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editorial

e la mateixa manera que avui dia es 
fa difícil imaginar-se una vida sen-
se les potencialitats de la xarxa i les 
(noves) tecnologies a la vida quoti-
diana, la gestió de l’espai públic i dels 
serveis a les ciutats del futur ja es co-
mença a visualitzar. Té un vastíssim 

camp per córrer i les possibilitats es multipliquen exponen-
cialment a partir dels sistemes de localització, la circulació 
d’informació i intercanvi de dades entre dispositius mòbils 
o servidors físics i virtuals de dades i, per damunt de tot, 
l’ús de l’anomenada Internet de les Coses; és a dir, la tecno-
logia que permet interconnectar qualsevol màquina amb 
telèfons, tauletes i ordinadors, i controlar-ne i pautar-ne el 
funcionament. A pobles i ciutats, la tecnologia té una gran 
potencialitat en aspectes com la gestió del trànsit –qual-
sevol vehicle que compti, en temps real, amb informació 
sobre el trànsit podrà des de planificar la ruta més ràpida a 
dirigir-se a la zona on hi ha aparcaments lliures–, l’ús més 
eficient dels sistemes d’enllumenat –instal·lant sensors que 
calculin la necessitat d’encendre o no els llums– i qualsevol 
altre sistema que permeti a les persones poder planificar 
remotament l’activitat per la trama a partir de variables que 

permetin estalviar desplaçaments i despeses innecessaris.

La clau de tot plegat serà la connectivitat. Però no d’un 
senyal de wifi que ve i va i depèn de la dictadura de les em-
preses de telefonia, sinó de xarxes molt potents que elimi-
nin l’anomenada latència –els microtalls de connexió– que 
en els sistemes de relació entre maquinaris poden provocar 
errades de funcionament. Som en l’era del 4G i hem d’evo-
lucionar cap al 5G, on la circulació de dades per la xarxa 
haurà de ser vertiginosa. Així, i tornant al trànsit, disposar 
d’informació sobre els volums circulatoris podrà variar de 
manera intel·ligent la configuració idònia dels semàfors en 
cada moment del dia, afavorint el flux del transport públic 
que, en tot moment, estarà geolocalitzat i controlat perquè 
compleixi els horaris al segon. Tot i que, d’entrada, suposa 
la instal·lació de múltiples sistemes, la configuració futura 
d’una ciutat intel·ligent derivarà en una gestió més eficient 
dels recursos públics, humans i també energètics que ha 
de fer més fàcil la vida als ciutadans. I, alhora, agilitzar la 
relació de les persones i l’administració d’aquells serveis 
col·lectius que paguem entre tots amb els nostres impos-
tos. En definitiva, ha de servir per estar connectats a una 
millor qualitat de vida.     

Connectats a una 
millor qualitat de vida

D
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fa 25 anys

Taula rodona sobre el fet 
de tenir gossos, al Casino
Dins del cicle Temes del Pou, la revista va organitzar una tau-
la rodona sobre La responsabilitat de tenir gossos, el dia 7 de 
juny al Casino, amb la presència de d’Ariadna Brichs, etòloga 
canina; Anna Creus, secretària de la junta de la societat pro-
tectora d’animals Aixopluc; Ramon Martin, tècnic de Sanitat 
de l’Ajuntament de Manresa, i Marc Prat, autor del reportat-
ge. El debat va ser moderat pel periodista Carles Claret.

Erques Torres, guardonat 
als premis LAUS
Ens plau informar-vos que Erques Torres, coautor amb 
Jana Fontdevila de la nova imatge de la revista, ha obtin-
gut quatre dels premis LAUS de l’ADG FAD, amb l’equip 
de l’empresa Snoop, pel disseny de la Campanya de Convi-
vència de l’Ajuntament de Barcelona (plata) i el line up del 
Primavera Sound 2016 (dos ors i un bronze). Els premis es 
van lliurar el dia 30 de juny a Barcelona (Erques Torres és 
el segon per l’esquerra a la fotografia).
 

Auca de l’Emili Teixidor
Joan Vilamala, el nostre Gaiter, continua afegint auques 
a la seva Paret. I en l’acte d’homenatge a l’escriptor Emili 
Teixidor, que es va fer el dia 19 de juny al teatre Eliseu de 
Roda de Ter, es va regalar als assistents L’Auca de l’Emili 
Teixidor, un creador de lectors i de mons encantadors, amb 
textos del Joan i dibuixos d’Ana Beatriz Reina.

El tema central de la revista de juliol-agost, elaborat per 
Anna Crespo i Àngels Masats, parlava del creixent culte 
al cos. Hi intervenien diferents especialistes, que valora-
ven la influència dels missatges publicitaris, que marca-
ven els cànons estètics. El crític d’art Lluís Solernou, la 
psicòloga Mercè Rosich, la psiquiatra Anna Ball i el pu-
blicista Xavier Cots alertaven de la frustració que gene-
rava el fet de presentar models inaccessibles. S’hi parlava 
de problemes com l’anorèxia i la bulímia, però també de 
la influència dels gimnasos en la guerra contra el greix i 
de les pautes de conducta dels culturistes. El reportatge 
acabava amb el punt de vista oriental, personificat en el 
professor de Tae Kwondo i acupuntor Sae Un Hong, per 
a qui educar el cos era la base fonamental per al bon fun-
cionament de la persona.

El dia 24 de juliol, l’alcalde Sanclimens inaugurava el nus 
dels Dolors, que permetia desviar part del trànsit que en-
trava per la carretera de Vic cap a l’avinguda de les Bases de 
Manresa. El dia 1 unes 300 persones s’havien concentrat a 
la Plana de l’Om en suport dels quatre joves detinguts per 
presumpta vinculació a Terra Lliure. I el dia 22 unes 1.500 
persones ballaven la sardana olímpica al voltant de Sant 
Domènec i el carrer de Jaume I.

