça-
na sud de la ciutat tot urbanitzant la 
plaça de la reforma i obrint el carrer 
d’Alfons XII, la plaça d’en Creus era el 
lloc de pas obligat entre l’estació del 

Nord, per on arribaven la majoria de visitants de la ciutat, 
i el centre. L’objectiu era enderrocar un conjunt d’edificis i 
poder fer un eix directe i bonic entre l’estació i el Passeig 
passant pel carrer del Born i la Plana de l’Om. Com que 
aquest carrer no es va obrir fins als anys setanta, la pla-
ça d’en Creus continuava sent l’eix principal i, per això, al 
principi del segle XX s’hi va construir un conjunt d’edificis 
senyorials molt vistosos i amb torres rodones com aquest 
de 1920, en estil noucentista.

Es tracta d’un bloc d’habitatges entre mitgeres que for-
ma cantonada entre la plaça d’en Creus i els carrers de 
les Piques i Fontanet. Té 6 nivells: planta baixa, entresòl, 
tres plantes i àtic. La cantonada de baix, al carrer de les 
Piques, s’ha resolt amb un cos cilíndric en forma de torre 
més alt que la resta d’edifici. És l’element més representa-

E

Edifici de la plaça d’en Creus, 1
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS:
- OLIVERAS I SAMITIER, Josep, «El creixement urbà», a Manel 
Riu (dr.), Història de la ciutat de Manresa, vol. I, Caixa de Man-
resa, Manresa, 1991, pàg. 125-162 (especialment 152-160).

tiu de la façana i està potenciat per una  tribuna en vola-
dís en el pis principal, que també presenta un gran balcó 
corregut al llarg de tot l’edifici. La construcció denota un 
caràcter monumental propi de l’arquitectura noucentista 
d’aquell període, amb l’ús d’elements constructius i orna-
mentals clàssics com ara un frontó, columnes adossades, 
mènsules o una balustrada. El parament del mur com-
bina l’arrebossat pintat amb la pedra vista amb carreus 
abossellats a les cantonades, a la part principal i a la part 
de baix de la façana. La majoria de les obertures, finestres 
i portes balconeres tenen les característiques persianes 
menorquines de fusta.

El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera parcial, 
és a dir la volumetria, l’estructura i la façana. L’edifici es 
protegeix per la seva rellevància històrica, artística, tipo-
lògica i per la composició de la façana, que conforma un 
front espectacular, amb dues cantonades diferenciades. 
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fila cultural

Àngel Guimerà, 74
08241 Manresa

Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com
parcir@parcir.com

Born, 24 
08241 Manresa 

Tel. 938724130
rubiralta24@hotmail.com

Jordi Estrada

De la cultura de la gestió 
a la gestió de la cultura

ots sabem què és la 
cultura i què és la 
gestió, però sovint 
desconeixem com es 
gestiona la cultura, un 

món que, en els darrers anys, compta 
amb l’existència de diferents màsters i 
postgraus universitaris. En termes ge-
nerals, el gestor cultural cal que sigui 
una persona amb un perfil determinat 
i una trajectòria cultural sòlida, un 
coneixement ampli del territori o del 
sector, una formació tecnològica ac-
tualitzada i una mirada oberta, ja que 
la cultura és una matèria viva, diversa 
i canviant, que implica persones, asso-
ciacions, altres entitats o institucions, 
equipaments, béns immaterials, ser-
veis, fundacions, tendències, etc. La 
regidora Anna Crespo, amb un llarg 
bagatge artístic, reconeix que posar-se 
a gestionar «una regidoria com Cultura 
sempre ve de nou, si no hi estàs fami-
liaritzat». En el seu cas, però, el fet de 
provenir del món artístic i cultural li 
ha permès «estalviar un temps preciós 
a l’hora de conèixer les dinàmiques del 
món associatiu cultural». Explica que 
la gestió cultural municipal és comple-
xa, perquè hi ha iniciatives que es ges-
tionen indirectament, com passa amb 
Manresana d’Equipaments Escènics, 
i d’altres que són gestionades directa-
ment per l’equip tècnic municipal. 

Gestió pública 
Segons Crespo, els tres pilars de la ges-
tió cultural municipal són: els serveis 
culturals bàsics i el manteniment de la 
tradició festiva de la ciutat, la conserva-
ció i la difusió del patrimoni històric, i 
el disseny d’una oferta cultural àmplia 
i a l’abast de tothom. Entre la multipli-
citat d’actuacions i de projectes, alguns 
dels quals es duen a terme en compli-
citat amb el teixit cultural i associatiu 
de la ciutat, és de destacar el procés de 
«profunda transformació conceptual 
i arquitectònica del Museu Comarcal, 
que culminarà amb la creació d’un mu-
seu cridat a ser un referent del barroc 
d’àmbit nacional». A més d’atendre i 
donar suport a les iniciatives propo-
sades des de les entitats, Crespo con-
sidera que l’Ajuntament també ha de 
desenvolupar projectes relacionats amb 
«disciplines, creadors i públics sense 
altaveu». Del mateix parer és Lluís Ce-
rarols, director dels Serveis territorials 
del departament de Cultura a la Catalu-
nya Central: «L’administració ha d’estar 
molt atenta a les iniciatives populars, 
però també ha de promoure l’activitat 
cultural en zones on n’hi hagi mancan-
ça, ajudant, fent de catalitzador, engres-
cant». I afegeix: «Jo soc més partidari de 
deixar fer a la gent –de fet, Catalunya és 
una mostra de la vivesa del teixit social 
i cultural– i que l’administració hi posi 

Tres experts en gestió cultural debaten sobre la promoció i la difusió de 
la cultura des de l’administració pública i privada.  

les condicions i els mitjans, que no pas 
fer un dirigisme paternalista».