La dèria d’aprimar-se provocava 
conductes sorprenents

El nus dels Dolors 
entrava en funcionament
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Visca l’Antic!
En un article de fa quinze mesos, deia 
que s’havia acabat la crítica en negatiu, el 
menysteniment i el desconeixement del 
Centre Històric de Manresa. Ho basava 
en fets com la creació del Comissionat, 
l’aparició de moviments com l’Antic o 
Manresa 2022. L’Antic va néixer l’abril de 
2016 com a moviment ideat per restau-
radors i comerciants, al qual es va sumar 
l’Associació de Veïns, per tal de revitalit-
zar el nucli antic de Manresa i fer que la 
ciutadania se’n sentís orgullosa: fer coses 
al barri, rehabilitar-ne la imatge, fer-lo 
visible, trencar-ne l’estigma...

Voldria repassar per sobre unes quantes 
activitats que tenen com a referència el 
Barri Antic: Crec que s’ha aconseguit fer 
del Barri Antic un referent per a la res-
tauració, especialment l’ocupació de ter-
rasses per part de públic adult-jove. Ja 
s’han fet dues edicions de la cursa noc-
turna per donar a conèixer els carrers a 
través de l’esport, amb molt d’èxit. Grà-
cies al projecte nascut el 2013 del Cercle 
Artístic de Manresa, i actualment amb 

el suport de la Taula de les Arts Visuals 
de la Catalunya Central, Murs plàstics, 
s’han fet una sèrie de murals que han 
embellit l’aspecte del barri. Una menció 
especial mereix el FABA (Festival Ar-
tístic del Barri Antic de Manresa), pro-
mogut per entitats, promotors i sales del 
Barri Antic de Manresa juntament amb 
l’Antic, i amb voluntat de continuïtat. El 
FABA va programar més de 50 propos-
tes artístiques durant el mes de maig, i 
va donar visibilitat a les coses que pas-
sen i a la cultura al barri. La clausura 
del FABA, el proppassat 27 de maig, va 
aconseguir fer obrir l’Anònima al públic, 
que s’ha adonat de l’enorme potencial 
d’aquest edifici. Era un dels objectius del 
FABA: reivindicar aquest edifici moder-
nista d’Ignasi Oms i Ponsa. Sense obli-
dar-nos esdeveniments també recents 
com l’ExpoAntic o la quarta edició del 
Manresa Express.

Tenint en compte que l’Antic té poc 
més d’un any de vida i que ha estat 
capaç de revolucionar la vida del nu-
cli antic creant sinergies, segueixo sent 
optimista en el futur del Barri Antic de 
Manresa. Depèn de tots. Som-hi!

Pere Culell 
(article publicat a www.elpou.cat)

EL POU
de la gallina

Orgullós d’haver defensat aquests colors i aquesta ciutat! Des del primer 
dia em vau fer sentir com a casa! Gràcies per tot @BasquetManresa!

Doble incidència @monbusinfo i doble canvi bus: 1r per despenjar-se 
lluna lateral i 2n fum al motor d’un mateix servei BCN a #Manresa. Prou!

Quin goig aparcar a la zona blava de #Manresa: tan barata i amb unes 
màquines que van tan ràpid i que no s’espatllen mai. Pagaria el doble!

29 de juny
Pere Tomàs @peretomas19, exjugador de l’ICL Manresa

28 de juny
Anjo Valentí Moll  @anjovalenti

28 de juny
Marc Amposta @MarkAmposta, periodista de Regió7 

Un jugador compromès que s’assegura jugar a l’ACB fitxant pel Bilbao. El Bàsquet 
Manresa té l’afecte de moltíssimes persones vinculades al club en un moment o al-
tre, però el projecte de futur és tan difús que tothom, si pot, en fuig.

El servei de Monbus a la línia entre Manresa i Barcelona ja va començar a pres-
tar-se de gairell, no s’hi han posat solucions i, després de les últimes incidències, és, 
directament, un esperpent.

Efectivament, els recursos, únicament perquè cada dia sigui més fàcil pagar un 
bona picossada, encara enerven més els manresans.
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de mes a mes

Arnau deixa la presidència 
del Bàsquet Manresa 
2 de juny. Jaume Arnau presenta la dimissió com a presi-
dent del Bàsquet Manresa i deixa la direcció en mans del 
consell executiu, que el dia 20 nomena Román Montáñez 
nou director esportiu. 

Els exempleats del 
Banc Mercantil 
celebren els 50 anys 
3 de juny. Un total de 168 exempleats del desapare-
gut Banc Mercantil de Manresa es retroben a la torre Bus-
quet per celebrar el 50è aniversari del naixement de l’en-
titat. Durant la reunió s’homenatgen cinc extreballadors 
procedents de l’originària Banca Padró.

Mor Josep Torra, expresident 
d’Òmnium Bages 
8 de juny. Josep Torra i Ferrer, vinculat a diverses activi-
tats culturals ciutadanes, membre de la junta d’Òmnium 
Bages durant prop de quaranta anys i president de la de-
legació comarcal durant el període de 1989 a 1992, mor a 
l’edat de 95 anys.

S’estrenen ‘Pàtria’ i 
‘Ignacio de Loyola’ 
9 de juny. La pel·lícula Pàtria, que tracta sobre la formació 
de la identitat catalana al segle VII i en la qual prenen part 
molts actors i figurants de la Catalunya Central, es presenta 
als multicinemes Bages Centre. El dia 13, els mateixos mul-
ticinemes acullen la preestrena del film Ignacio de Loyola.

Manrusionica 
s’internacionalitza 
11 de juny. La setena edició del festival de música elec-
trònica Manrusionica porta un cartell de luxe a l’entorn 
de la plaça de la Reforma, amb una quinzena d’artistes 
nacionals i internacionals. L’esdeveniment es clou amb un 
videomapatge a la façana principal de la Seu.