El director dels serveis territorials de 
Cultura considera primordial difondre 
el nostre patrimoni cultural i reforçar 
les xarxes de comunicació entre els di-
ferents col·lectius d’artistes i creadors. 
Cerarols constata que «des que ocupo 
el càrrec m’adono del gran desconei-
xement que tots tenim del patrimoni, 
de manera que podem conèixer coses 
que anem a veure a mil quilòmetres de 
distància i desconeixem autèntiques 
joies que tenim al costat de casa». Pel 
que fa a la creació, opina que caldria 

estimular més la generació de noves 
sinergies entre els artistes i les entitats 
culturals del territori, tasca que Cera-
rols s’ha imposat com a objectiu del 
seu mandat, tot i ser conscient que «la 
dotació de personal i de mitjans de 
què es disposa és escassa, probable-
ment perquè aquests serveis territori-
als van néixer a l’inici de la gran crisi 
econòmica». A més a més, bona part 
dels pocs recursos humans i materi-
als són dedicats a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic, 
que comporta redacció d’informes, 
tramitació d’autoritzacions i seguiment 
d’obres: una feinada. Amb un pressu-
post del 0,7% per cent, el departament 
de Cultura ben just si arriba a cobrir les 
necessitats més imperioses –manteni-
ment del patrimoni, creació o millora 
d’arxius, biblioteques, restauració de 
béns mobles...–, en detriment «de béns 
més petits, però d’un gran interès cul-
tural i territorial». Sortosament, exis-
teix «l’interès de la gent, que sovint s’as-
socia per vetllar, treballar i compensar 
la manca de recursos públics a l’hora 
de restaurar una esglesiola romànica, 
un castell enrunat...». Val a dir que, en 
el cas de l’Ajuntament de Manresa, el 
pressupost municipal destinat a Cultu-
ra, durant el 2017, va ser del 5%, i que 
a França el govern destina a Cultura el 
2% dels pressupostos generals. 

Gestió pública, gestió privada
Per a Jordi Basomba, gerent de l’em-
presa municipal Manresana d’Equipa-
ments Escènics (MEES) des de 2014 i 
persona amb una llarga trajectòria en 
la gestió cultural en el sector privat: 

T

Focus, Pas, La Perla 29..., la diferència 
entre els dos sectors està en les expec-
tatives: «Mentre que en el sector privat 
les expectatives són fonamentalment 
de tipus econòmic, en el sector públic 
les pèrdues i guanys es calculen també 
en clau social». A diferència del sector 
privat, en l’àmbit públic els objectius 
mai no són a curt termini: «Si volem 
promocionar la dansa, l’òpera o qual-
sevol altra manifestació artística, no 
podem esperar un retorn econòmic al 
cap de quatre dies. Cal dissenyar pri-
mer com es durà a terme la difusió i 
examinar quin retorn social s’ha pro-
duït. Si no es fa així, hi ha el perill d’anar 
fent bolets.» Com a gestor de MEES, 
Basomba destaca que la dificultat no 
és tant d’ordre econòmic, ni de gestió 
dels equipaments o del personal, sinó 
de motivació del públic: «Actualment 
no és fàcil fer sortir la gent de casa per-
què vingui a veure teatre, dansa o fins 
i tot anar al cinema. A diferència d’al-
tres èpoques, avui dia la gent pot veure 
cinema i teatre o escoltar música des 
de casa, còmodament asseguda davant 
el televisor o per internet, a cost zero». 
El repte és, segons Basomba, «veure 
com gestionem el temps de gent que 
et dona el seu temps, per això cal que 
el públic visqui l’espectacle com una 
experiència personal, i encertar amb 
la proposta, que ha de ser satisfactòria 
per a la gent, però alhora de qualitat». 
En aquest sentit, el gerent de MEES re-
marca la importància del Galliner en 
l’èxit del Kursaal. 

Cultura i ensenyament
Tots tres gestors coincideixen en la 

necessitat de treballar més coordina-
dament entre els àmbits cultural i edu-
catiu, tenint en compte, com assenya-
la Crespo, que «la funció i l’objectiu 
és el mateix: fomentar el creixement 
personal i social dels ciutadans, que 
volem sensibles, lliures, crítics, crea-
dors, harmònics amb l’entorn humà 
i natural». Des de l’Ajuntament, es 
promou la visita d’escolars a les bibli-
oteques i als equipaments; es participa 
en el projecte Anem al Teatre, amb el 
suport de la Diputació; s’incentiva la 
col·laboració amb l’Escola d’Art i el 
Conservatori Municipal de Música; 
es dona suport a projectes conjunts 
–i posa com a exemple el projecte de 
memòria i història, Manresa-Maut-
hausen, dut a terme per alumnat i pro-
fessorat de secundària. Per a Cerarols, 
«és important que treballem conjun-
tament, no només perquè contribuïm 
des de la cultura a donar contingut 
a l’educació i a formar persones més 
cultes i més coneixedores de l’entorn 
social i cultural, sinó també perquè és 
la principal eina de sensibilització i de 
creació de públic –i de creadors!– per 
a la cultura».

Si bé és cert que, a escala de gestió mu-
nicipal, es constata un cert acostament 
entre cultura i educació, en àmbits 
superiors de gestió «tothom reconeix 
que és molt necessari, però després 
sembla que ens donem l’esquena», 
subratlla Basomba, que conclou: «Deu 
costar tant perquè, en comparació 
amb el departament d’Ensenyament, 
que és un gran transatlàntic, la cultura 
no és res més que un peixet».

Il·lustració: Anna Crespo
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propostesquadern obert

Per la Festa Major de Manresa, El Galliner acostuma 
a programar al teatre Kursaal espectacles distesos, 
frescos, divertits... i la proposta d’enguany compleix 
tots aquests requisits. L’actor Quim Masferrer, cone-
gut televisivament com El Foraster, presentarà el di-
lluns 27 d’agost el monòleg Bona Gent. Masferrer, 
un dels fundadors del Teatre de Guerrilla, que ja va 
representar al Kursaal El Xarlatan i Temps, creu que 
ha arribat l’hora de fer un homenatge al públic en 
un espectacle únic i impossible de repetir, perquè el 
públic n’és el protagonista. Bona gent es podrà veu-
re, doncs, en sessió doble el dilluns de Festa Major. 