Diàlegs pel Futur debat 
sobre la cultura 
15 de juny. La cinquena jornada de Diàlegs pel Futur, or-Foto: Àngel Torrent
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JUNY 2017

ganitzada per la FUB, Regió7, UOC i l’Ajuntament, reflexi-
ona sobre l’estat del món de les arts a l’auditori de la Plana 
de l’Om, amb noms destacats de la cultura del país.

Retiraran les plaques d’obres 
inaugurades per Pujol 
15 de juny. El ple municipal aprova una proposta del 
PSC, que rep el suport de la CUP i de Ciutadans i l’abs-
tenció de la resta de forces, per retirar la placa que recor-
da la inauguració del pavelló del Nou Congost, presidida 
per l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, el novem-
bre de 1992.

Munté presideix 
la Nit del Bages pel Sí 
16 de juny. Prop de 200 persones assisteixen a la Nit del 
Bages pel Sí, un sopar cívic d’afirmació nacional a Sant 
Benet de Bages, que compta amb l’assistència de Neus 
Munté, portaveu del Govern; Francesc Iglesies, secreta-
ri d'Afers Socials i Famílies, i també el periodista Pere 
Cardús.

Les cadires del Passeig 
seran de franc 
21 de juny. L’Ajuntament fa públic que posa a disposició 
dels ciutadans, de manera gratuïta, les cadires del Pas-
seig, després d’acceptar el llegat de Rosa Cases, la Rosita 
de les cadires.

U
na
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..

...I una de calenta

La Manresa pessimista
Fa dècades que no ens en sortim amb el transport públic cap 
a Barcelona, amb un tren mal comunicat i una C-55 assassi-
na, on només hem estat capaços de demanar-ne el desdobla-
ment, sense que se’ns faci cas. Tenim 900 infants que neces-
siten ajut per poder dinar cada dia; 13.000 usuaris atesos pels 
Serveis Socials el 2016 i 1.500 famílies amb problemes d’ha-
bitatge. Dels 60 parcs infantils, l’Ajuntament reconeix que 19 
estan en situació regular i 21 malament. No hi ha cap cam-
panya d’empadronament per superar els 75.000 habitants per 
ser considerats gran ciutat i l’1 de gener del 2019 no és tan 
lluny. A la Bonavista es podrà enderrocar la finca Jubert a 
partir del desembre del 2017, però quedarà pendent d’acord 
amb el propietari, la del número 100 de la carretera de Vic. 
Continua el mal estat dels carrers per la falta de manteniment 
i d’aparcaments gratuïts. Segons l’alcalde, l’autoodi manresà 
es pot corregir, però no solucionar. Al Barri Antic, hi manca 
activitat lúdica, de restauració i que la gent jove hi vagi a viu-
re. Esperem que s’acabi definitivament l’etapa d’austeritat que 
els darrers anys ha estat d’una duresa extraordinària.

La Manresa optimista
La commemoració dels 125 anys de les Bases de Man-
resa, que cal popularitzar. La reedició del Pacte de Ciu-
tat. L’impuls del Centre Històric. La futura nova seu de les 
dependències de la Generalitat a la baixada de la Seu. La 
recuperació del mercat municipal del Puigmercadal. Els 
pressupostos participatius. Manresa, capital cultural cata-
lana, el 2018. El programa d’ocupació al Bages industrial. 
La Manresa 2022 amb la millora del Museu comarcal i de 
l’urbanisme al voltant de la plaça de Sant Ignasi. El Pla lo-
cal d’habitatge amb la recuperació de 470 pisos buits en 
6 anys. Pla d’igualtat. El festival Clam amb aliança amb 
Navarcles. Nova facultat de Medicina. Sisè institut al Xup i 
compra del terreny per construir la futura escola de les Ba-
ses. Inauguració de l’Espai Andreu Vivó al vell Congost... 
Després de deixar el dèficit acumulat a 0 el 2015, ara es 
treballa perquè el deute municipal no superi el 75%. Fita 
de consens del POUM. Ascensor al carrer de Santa Llúcia, 
un cop enllestida la millora urbanística del Joc de la Pilota 
i a l’espera de completar-la amb el carrer de l’Hospital... 

L’alcalde 
passa comptes
21 de juny. Valentí Junyent es sotmet a les preguntes dels 
mitjans locals en complir-se dos anys del seu segon man-
dat, a la seu del Col·legi de Periodistes. Sis dies més tard, el 
cap municipal del PSC, Felip González, fa un balanç crític 
del mandat en el mateix lloc.

La Nit de l’Esportista 
reconeix Gerard Farrés
28 de juny. L’actor Quim Masferrer presenta al teatre Ku-
raal la Nit de l’Esportista, que homenatja Vicenç Comas 
i Rafael Vilaseca, i guardona Gerard Farrés com a millor 
esportista manresà de l’any, pel seu tercer lloc en motos al 
ral·li Dakar. El gimnasta Kevin Traid Pérez i els especialis-
tes en ball esportiu Guillem Pasqual i Rosa Carné van ocu-
par la segona i la tercera posició, entre d’altres guardonats 
en les diferents modalitats.

Joan Soler rep la Medalla 
de la Ciutat a títol pòstum
29 de juny. El Saló de Sessions acull el lliurament de la 
Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural, a títol pòstum, al 
cineasta Joan Soler Foyé, en un emotiu acte presidit per 
l’alcalde, Valentí Junyent, Hi intervenen la seva vídua, 
Teresa Gener, el seu fill Èric, Joan Barbé, en nom de les 
entitats promotores de la concessió, i Manel Quinto, crí-
tic cinematogràfic i president de l’Associació Festival de 
Cinema de Manresa, que en fa la glossa.
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vides separades