ART. Maria Camp

VINS. Pilar García, sommelier de Las Vegas

TEATRE. Joan Morros

La Rasa d’Exibis 2014

Suggeriments 
d’estiu

‘Bona gent’ 
al Kursaal

Ja ha arribat l’estiu, però encara queden propostes per 
gaudir de la creació artística. Sobretot durant el juli-
ol. D’una banda, a l’Espai 7 del Centre Cultural del 
Casino podrem veure l’exposició Tomàs Boix, pintor. 
Solsona, Manresa, Barcelona, comissariada per Ovidi 
Cobacho. Tomàs Boix Soler (Solsona, 1886-1951) va 
ser un dels artistes pioners de pintar a plain aire als 
territoris de la Catalunya Central durant la primera 
meitat del segle XX. La seva obra, d’un vigorós colo-
risme, va ser exposada principalment a Barcelona i a 
Manresa, ciutat amb la qual va mantenir una estreta 
relació. A la Casa Lluvià, el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya ens ofereix l’exposició Itineraris d’expres-
sions, de Josep Manuel Rigat, que recull una tren-
tena de peces agrupades en itineraris o camins, per 
diferents suports, tècniques, formats o temàtiques. 
En alguns dels itineraris l’artista, a partir d’una cer-
ta experimentació, intenta aconseguir una evolució 
dins la seva obra. D’altra banda, al Cercle Artístic de 
Manresa hi trobarem l’exposició Pintem la Gispert, 
on es podran veure les obres que artistes membres 
de l’entitat van realitzar durant les festes de la plaça. 
I finalment, anoteu-vos a l’agenda de treure el cap 
a la plaça de Gispert el dissabte 7 de juliol. Durant 
tot el dia, el Cercle Artístic promou la realització de 
gravats de gran format amb una piconadora. Obert 
a artistes de Manresa i la comarca. Podrem gaudir 
tots veient com treballen i observant els resultats, 
que s’exposaran a la plaça mateix. No us ho perdeu!

Can Serra dels Exibis és un celler ubicat a Navàs. Disposa 
de 3,5 hectàrees de vinya repartida en parcel·les disperses. 
El celler gaudeix d’unes instal·lacions amb tecnologia pun-
tera. Projecte de la família Cots que neix amb la intenció 
d’elaborar vins ecològics biodinàmics, tècnica en la qual 
són pioners al Bages. Joan Soler, el president del CRDO Pla 
de Bages, n’és l’enòleg i ell sap molt bé com extreure tot el 
potencial de qualsevol varietat, autòctona o forània. És un 
vi amb una criança en bótes de roure francès, de 12 mesos. 
És un cupatge de 60 % cabernet sauvignon, 20 % sumoll 
i 20 % mandó. Aquest vi, un gran ambaixador dels vins 
negres del Bages, és consistent, dominat per uns aromes i 
gustos aportats pels boscos que envolten les vinyes. Intens, 
molt expressiu, potent, gustós i saborós. Color granatós in-
tens amb aromes de fruita vermella i un toc mineral, vege-
tal i especiat. És harmoniós, estructurat i envellutat alhora, 
marcat per un cabernet potent, seduït per un sumoll àcid 
que li dona vida, mentre el mandó perfuma el conjunt.

Preu de venda: 20-22 euros

L’any 2001 Steven Soderbergh ens deixava una imatge per 
a la història del cinema: un repartiment farcit d’estrelles 
(Clooney, Pitt, Damon...) observant el Casino Bellagio de 
nit al so del Clair de Lune de Debussy. Engegava així la saga 
Ocean’s, pel·lícules sense més pretensió que divertir amb 
actors en estat de gràcia i una nova estètica per al món dels 
robatoris cinematogràfics. Tretze anys després coneixem 
Debbie, la germana de Danny Ocean, que en sortir de la 
presó, tal i com va fer el personatge de Clooney, reuneix 
un estrafolari equip per robar un collaret a la gala anual 
del MET. Ocean’s 8 és la típica pel·lícula d’estiu refrescant, 
divertida i amb ganes de fer-ho passar bé al públic, però 
que en els temps que corren s’ha de reivindicar, ja no per 
la qualitat, que també la té, sinó per l’excepcionalitat que 
suposa posar davant de la càmera vuit dones en una missió 
típicament masculina i sense necessitat de cap Charlie que 
les dirigeixi. I si aquestes dones no són altres que Sandra 
Bullock, Anne Hathaway o la flamant presidenta del jurat 
de Cannes d’enguany Cate Blanchett, l’expectativa queda 
multiplicada. Potser no serà la millor pel·lícula de l’any, 
però es bo de veure-la i llegir-ne el missatge: que deixi de 
ser excepció i que, tal i com va dir Frances McDormand en 
el discurs dels Oscars, les dones d’una vegada deixem de 
ser floreros i entrem per fi als despatxos a signar contractes 
justos i igualitaris.

CINEMA. Laura Vidal

Ocean’s 8

Josep Brunet
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fanal de cua

Llengua i ús
els volts de 1990 van tenir un cert ressò 
mediàtic alguns debats relacionats amb l’ús 
del català. Per una banda, hi havia la po-
lèmica entre els defensors del català heavy 
–més propers als principis fabrians i a les 

solucions lingüístiques tradicionals– i els defensors del català 
light –disposats a admetre com a bones totes les formes d’ús 
habituals al carrer, per més que fossin interferències del cas-
tellà més o menys reversibles. Per l’altra,va ser just aleshores 
que van començar a ressonar alguns atacs virulents en contra 
del model escolar basat en la immersió lingüística. És signi-
ficativa, en aquest sentit, una portada del diari ABC de 1993 
que, amb un primer pla de Jordi Pujol que 
ocupava tota la pàgina, titulava: «Igual que con 
Franco, pero al revés: persecución del castella-
no en Cataluña». I també va ser llavors quan 
es va iniciar el debat sobre la vitalitat i la salut 
del català. De fet, coincidint amb certa eufòria 
institucional per l’augment del coneixement 
passiu, va aparèixer un corrent sociolingüístic 
que adoptava una visió més aviat pessimista en 
relació al futur. Entre tota la bibliografia que 
es va generar, potser el document que va tenir 
més ressò va ser el llibret que, amb voluntat de 
manifest, van publicar Modest Prats, August 
Rafanell i Albert Rossich, titulat El futur de la 
llengua catalana (Empúries, 1990). Sostenien 
que, si no hi havia canvis importants en les po-
lítiques lingüístiques i en l’actitud dels parlants 
que revertissin la tendència, aquesta llengua 
podia desaparèixer en una cinquantena d’anys.

N’han passat trenta i no sembla que els auguris més apo-
calíptics s’hagin d’acomplir en el termini anunciat, però la 
situació del català tampoc no ha millorat gens i la tendència 
es manté. L’erosió de la llengua a causa del contacte amb 
una altra de més poderosa avança imparable. D’altra banda, 
només cal obrir el diari per veure que els atacs a la immersió 
lingüística –un model integrador de resultats contrastats– 
han anat en augment. Finalment, la tendència que apunta-
ven Prats, Rossich i Rafanell s’ha mantingut: el català perd 
parlants. Segons un informe presentat a primers de juny per 
Plataforma per la Llengua, entre 2003 i 2013 van desaparèi-
xer 300.000 parlants habituals de català. I anar fent.

D’ara mateix
escriptor mallorquí Guillem Frontera, 
autor d’una considerable obra narrativa 
iniciada el 1967 amb Els carnissers, con-
rea també des de fa anys el periodisme, 
sobretot amb articles d’opinió al setmana-

ri El Temps. El segueixo habitualment, m’agrada i estic, en 
general, molt d’acord amb el que escriu. No em puc resis-
tir d’esmentar-lo avui després de la lectura del seu article 
d’aquest dilluns (26-VI). Aquest, pren en consideració i 
reflexiona sobre els fets polítics esdevinguts en les darre-
res setmanes. Comença, però, convidant-nos a la lectura 
d’una novel·la negra, Agosto, del brasiler Rubem Fonse-

ca, i en remarca sobretot el moment en què 
el comissari, a propòsit d’un cas, constata i 
s’interroga: «Havia complit amb la llei. Era 
millor el món, ara?». El llibre demostra que, 
evidentment, no.

G. Frontera, home de cultura, té una grà-
cia especial en emprar-ne sàviament els 
recursos. Així si, com acabem de veure, 
una referència literària li és útil i eficaç 
per retratar el present, també ho serà més 
endavant la música simfònica quan es 
pregunta si el PSOE en la seva propaganda 
està «resignat a interpretar els darrers 
acords de la, potser, més coneguda peça de 
Saint-Saëns» (és a dir, la Dansa macabra). 
O bé, recórrer a frases fetes populars tan 
genuïnes de Mallorca, com quan després de 
referir-se a les «reivindicacions lamentable-

ment desproporcionades de la figura de Rajoy» cita entre 
parèntesi a manera d’exorcisme «cametes me valguen cap 
a Santa Pola».

L’article convida a no fer-se massa il·lusions. Som d’un molt 
antic poble mediterrani a qui la dura realitat ha empès a 
fixar en la memòria i esmentar com un axioma la cita del 
príncep protagonista d’El guepard: «Canviar-ho tot perquè 
tot quedi igual». Així, Guillem Frontera, ja al final, retorna 
al comissari, i davant el canvi recent en el govern espanyol, 
també es pregunta: «Però era millor el món, ara? Certa-
ment, el món era una mica millor. Una miqueta. Però en 
alguns aspectes fonamentals continuava igual».

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

             Erques Torres

P L'

crònica social

l dilluns 16 de març de 1970 arribava la 
modernitat per a l’atenció primària del 
Bages. La posada en marxa de l’Ambula-
tori de la plaça d’Espanya, amb capacitat 
per atendre de manera centralitzada tots 

els beneficiaris de la comarca, no només suposava un salt 
qualitatiu en matèria de salut, sinó també una elegant apor-
tació al paisatge urbà de la plaça. La implantació de l’assis-
tència bàsica a Manresa té com a punt de partida la creació 
del Seguro Obligatorio de Enfermedad (1944), per part de 
l’Insituto Nacional de Previsión (INP). A partir de 1963, el 
desplegament de la Seguretat Social va posar les bases d’un 
model unitari i integrat de protecció social, basat en la co-
tització dels treballadors i el finançament públic, tot i que en 
aquells primers anys el sistema distava molt de ser equitatiu.

Aquests canvis van suposar per a la ciutat la proliferació de 
consultoris i ambulatoris destinats a atendre tant usuaris 
manresans com de les altres localitats del Bages, la majoria 
de les quals no disposaven de centres ni de professionals de 
salut més enllà dels metges de poble. Les noves instal·lacions 
van permetre unificar serveis i substituir els ambulatoris fins 
llavors existents als carrers Barcelona, Carrió i Sant Tomàs. 

L’edifici, amb una planta lleugerament còncava adaptada al 
traçat de l’espai públic, va contribuir a ordenar la part poste-
rior de la plaça, que en aquells anys estava en plena transfor-
mació. En el moment de la inauguració, estaven a punt de 
finalitzar les obres d’ampliació de l’institut Lluís de Peguera, i 
feia pocs mesos que s’havia estrenat l’actual edifici de la Poli-
cia Nacional, concebut com a comissaria i quarter de la poli-
cia armada. Ben a la vora, en la confluència entre la travesse-
ra de la plaça d’Espanya i el carrer de Sant Josep, començava 
a prendre forma el nou apeadero dels Ferrocarrils Catalans.