Quin panorama
questa columna és el ressò d’un altre 
article que va publicar Gonçal Maz-
cuñan al Regió7 del 25 de juny i que 
crec que s’hauria d’escampar fins a ar-
ribar a totes les orelles que l’haurien de 

sentir. En la seva reflexió, que titula Anem bé de volun-
taris, però ens sobren molts galtes, fa un elogi del volun-
tariat, dels homes i dones que esmercen el temps lliure 
i l’esforç per fer la seva aportació a alguna causa i des-
prés, de retruc, mira a l’altra banda, al cantó dels galtes. 
I es pregunta per què en l’altre extrem n’hi ha tants que 
reben tant i no col·laboren en res. Per què «en una soci-
etat amb milers de persones que reben prestació social, 
aliments, atenció sanitària, escolarització, beques men-
jador que es nodreixen dels impostos i de la solidaritat 
dels conciutadans, és impossible trobar algú disposat a 
gestionar les cadires de la Rosita? Algú que repari la font 
pudenta del pati del Servei d’Ocupació? Algú que col·la-
bori a mantenir endreçat el circuit urbà de l’Anella Ver-
da? Algú a qui encomanar que tregui els claus rovellats 
dels jocs infantils del parc de la plaça de l’Institut? Algú 
que...». La seva reflexió es podria resumir en un titular 
d’una cançó del Raimon: Qui pregunta ja respon. El que 
indigna és que els que haurien de respondre no ho fa-
cin. Que l’únic que facin –amb els diners de tots– sigui 
posar-se la disfressa del bonisme per sortir a la foto i fer 
com si no se n’adonessin.

Fa pocs dies vaig llegir que dues germanes de 94 i 83 anys 
d’un poble de Sòria, que vivien en una residència, es van 
haver de separar perquè la Junta de Castella i Lleó li ha-
via retirat a la més gran la paga contributiva de 380 euros, 
ja que entre la seva i la de la seva germana superaven els 
8.900 euros anuals de pensió i per seguir cobrant havien 
de viure en «domicilis diferents». Davant d’això, la més 
jove, que acabava d’ingressar-hi per viure els últims anys 
amb la seva germana, se’n va tornar a casa. No hi ha una 
llei de «reagrupament familiar» per a elles. El que hi ha per 
a elles i per a molts del país que han treballat de valent tota 
una vida ja ho sabem. El que hi ha per als altres, també, 
però ens costa tant dir-ho en veu alta...

Sentir Manresa
 
a periodista Anna Vilajosana, avui secre-
tària del Col·legi de Periodistes, va ser jun-
tament amb Montse Ayala, un dels puntals 
redaccionals d’El Pou de la gallina, fa uns 
25 anys. Acaba de presentar la reedició del 

seu llibre Sentir Manresa, publicat nou anys enrere per Par-
cir Edicions Selectes, que ara hi dona una segona vida. Hi re-
flecteix els canvis, urbanístics sobretot, però també de som-
nis, en una mirada molt personal, on aporta noves imatges 
i nous colors. Poques persones saben despullar-se per una 
ciutat. També hi ha un nou disseny, basat en el treball d’un 
jove editor independent, el manresà Ignasi Torras, que hi fa 
una tasca encomiable, sobretot en la maquetació. Presen-
tada pel seu company de professió, el periodista i escriptor 
Genís Sinca, l’Anna va mostrar el seu vessant més optimista 
a l’Espai Rubiralta, sobre una Manresa que té vida pròpia 
i de la qual som supervivents, perquè és una ciutat dura. 
Sinca, publicista i seductor, va tenir alts i baixos: encertat 
sobretot en la frase «Escriure és molt difícil, que et publiquin 
encara més i si a sobre es ven ja és un miracle». I també en 
valorar que per primera vegada una periodista que ven la 
imatge d’una ciutat n’ha fet gairebé totes les fotografies i l’ha 
escrit literàriament de tal manera que el lector no pot deixar 
de sentir coses. L’Anna és pionera en llibres il·lustrats que 
emmarquen perfectament sensibilitat i paisatge. 

Des de la imperfecció pròpia i d’una ciutat mal comunicada, 
Vilajosana en reafirma els valors i la part més positiva en un 
acte d’autoestima que comença a surar entre les generacions 
joves, però que costa més de connectar amb persones més 
grans, filles com són d’una Manresa fosca i despòtica, que 
fins i tot era considerada ciutat de càstig per les autoritats 
dictatorials franquistes. Un alè d’esperança en les pròpies 
possibilitats i en el futur és el que transmet constantment 
l’Anna, que valora extraordinàriament les coses més senzi-
lles perquè en els detalls insignificants troba les seves arrels. 
El llibre és un regal a la ciutat on viu, però també per als seus 
éssers estimats, començant pels pares i la germana gran, que 
va demanar una companya –l’emoció va fer que s’oblidés 
inicialment del marit, Xavier Serrano, essencial en la seva 
vida– i per a un nombrós grup d’amics i companys de feina.

A

Jordi SardansJosep M. Oliva

L
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ciència de pot

Marta Grifell i Blanca Vallès

El caloret vegetal
Quina calor! Si l’estiu continua així em desfaré! Ja intento 

nedar en llimonada ben fresqueta, però és que això és 
inaguantable! Si espio el món durant el migdia no hi ha ni 

una ànima! Ostres, quin gran error, disculpeu-me, sí que 
hi ha algunes ànimes; ànimes de vegetació mediterrània.