Els grans finestrals orientats de cara al sud, a més de marcar 
el ritme de la façana, també definien l’espai interior, de ma-
nera que cadascuna de les dependències pogués disposar de 
llum natural. Amb una superfície de 858 metres quadrats, 
el flamant centre aplegava totes les especialitats sanitàries 
distribuïdes en 4 plantes, a més d’uns baixos que acollien  
oficines i la seu comarcal de l’INP, i d’un semisoterrani de 
magatzem i serveis. El cost total de construcció, sufragat ín-
tegrament per l’estat, va ser de més de 35 milions de pessetes. 
La innovació es feia extensiva també als aparells que dotaven 
l’edifici i les consultes, inclosos els dos ascensors automàtics, 
amb aforament per a 15 persones, tot un rècord a l’època.

Foto: Antoni Quintana

E

Inauguració de l’Ambulatori 
de la plaça d’Espanya (1970)
Mireia Vila
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estiu a la ciutat es presenta mogut. Ben mirat, com els 
estius anteriors a qualsevol contesa electoral munici-
pal. L’equip de govern vol que es vegi que es fan coses. 
Via de Sant Ignasi tallada, forats, grues i tanques. Per 

art de màgia, poc abans d’anar a les urnes, tot quedarà arre-
gladet. Paral·lelament, el període estival es fa molt dur per als 
mitjans de comunicació. Especialment els que segueixen el 
tremp de l’actualitat i cada dia han d’omplir. És llavors quan als 
consells de redacció apareixen els periodistes més intrèpids 
que intenten proposar temes polèmics que es puguin 
allargar, com a mínim, una setmaneta. I això és justament el 
que ha passat amb el debat sobre la plaça d’Espanya (o de la 
Independència, segons a qui li ho demaneu). 

La idea central és diàfana. A grans trets, l’indret es manté igual 
que quan es va concebre urbanísticament amb l’institut Lluís 
de Peguera de far. Per tant, els més torracollons ho tenen fà-

L'
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cil per dir –tot i que no és gens cert perquè s’ha intervingut al 
paviment i canviat gronxadors– que, mentre que s’aboquen 
els diners i es fan places de disseny, aquella continua igual. 
L’apocalipsi, sembla, arriba quan plou massa i els clots de la 
zona sorrenca s’omplen d’uns bassals del diàmetre del parc 
de l’Agulla. Els jocs infantils, obsolets. La font, una porqueria, 
per no parlar de la conservació dels punts enjardinats.

Tanmateix, però, hom pensa que potser aquestes conside-
racions també es devien fer sobre la plaça de la Reforma 
abans de fer-hi... de fer-hi... el que hi van fer. O sigui, abans 
d’eliminar tot l’arbrat, treure el verd i empastifar-ho tot de 
formigó. Vaja, abans de perpetrar la plaça made in Manresa. 
Comptat i debatut, doncs, potser que, fins i tot per diferenci-
ar-la, la futura plaça de la República Catalana –per proposar 
un altre nom– es quedi si fa no fa com ara. No fos cas que el 
remei fos pitjor que la malaltia.

El Centre de Normalització Lingüística Montserrat 
ofereix cursos de llengua catalana i acreditació oficial 
a la població adulta en general. Durant l’any 2018, a 
Manresa s’han fet un total de 34 cursos de diferents 
nivells de llengua, des del nivell inicial per a persones 
sense coneixements de català fins al nivell superior. Hi 
han assistit més de 700 persones que han pogut escollir 
entre la modalitat presencial o semipresencial, a través de 
la plataforma en línia Parla.cat.  

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT 
SLC Manresa – SCC Bages.  
Passeig de Pere III, 68    Tel. 93 872 17 07      
manresa@cpnl.cat      www.facebook.com/SLCdeManresa

Pel que fa a les acreditacions oficials, els alumnes del 
Consorci per a la Normalització Lingüística tenen la 
possibilitat d’obtenir el certificat que acredita els nivells 
B1, B2, C1 i C2 segons la nomenclatura del Marc europeu 
comú de referència per a les llengües. En aquest 2018 
s’han fet 10 cursos que permetien obtenir les titulacions 
oficials amb un total de 180 alumnes, dels quals més d’un 
80% han superat la prova que els ha permès obtenir la 
certificació oficial.

El CNL Montserrat lliura a Manresa més d’un centenar 
d’acreditacions oficials en llengua catalana
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UN QUIXOT ANOMENAT CERVANTESL’ABOCADOR DE 
LA MANRESA PASSADA n un lloc del Pla de Bages, el 

nom del qual tots coneixeu, de 
temps ha que hi viu un Quixot 
molt cervantí que confon un 

grup de iaioflautes intentant fer-se una 
foto dalt del Collbaix amb un exèrcit de 
piròmans disposats a cremar amb les 
seves pipes els onze metres de bandera 
espanyola que guarneix el seu fortí, on 
viu atrinxerat amb la seva dolça Dul-
cinea, sotmesa a l’amenaça dels llaços 
grocs, que remoguts pel vent semblen 
flames destructores, atiades per les pa-
les d’un molí gegantí, comandat per la 
mà supremacista de l’alcalde. Mentre 
el regent Rajoy i el seu lacai Albiol trac-
ten de consolar la desconsolada dama 
amb sentits mots de suport, aquesta 
deixa caure una llàgrima a la sorra del 
programa de la Griso que, commocio-

mesura que aneu llegint les me-
ves comunicacions futuristes es-
pero que us consciencieu que la 
ciutat que coneixeu i la Manresa 

de l’any 2022 no tenen res a veure. És 
com els personatges que apareixen en 
anuncis d’una fotografia amb l’Abans i 
una altra amb el Després. En la prime-
ra, l’ésser humà que ven la seva dignitat 
per quatre duros, va brutot, amb mala 
cara i pesa més de 200 kg. En la sego-
na, el tros de carn ha passat per la dut-
xa i per la perruqueria, i s’ha desinflat 
de manera extravagant i desigual com 
els globus dies després de la ressaca. 
Ah, i també somriu, massa –la sessió 
fotogràfica es paga amb estupefaents. 
Doncs més o menys aquest és el con-
trast entre les dues Manreses, un canvi 
superficial i sospitós.