Sempre em fascina pensar què fan les 
plantes quan nosaltres fugim cames aju-

deu-me. El clima mediterrani no només és el 
de la zona pròpia del mar Mediterrani, també el 

tenen altres indrets del món com Califòrnia, Xile cen-
tral, extrem austral sud-africà i Austràlia meridional. I totes 

aquestes zones tenen un estiu molt característic: sec i calorós. 
El món vegetal s’ha d’adaptar a aquests dos factors des de fa 
dos milions d’anys i han adoptat dues grans estratègies. La 
primera és bastant semblant a la que fem nosaltres: descan-
sar. Reduir l’activitat, florir durant la primavera i passar l’estiu 
en forma de llavor, o romandre en diferents formes de latèn-
cia, com els bulbs o tubercles sota terra, on emmagatzemen 
totes les reserves necessàries per a la resta d’any. La segona es-
tratègia és evitar al màxim la pèrdua d’aigua, sobretot a través 
de les fulles. Això ho aconsegueixen reduint la seva fulla, com 
és el cas dels pins, o cobrint les fulles d’una pilositat blanca 
i densa que evita la pèrdua d’aigua: mireu sota de les fulles 
de les alzines. També hi ha molta vegetació adaptada al foc. 
L’estepa blanca és molt inflamable, però els incendis activen 
ràpidament la germinació de les seves llavors. Els pins del Me-
diterrani tenen les pinyes, que són molt explosives durant el 
foc, així poden escampar més lluny i en una àrea més gran els 
seus pinyons per al bosc futur. Quin món tan increïble el de 
les plantes! Potser jo també necessito dos milions d’anys per 
adaptar-me a aquesta calor. Mentrestant crec que deixaré de 
regar els meus pins i les meves alzines amb orxata fresca i així 
en tindré més per a mi! 
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instant

Laura Serrat

instantànies

Francesc González
tupaker

Una ciutat conté petits raconets, carrers, places on passen milers d’històries. En una 
plaça, cada element urbà pot esdevenir un univers de records per a una persona. El 
fanal del centre de la plaça de Gispert és el paisatge que molts manresans observen 
en despertar-se. El dia 18 de juny es va cloure la Festa de la Primavera a la Gispert, 
una iniciativa per donar vida a la plaça oferint activitats culturals durant tres mesos. 
La banda bagenca Efedefunk va tancar la festa amb un concert que va omplir la plaça 
d’amics prenent cervesa, nens corrent amb patinet i gent gran que hi ha viscut des de 
sempre. El fanal lluïa enmig de la gent. El cel es va anar enfosquint, però el fanal aque-
lla nit tampoc no s’encendria. 

Fa gairebé un any els veïns de la Gispert es van trobar senyals de trànsit, tanques i ta-
ques d’oli escampats per la plaça. Els actes incívics que se succeïen embrutaven l’espai i 
allunyaven la gent. Fèlix Fargas, un dels propietaris del bar l’Havana, va explicar que hi 
va haver una època que alguns s’asseien als bancs i s’emborratxaven. «En aquest barri 
hi ha molta gent nouvinguda, però no és una qüestió de procedència sinó de civisme», 
va manifestar Maribel Arribas veïna del barri i impulsora de la transformació. 

La música de la banda ressonava pels set carrers que conflueixen a la plaça. El Joan i 
el Ramon, dos membres del grup de música, van expressar que no poden viure de la 
música, però que gaudir-ne és la recompensa. De fet, aquella tarda molts veïns mos-
traven satisfacció davant d’una plaça alegre i acollidora. Però al darrere hi ha un esforç. 
Arribas va explicar que es va decidir crear una associació de veïns i comerciants per 
donar vida al barri i reduir els actes incívics, a través d’activitats. «Els impulsors per 
transformar la plaça han tingut molta feina i totes les actuacions s’han fet de forma 
voluntària», va expressar Liliana Navarrete, veïna i cantant d’Efedefunk. «Darrere la 
barra hem estat lluitant contra els actes incívics i el masclisme, ja que fer de cambrer 
no només es tracta de servir cerveses», va manifestar Fargas. La cantant de la banda va 
alertar que aquest estiu no es faran activitats al barri i s’ha de veure què passarà. 

La llum del capvespre queia damunt l’asfalt i els nens empaitaven una pilota i feien 
seus els carrers. La Liliana cantava alt i algunes famílies es recolzaven al peu de la fa-
rola i escoltaven el concert. Alguns seien sols en una terrassa prenent una copa de vi. 
«Aquesta és una plaça de poble, tancada als cotxes i al soroll. Cada dia m’assec en una 
terrassa i agafo un llibre i una cervesa i puc passar-hi hores», va explicar Joan Álvarez. 
Ell mateix va expressar que a la resta de la ciutat s’està perdent la vida en comunitat i 
que la cultura ha de sortir al carrer, ja que, si no, no tothom la té a l’abast. «La foscor 
marxa si hi poses llum, i la cultura és llum», va afirmar la cantant de la banda. 

La plaça anava quedant fosca i el fanal no feia llum. L’Ajuntament ha assegurat als veïns 
que el fanal tornarà a resplendir. Una nena amb un vestit de flors i un home construïen 
amb cura un avió de paper. La nena va estirar el braç i el va fer volar. Però va veure 
que havia caigut allà mateix. El va tornar a enlairar i així consecutivament fins que va 
aconseguir que volés ben lluny. 

La llum de la cultura
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tema del mes

Hi ha consens a definir el concepte ciutat intel·ligent –smart city– com una gestió 
més eficient dels serveis i recursos d’un nucli urbà gràcies a l’ús de les noves tec-
nologies. Manresa porta temps dotant la ciutat de sensors –en pàrquings, fanals, 
carrers, semàfors, edificis…– per obtenir dades en temps real. La capital del Ba-

ges forma part de la primera Smart Region d’Europa i acredita satisfactòriament 
l’adopció de la tecnologia en la gestió municipal.

es dades ben 
processades i 
a n a l i t z a d e s 
aporten una 
i n f o r m a c i ó 
rellevant per 
a la presa de 

decisions, per a la gestió eficient dels 
serveis i per al desenvolupament de 
noves solucions a mida de les necessi-
tats del municipi. La capital del Bages 
forma part de la primera Smart Region 
d’Europa i acredita satisfactòriament 
l’adopció de la tecnologia en la gestió 
municipal. Són nombroses les inici-
atives que ha desplegat l’Ajuntament 
perquè la ciutat avanci cap a la confi-
guració de smart city, conscient que 
el volum cada cop més gran de dades 
ens situa en un futur en què les ciutats 
intel·ligents adquireixen un paper no-
tablement rellevant i en un escenari en 
què la distància entre les ciutats que 
incorporin la tecnologia per millorar 
la qualitat de vida de les persones i les 
que no serà cada vegada més gran.