On han anat a parar totes les tones que 
ha perdut Manresa amb aquesta trans-
formació a base d’obres? A l’Abocador 
de la Manresa Passada. I quin millor 
lloc per situar-lo que a l’antic Parc Am-
biental de Bufalvent –ja us explicaré 
en una altra ocasió on l’han traslladat. 
Imagineu-vos que sou el personatge 
dels anuncis i que, per tant, heu perdut 

Deixeu-me trencar una espasa
per una dona com cal,
la famosa Sor Lucía,
que va armar un digne sidral
fent costat a la Rahola
i a Rakosnik i, lleial, 
els va voler dar les gràcies
pel que havien fet i tal, 
després que els Tous s’arronsessin,
segons El Confidencial, 
davant del boicot que els feia
l’Espanya inquisitorial 
i així van salvar els seus mobles:
la campanya de Nadal. 

La Fundació a partir d’ara
Rosa Oriol no es dirà
i amb el nom de Santa Clara
mantindrà el seu tarannà.
Gràcies, Sor, per dar la cara,
pel teu fer clar i català.

Els nostres presos polítics
són encara a la presó,
malgrat que don Mariano
acusat de corrupció,
amb la cua entre les cames
ha tocat el pirandó.
Volem els presos a casa
i ben lliures, sí senyor!, 
ja que en els fets de setembre
no va haver-hi rebel·lió
On va ser la violència?
On va ser la sedició?
Jo diria que vaig veure 
una manifestació,
continguda pels dos Jordis,
en contra la incomprensió
del govern central que ens nega
l’autodeterminació,
tal com han mostrat les càmeres
d’en Roures, de Mediapro.

Un nou cant dels ocells
Des de l’ octubre ençà
el poble català
viu una nit penosa;
els seus representants
estan lligats de mans
en presó tenebrosa.

Per això per tot arreu
som molts que alcem la veu
contra la tirania
i del groc fem el color
que ens don força i braó
per anhelar el nou dia. 

nada, la converteix en diluvi universal. 
On s’és vist que, en no poder calar foc 
a la bandera, els terroristes hagin cre-
mat quatre papers al portal de casa! 
«Si nosaltres no fem cap mal a ningú 
ni pertanyem a cap associació», declara 
la pobra Dulcinea, «llevat de l’associa-
ció sense ànim de lucre Democracia 
y Unidad, dedicada a maltractament 
de la dona i al maltractament infantil 
(sic)». Mentre l’Espanya de Rajoy, Albiol 
i Griso s’uneix al dolor de Dulcinea, el 
seu Quixot planta cara tot sol als avis 
incendiaris, amb aquestes valentes pa-
raules dissuassòries: «Sois unos terroris-
tas y tú eres una mal follada, sí, tú. Vete 
a tu casa a hacer la faena, guarra. A la 
mierda, cabrones. Todos en la cárcel. Y 
fusilados. Si volviera Franco no dejaría 
ni uno. Hijos de puta».  

més de 100 kg de greix, alguns cartí-
lags i ves a saber què més. Una per-
sona normal no es preocupa d’aquest 
excedent, però un romàntic empedreït 
s’ocuparia de parlar amb l’equip mèdic 
abans de l’operació i assegurar que la 
matèria extreta durant la liposucció se 
li entregués amb bosses no foradades –
per allò del regalim. Aquesta és la Man-
resa que estimem, la del rentat de cara 
però que guarda allò del passat que li 
dona una màgia captivadora. L’Abo-
cador de la Manresa Passada vindria a 
ser un museu amb molt bona ambien-
tació sensorial que recull tots aquells 
elements simpàtics que s’han anat 
trobant en les incomptables obres exe-
cutades per al 2022. Des de cementiris 
ocults en plantes baixes d’edificis en-
derrocats fins a altars amb ninots que 
representen alguns dels regidors del 
consistori d’èpoques pretèrites, pas-
sant per un suposat habitacle que s’ha 
demostrat que va ser el primer prostí-
bul de la ciutat. Entrar al nou abocador 
és com entrar a un antiquari obscur, on 
el propietari va tramat de tatuatges i 
saps del cert que és practicant d’algu-
na religió que ofereix les litúrgies per la 
Deep Web.

E

A TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS



4544 EL CUL DEL POU · JULIOL-AGOST 2018EL CUL DEL POU · JULIOL-AGOST 2018

vicopoètic de cara als futurs furtadors. 
Van apel·lar a l’arrelament i a convidar 
treure flors i plantes mancades d’acolli-
da en altres punts... suposo que pagant. 
Bona pensada. 

TROMPETES I CORONES
Un veí del Barri Antic que contempla 
sovint la casa consistorial m’escriu per 
explicar-me que una de les trompetes 
de pedra de la façana de l’Ajuntament 
ha desaparegut misteriosament. I es 
pregunta si algú l’ha robat. Difícil de 
creure, però amb els temps que corren... 
També observa que algú va malmetre 
l’escut a la part de la corona del cap-
damunt. Sense que hi hagi unanimitat, 
alguns opinen que es va malmetre a 
causa d’un parell de cops que va rebre 
per les puntades accidentals dels artis-
tes que van actuar-hi fa temps. En qual-
sevol cas, tractant-se d’una corona, més 
que arreglar-la, alguns potser preferirien 
acabar-la d’arrencar. El rigor històric en 

FILOSOFIA DE BAR
En el sector de la restauració, de tot-
hom és sabut que les barres dels bars 
han estalviat molta inversió en teràpia 
psicològica. Sempre, això sí, que qui 
hi hagi a l’altra costat sàpiga escoltar, 
segueixi la corda i doni consells amb 
sentit comú. En alguns casos, però, els 
preceptes s’exposen abans d’accedir 
a l’establiment. És el cas del Frankfurt 
Bon dia, situat la cantonada del carrer 
de Puigterrà de Dalt, tocant a la plaça 
Lladó. Des de fa dies hi ha diverses pis-
sarres on es pot llegir coses com la que 
podeu veure a la imatge. Una mena de 
relació entre el consum (excessiu) d’al-
cohol i el de llet. Una comparació sem-
blant a aquelles de la gimnàsia amb la 
magnèsia o la velocitat i el tocino. Si del 
que es tracta és d’evitar problemes, ras i 
curt, el millor és veure amb moderació.