Una smart city és una ciutat que utilitza 
les tecnologies de la informació i la 
comunicació per millorar la qualitat 
dels serveis urbans i reduir els costos. 
Abraça una gran varietat de projectes, 
que expressen una nova manera de 

pensar sobre les ciutats i el seu futur, 
possible gràcies a les tecnologies digi-
tals. Les solucions intel·ligents es poden 
aplicar en diferents àmbits a nivell mu-
nicipal. Des dels serveis públics com la 
recollida de residus, la neteja, la segure-
tat viària, l’enllumenat, el manteniment 
d’espais públics, fins a la mobilitat, amb 
tot allò que fa referència als semàfors, 
als transports, a l’aparcament, passant 

per la sostenibilitat, l’eficiència energèti-
ca, l’estalvi d’aigua o la reducció d’emis-
sions, i també la participació ciutadana, 
la presa de decisions, les queixes i els 
suggeriments, la vida associativa, l’edu-
cació, la cultura, el turisme i la promo-
ció econòmica. L’obtenció en temps real 
i l’anàlisi de grans volums de dades ge-
nerades pels sensors de forma contínua 
s’ha convertit en imprescindible per 
gestionar les ciutats contemporànies. 

I aquesta tendència anirà a més. La 
tecnologia cada vegada té més presèn-
cia en tots els nivells i el món digital 
està tot just acabat d’encetar. D’altra 
banda. la transició urbana és una reali-
tat global. D’acord amb l’ONU, dues de 
cada tres persones viuran en una ciutat 
l’any 2030, comparat amb el 54% actu-
al i el 30% del 1950. En alguns països, 
la taxa d’urbanització podria arribar 
fins i tot al 80%. Davant dels nous ris-
cos provocats per la transició urbana, 
la gestió intel·ligent de les ciutats no és 
només una demostració d’innovació 
i sostenibilitat, sinó un element cada 
cop més necessari. A més, en aquests 
darrers anys, els ciutadans han canviat 
les maneres de comunicació, les rela-
cions, els hàbits i la forma de vida. Les 
seves necessitats també han canviat i 
exigeixen altres serveis.

Una ciutat intel·ligent és, doncs, el lloc 
on els ciutadans gaudeixen de qua-
litat de vida sostenible a través de la 
tecnologia de manera transversal en 
tots els aspectes quotidians: econo-
mia i productivitat, mobilitat, entorn, 
educació, salut i seguretat. Per tant, la 
qüestió de la governabilitat de dades es 
converteix en un tema central per als 
municipis a la recerca de la renovació 
urbana. Paral·lelament, mitjançant el 

Ferran Sardans

Manresa ja és 
una ciutat intel·ligent

L
«Durant el 2016 es 
van completar 9.124 
tràmits telemàtics a 
Manresa i l’App Viu 
Manresa ja se l’han 
descarregat més de 
3.000 ciutadans»
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pas del temps, són les persones qui 
juguen el paper més important: com 
a demandants de serveis, però alhora 
com a sensor que aporta informació a 
la ciutat. El fet d’estar tots connectats 
amb un telèfon mòbil facilita unes 
oportunitats enormes d’establir pa-
trons de comportament lligats a aspec-
tes múltiples com els desplaçaments, 
els horaris, les freqüències, les rutes…

Smart Region 
Barcelona capta el 56% de la inversió 
d’empreses emergents a Espanya, produ-
eix el 48,2% de les operacions i es tracta 
de la ciutat més avançada en el concepte 
ciutat intel·ligent al sud d’Europa i de les 
capdavanteres a nivell mundial. Catalu-

nya és un país macrocefàl·lic, i més en 
aspectes relacionats amb la tecnologia i 
la connectivitat, i per tant la capital hi té 
sens dubte un paper clarament pioner, 
amb el risc evident que la resta del país 
en quedi al marge. 

Per tal d’evitar-ho, la Diputació de Bar-
celona va tirar endavant el març del 
2015 el programa Smart Region, per-
què les ciutats mitjanes de la demarca-
ció s’apropessin al nivell de Barcelona i, 
d’aquesta manera, no hi hagués una dis-
tància especialment significativa. Man-
resa va ser un dels sis municipis escollits 
per formar part d’aquesta prova pilot, 
una plataforma tecnològica que incor-
pora dades de diferents fonts –sensors i 

altres dispositius, informació de l’Ajun-
tament i informació aportada per la 
ciutadania–, amb l’objectiu d’oferir-los 
solucions innovadores i apropar-los al 
concepte de ciutat intel·ligent. Mataró, 
Vilanova i la Geltrú, Igualada, Grano-
llers i Vilafranca del Penedès van ser les 
altres ciutats escollides per participar 
en el projecte. És la primera Smart Re-
gion d’Europa i pretén que la demarca-
ció no sigui tan sols una suma de smart 
cities, sinó que el conjunt del territori 
esdevingui una smart region.

Carles Rossinyol, diputat de Noves Tec-
nologies de la Diputació de Barcelona, 
en la presentació del projecte, va des-
tacar que «en el seu moment, amb la 

Punt de càrrega per a vehicles híbrids/elèctrics a la zona universitària (Foto: Francesc Rubí).



14 EL POU · JULIOL-AGOST 2017

Mancomunitat, Catalunya va ser capaç 
de visualitzar un futur i donar respos-
tes que després s’han vist fonamentals. 
Seguint aquesta estela, ara el projecte 
Smart Region preveu això mateix: avan-
çar-nos a la distància que cada cop més 
hi haurà entre les ciutats que incorporin 
la tecnologia per millorar la qualitat de 
vida de les persones i les que no». 

El nombre de ciutats d’arreu del món 
que han engegat iniciatives per ser in-
tel·ligents  i gestionar els recursos i els 
consums d’una manera més eficient és 
cada vegada més elevat. Ja l’any 2011, 
segons l’informe de la Direcció Gene-
ral de Polítiques Internes del Parlament 
Europeu de 2014 (Mapping Smart Ci-
ties in the EU), 240 de les 468 ciutats 
amb almenys 100.000 habitants de la 
Unió Europea (el 51% del total) tenien 
com a mínim una de les sis característi-
ques definitòries de smart city i per tant 
es podien considerar intel·ligents.

L’informe també apuntava un altre as-
pecte transcendental: gairebé la meitat 
de ciutats intel·ligents europees tenen 
entre 100.000 i 200.000 habitants, 
mentre que gairebé el 90% de ciutats 
de més de 500.000 habitants són ciu-
tats intel·ligents. És, per tant, essenci-
alment, un fenomen de grans ciutats, 
que tenen un major nombre d’inicia-
tives referents al concepte smart city 
en comparació amb ciutats més peti-
tes. De fet, en les grans conurbacions 
les iniciatives ja han superat la fase de 
proves i estan implementades, mentre 

que a la resta solen estar en fase de pla-
nificació de forma encara relativament 
recent. Manresa no ha quedat enrere i 
s’ha convertit en una ciutat intel·ligent 
en la gran majoria d’aspectes, fins i tot 
esdevenint referent en certes ocasions.
 
Retorn ciutadà
«El nostre plantejament és poder trans-
formar la ciutat a partir de la tecnolo-
gia –afirma Jordi Serracanta, regidor 
de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, 
i d’Esports, de l’Ajuntament de Man-
resa–, però sempre pensant primer en 
les persones». El regidor encarregat de 
convertir Manresa en ciutat intel·ligent 
assegura «tenir clar» que cada vegada 
més s’estendran grans infraestructures 
de gestió i coordinació de les ciutats, 
«ja sigui per la gestió del transport i 
la mobilitat, el control dels nivells lu-
mínics o sonors a través de sensors o 
qualsevol altra aplicació tecnològica 

enfocada a millorar la vida a la ciutat».  
Serracanta explica que «estem elabo-
rant un pla de treball de polítiques de 
ciutat intel·ligent per establir un marc 
base i tenir-lo present de manera trans-
versal des de totes les esferes de l’Ajun-
tament, perquè és una qüestió global». 

En la mateixa línia s’expressa Montser-
rat Morera, cap del servei de Tecnolo-
gies i Sistemes del mateix Ajuntament, 
que subratlla que «no només pensem 
en l’eina, cal pensar sobretot en el re-
torn directe per al ciutadà. Hi ha ciu-
tats que hi han fet una inversió altíssi-
ma i n’han fet molta bandera, però si 
analitzes el retorn directe per al ciutadà 
la inversió no sempre té massa sentit», 
assenyala. En canvi, assegura que a 
Manresa «l’objectiu principal de tot el 
que tirem endavant sempre és que els 
manresans realment millorin les con-
dicions de vida». El regidor Serracanta 
afegeix que «sempre que pensem en 

com utilitzem la tecnologia en tots els 
processos de l’Ajuntament tenim l’ob-
jectiu de fer que els ciutadans tinguin 
millors serveis, millor relació amb l’ad-
ministració o millor qualitat de vida».

En paraules de la cap del servei de 
Tecnologies i Sistemes «fa anys que es 
van fent coses, però ara amb el concep-
te smart està més definit i és més fàcil 
fer-ne un desplegament i un seguiment 
adequats». Montserrat Morera explica 
que «a nivell intern estem agilitzant la 
gestió interna, treballant per processos, 
utilitzant documents electrònics, ar-
xivament electrònic… A nivell extern, 
que necessita la part interna, fem agre-
gacions: és a dir, informació, notícies, 
missatgeria, alertes, tramitació, iden-
titat digital… i utilitzem les sis verti-
calitats, com per exemple la de govern 
obert, transparència i participació». Els 
darrers anys, segons Jordi Serracanta, 
l’Ajuntament ha establert «unes priori-
tats clarament socials, perquè les neces-
sitats de caràcter comunitari i d’equitat 
així ho requerien, i ara que entrem en 
una etapa financera de creixement te-
nim molta feina de cuina ja feta i po-
drem implementar la resta d’accions».

Segons Pol Valero, cap del servei de 
Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajun-
tament de Manresa, l’objectiu estratè-
gic és aconseguir una ciutat sostenible 
i resilient: «És sostenible a tres nivells 
–econòmic, mediambiental i de millo-
ra de la qualitat de vida– i és resilient 
si evita que hi hagi problemes, intentar 
que tinguin els menors efectes possi-
bles i en cas de no poder-ho evitar, que 
puguem recuperar-nos el més ràpida-
ment possible». Per tant, actualment, 
el model de gestió i desenvolupament 
de la ciutat està orientat a prendre «de-
cisions ràpides basant-se en les dades 
en temps real de la ciutat per millorar 
la resiliència i la sostenibilitat des d’un 
punt de vista econòmic, mediambien-
tal i social». De fet, per a Pol Valero, «la 
barrera del que és intel·ligent o no és 
que t’estiguis basant en dades objecti-
ves i en temps real», i afegeix que «la 
intel·ligència d’una ciutat està direc-
tament relacionada amb la seva capa-
citat de donar resposta als diferents 
reptes i situacions que se li plantegen, 
i Manresa està en una bona situació». 

«Manresa té dos 
autobusos híbrids i 
està previst que aviat 
n’entrin en servei tres 
més, un total de cinc 
d’una flota de quinze»

Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana, 
Mobilitat i Serveis, i d’Esports
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En definitiva, la ciutat és capaç d’apli-
car la tecnologia digital per optimitzar 
la mobilitat, la distribució de l’energia 
i la resta de serveis proporcionats als 
ciutadans, mitjançant la instal·lació de 
sensors als estacionaments, parades de 
transport públic, edificis municipals, 
contenidors d’escombraries… amb la 
finalitat de recopilar dades que ajudin 
en la presa de decisions.