EL DIFUNT ES TROBA BÉ
Perquè quan s’ha empinat massa el 
colze, les coses no queden clares. No 
crec que passi el mateix amb el vi de 
missa, però, és clar, als oficis religiosos, 
de vegades es donen situacions una 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS

DES DEL DIVAN DOCTOR LACETÀ

L'INSTI
ncara que sembli mentida, Man-
resa, fa unes dècades, només te-
nia un Institut, el Lluís de Pegue-
ra. Per aquet motiu era l’Insti, no 

ens podíem equivocar d’institut. Fa uns 
dies, passejava, més ben dit, creuava 
la plaça d’Espanya –que ningú s’enfa-
di, per favor, keep calm!–, pas gairebé 
obligatori per arribar a l’oficina de Cor-
reus i va ser com un retorn a les imat-
ges d’un passat adolescent. 

De fet, l’escenari hi ajuda. El mateix dis-
seny de plaça, entre un jardí paupèrrim, 
un parc infantil de l’època adolescent, 
l’arbre, viu però abonyegat de què he 
parlat en un altre article, el bar al bell 
mig –abans no hi era– i un perímetre 
dissenyat per als cotxes... I en girar la 
vista cap l’edifici de l’Institut encara va 
ser pitjor: no em ve al magí un altre edi-
fici que hagi sofert tants i tants nyaps i 
agressions arquitectòniques. Per tal de 
ser pragmàtics i aprofitar-lo, s’hi han fet 
afegitons. Queda constància de la dè-
cada en què s’han fet. És com aquelles 
cases pairals on cada hereu ha fet la 
seva reforma. Vaig donar tota una volta 
pels exteriors de l’edifici; un altre nyap 
urbanístic al bell mig de la ciutat. Hi 
ha algú que pensi en una globalitat de 
l’edifici i de l’entorn?

Allò està més malament que en l’èpo-
ca en què Manresa i la seva àrea d’in-
fluència educativa –queda més bé 

no enumerar comarques del voltant, 
que la pell és fina–, rebien la visita 
dels escolars per tal que en un sol dia 
s’examinessin de cada curs de batxi-
llerat, revàlida o ingrés. Ho sento pels 
lectors joves, els dos últims termes 
pertanyen a una època pretèrita. Cal 
recordar que fins als anys 70 es passa-
va per l’adreçador i ens  examinàvem 
de cada assignatura amb el catedràtic 
corresponent. Llavors eren catedràtics, 
no professors. I quins dies es passaven! 
un mals de panxa, unes diarrees que 
provocaven vendes massives d’El Ele-

fante, paper de WC altrament present 
a totes les llars.

I a la trista plaça la font no rajava. Devia 
ser per no desentonar, no fos cas que hi 
donés un toc d’alegria. Una font on més 
d’una persona anava a parar, en aque-
lles absurdes bromes de col·legues: En 
la dècada dels 80, una noia ben nua 
es va a ficar a l’aigua tot cantant per fer 
publicitat i perquè tothom sabés que, 
l’endemà, actuaria amb el Julio Iglesias. 
Fet verídic, però al Julio encara l’espe-
rem. Quina plaça... la d’Espanya.

E

aquest cas, però, seria ben discutible 
encara que Catalunya s’acabi convertint 
en una República sense reis ni corones.

ÀNIMS, ANTONIO!
Acabo el repàs enviant una força abra-
çada i una tona d’ànims a l’Antonio 
Dorado, propietari del bar-restaurant 
Jorsus de la carretera de Vic, a tocar del 

pont de Ferro, que, antigament, junta-
ment amb la família era al capdavant 
de la Bodega Andaluza. Un lector m’in-
forma que està ingressat a Sant Joan de 
Déu, pendent d’una operació coronària 
seriosa que, els propers dies, li faran a 
l’hospital de Sant Pau de Barcelona. Li 
desitgem que vagi tot molt bé i que el 
puguem veure ben aviat remenant les 
cireres al Jorsus.

mica surrealistes. Un assistent a la mis-
sa dominical de fa pocs dies a la Cova 
m’explica que el jesuïta que oficiava 
va tenir un record per un difunt recent 
anomenat Valentí. Un fet habitual, es-
pecialment entre la gent de fe. El pro-
blema va sorgir pocs minuts més tard, 
quan una persona es va aixecar dels 
bancs per xiuxiuejar-li unes paraules al 
celebrant. Tot seguit –i sense que ens 
consti que es produís cap miracle– l’ofi-
ciant va rectificar i va anunciar que el 
presumpte difunt no era difunt i que 
s’havia recuperat de la malaltia.

FLORS ROBADES
Les que no es van recuperar són part 
de les flors que van posar els botiguers 
del Born (entre la botiga de roba Vila 
Dalmases i la farmàcia Esteve), l’espai 
de les quals podeu veure a la fotografia. 
Per denunciar-ne el robatori, a les ma-
teixes torretes que adornen el carrer 
van optar per col·locar-hi un cartell ci-
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

CONXITA PARCERISAS, UNA DONA AMB MOLTA HISTÒRIA

és clar que la coneixeu: Conxita Parcerisas i Estruch! El 
pare era un fuster de Fals, que venia de perdre la guerra 
i es va casar amb una modista d’Aguilar de Segarra. I és 
allà on va néixer la Conxita, a les darreries de 1953. Però 

hi va fer una estada curta, tot just un any, al cap del qual la 
família es plantà a ca l’Asols –ben bé a l’ombra de la Seu, en 
un barri antic, divers i popular. El seu pas per l’escola de Casa 
Caritat continuarà, gràcies a una beca, a les monges de Sant 
Francesc. I finalment farà el 5è i 6è de batxillerat al Peguera. 
En aquell moment la seva planeta es creua amb una oferta 
feta al mateix institut per un representant del Banc Mercan-
til: els calien nois i noies per treballar a l’estiu. I la Conxita, com 
d’altres companys, va dir que sí, que ho provaria... i s’hi va estar 
gairebé trenta-cinc anys! Canviava la marca –del Mercantil a 
Banca Catalana, i després el BBVA– però ella perseverava pa-
cient i puntual, cada dia de cada dia a les mateixes oficines 
del carrer Guimerà. Com que la dona no tenia l’esperit que la 
banca reclama,va superar el COU nocturn i, immediatament, 
la llicenciatura de Geografia i Història,en horari de tarda. Pa-
ral·lelament, s’acostà a l’escoltisme i l’Església més progres-
sista del moment, i d’aquí vingué el compromís polític. Cap 
de llops a Sant Joan de Vilatorrada, hi coincideix amb Joan 
Cornet o en Salvador Torras i el seu activisme es canalitza a 
la Unió Socialista del Bages. Després coneixerà la colla vin-
culada al Sant Francesc Xavier, amb en Joan M. Serra, el Nasi 

Segon, el Pep Huguet o l’Ignasi Perramon, amb qui acabarà 
casada. Amb ell tindran el Guillem i l’Oriol, en una maternitat 
marcada pel compromís municipal del pare (alcaldable pel 
PSAN el 1979 i molt sovint regidor des d’aquell primer ajun-
tament democràtic). La Conxita durà doncs el pòndol de la 
llar, però conservarà tothora vida pròpia, fent bategar la seva 
passió per la història o el cinema. I és aleshores, tot just amb 
51 anys, que una segona oferta bancària li torna a canviar la 
vida. «Em van oferir de prejubilar-me i em va semblar perfec-
te!». Compteu: han estat vora quinze anys de recerca històrica 
i compromís associatiu. Fou una dels set fundadors de l’As-
sociació Memòria i Història de Manresa (memoria.cat) i, amb 
Lluïsa Font, també engeguen les Històries de les dones de 
Manresa (manresanes/blogspot.com). També elabora i revi-
sa el cens dels represaliats per la guerra civil, amb Josep Alert, 
en una feina que l’ha dut moltes hores a Capitania militar, a 
Barcelona.I ara mateix s’ha capbussat en la commemoració 
dels 80 anys dels bombardeigs de Manresa, forfollant arxius i 
buscant més testimonis. Què més es pot demanar? Doncs si 
encara li quedava un bocí de temps, tenim la Conxita a Cine-
club, des de fa ben bé dotze anys, en un procés de renovació 
de l’entitat que prova d’arribar a gent més jove i diversa, i 
guanya espectadors a cada temporada. De tot se surt i nosal-
tres celebrem que, almenys en el seu cas, la banca no hagi 
guanyat. Això sí que és fer història!

I

1. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments, EFC EP, SAU en exclusiva per a targetes comercialitzades per CaixaBank que acceptin 
fraccionament. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui. Condicions de finançament 
per al televisor Samsung QLED Q8FN de 139,7 cm (55”) (QE55Q8FN) + Rakuten TV + FlixOlé: Termini: 40 mesos. TIN: 0 % (TAE: 0 %). Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total 
finançat sense assegurança: 2.199 € (39 quotes de 54,98 € i una última de 54,78 €). Import total finançat amb assegurança: 2.499 € (39 quotes de 62,48 € i una última de 62,28 €). El finançament per 
adquirir el televisor es pot formalitzar sense contractar l’assegurança. Durada de l’assegurança: 30 mesos. Consulta altres opcions de finançament a la teva oficina de CaixaBank. 2. Promoció i venda 
oferta per PromoCaixa, vàlida fins al 31-8-2018. PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 2009. També disponible amb pagament al 
comptat. PVP sense assegurança, 2.199 €; PVP amb assegurança, 2.499 €. Per a informació més detallada sobre el televisor i les condicions de venda, consulta www.CompraEstrella.com. 3. SegurCaixa 
Electrodomèstics és una assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de 
VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també 
a les condicions de subscripció. En cas de sinistre, truca al telèfon d’atenció per a sinistres de SegurCaixa Electrodomèstics: 932 757 945. Límits de la cobertura: a) 3 reparacions per anualitat per un import 
màxim de 300 €/reparació entre desplaçament, mà d’obra i materials. b) No es reparen els electrodomèstics de més de 10 anys d’antiguitat ni els béns d’oci de més de 5 anys d’antiguitat. c) Si el cost de la 
reparació supera els 300 €, s’indemnitza el client en funció de l’antiguitat del bé avariat. d) Període de carència: 30 dies. NRI: 2501-2018/09681

A CaixaBank pots fer realitat les teves il·lusions. I ara, pots finançar un 
televisor Samsung QLED de 139,7 cm (55”) al 0 % TAE1, sense 
interessos ni comissions, amb tot el cinema i les sèries de Rakuten TV i 
FlixOlé per 62,48 € al mes. Producte ofert per Compra Estrella.2 I a més, 
amb l’assegurança SegurCaixa Electrodomèstics inclosa.3

Aprofita-ho aquí, allà i, sobretot, ara.

Samsung QLED TV 139,7 cm (55”)

per 62,48 €/mes

al 0 % TAE (assegurança inclosa)

amb cinema i sèries
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