El fil conductor que vehicula l’actuació 
municipal en aquest camp és la plata-
forma tecnològica de gestió. Serracan-
ta reconeix que «en principi estaven 
molt vinculades a empreses multinaci-
onals molt concretes, però gràcies a la 
plataforma Sentilo tenim una eina amb 
programari lliure i mentalitat oberta, 
en què tothom hi pot aportar i reco-
llir dades». Gràcies al projecte Smart 
Region, Manresa està utilitzant Sentilo 
com a plataforma que interconnecta 
les xarxes de sensors i actuadors des-
plegats a tota la ciutat amb les aplica-
cions que els supervisen i controlen. 
Sentilo és una plataforma de sensors i 
actuadors open source dissenyada per 
encaixar en l’arquitectura smart city de 
qualsevol ciutat que vulgui una inte-
roperabilitat fàcil i gran obertura. Els 
principals beneficis d’aquesta platafor-
ma són la reducció de la dependència 
de tecnologies específiques, solucions 
o proveïdors, el trencament de fronte-
res d’informació impostades per solu-
cions verticals i les inversions i costos 
de manteniment reduïts.

Nou paradigma
Amb l’Internet de les Coses i les possi-
bilitats de connectar objectes i materials 
a la xarxa s’obre un nou escenari de con-
vergència entre el món físic i el digital, 
que ofereix a les persones i a les ciutats 
noves solucions i serveis. Quins canvis 
hi ha hagut els darrers 20 anys en la ges-
tió i planificació de les ciutats? Valero, 
cap del servei de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat de l’Ajuntament de Manresa, 
ho té clar: «L’electrònica és avui molt 
més barata i, per tant, podem tenir –i 
de fet ja tenim– sensors per tot arreu 
que estan recollint una quantitat ingent 
de dades de la ciutat, no només l’Ajunta-
ment, sinó milers de persones: un GPS 
en un cotxe, un telèfon mòbil…». Per al 
cap del servei de Medi Ambient i Soste-

nibilitat de la ciutat, un altre aspecte que 
ha canviat és la connectivitat: «És molt 
fàcil enviar dades d’una banda a una al-
tra, perquè gairebé tothom té internet 
a casa, per les xarxes sense fils, pel 4G 
i aviat pel 5G. Això fa que sigui molt 
fàcil accedir a les dades d’algú altre. I 
l’últim gran aspecte que ha canviat és la 
intel·ligència artificial. Ara som capaços 
d’analitzar un gran volum de dades de 
manera molt ràpida i prendre decisi-
ons en temps real gràcies als milers de 
sensors repartits per la ciutat», assegura 
Valero. Així doncs, l’obtenció en temps 
real i l’anàlisi de grans volums de dades 
generades pels sensors de forma contí-
nua –operades pels serveis municipals, 
serveis urbans, empreses i ciutadans– 
s’ha convertit en essencial. 

No estem vivint una època de can-
vis, estem vivint un canvi d’època. 
Els grans moments històrics, com la 

invenció del foc o de la roda, mai no 
havien representat una transforma-
ció tan radical com el període actual 
de la connectivitat. Ara hi ha l’opor-
tunitat de connectar la roda i el foc i 
activar-los o desactivar-los des d’un 
telèfon mòbil a milers de quilòmetres 
de distància. Els canvis són cada vega-
da més accelerats. Fa poques dècades 
era impensable poder conduir un cot-
xe sense necessitat de tenir-ne un de 
propi, resultava inimaginable poder 
dormir en cases o habitacions de parti-
culars a l’altra punta del món i sembla-
va una utopia passar consulta amb el 
metge sense necessitat de desplaçar-se. 
Fa pocs anys només els més integrats 
apostaven per la possibilitat de trobar 
plaça d’aparcament des del telèfon mò-
bil, encara quedava lluny poder efec-

tuar pagaments amb el mòbil i saber 
a quina hora passaria l’autobús sense 
haver d’esperar-se a la parada o saber 
exactament en què s’està gastant el 
pressupost municipal l’Ajuntament.  

En canvi, actualment hi ha molts siste-
mes i dispositius capaços de proporci-
onar dades als responsables de la gestió 
municipal. Dades que, ben processades 
i analitzades, poden aportar una infor-
mació rellevant per a la presa de deci-
sions, per a la gestió eficient dels ser-
veis i per al desenvolupament de noves 
solucions a mida de les necessitats del 
municipi. Per aquest motiu Manresa 
porta temps dotant els espais i edificis 
–pàrquings, fàbriques, fanals, sistemes 
de transport, xarxes elèctriques, semà-
fors, senyalització…– de sensors con-
nectats. A partir d’aquestes dades, els 
gestors municipals poden obtenir una 
valuosa informació en temps real per 
optimitzar els serveis públics ja exis-
tents: mobilitat, control de la densitat 
del tràfic, blocs energètics autosufici-
ents, optimització de l’aigua de pluja, 
perfeccionament de la senyalització 
viària i els semàfors, millora de circuits 
de recollida de residus…

En el nou context digital, doncs, les 
ciutats intel·ligents i sostenibles neces-
siten aprofitar les tecnologies de la in-
formació i la comunicació per resoldre 
de la manera més eficient possible els 
problemes que planteja la gestió d’un 
edifici i d’una ciutat. Aquest canvi de 
plantejament té l’origen en el desenvo-
lupament de la potencialitat de l’Inter-
net de les Coses, basada en la conne-
xió entre diferents dispositius repartits 
per tota la ciutat o una construcció en 
concret. El resultant evoluciona cap a 
la implantació d’una intel·ligència ar-
tificial combinada que ajuda a millorar 
l’eficiència general de les ciutats, les in-
dústries i els edificis. 

Un futur connectat
Al món existeixen avui dia prop de 
5.000 milions de dispositius de tot ti-
pus connectats a internet. Aquesta xi-
fra es quintuplicarà en els propers anys 
fins a arribar, com a mínim, als 25.000 
milions d’articles amb connexió el 
2020. Internet arriba actualment a més 
de 3.500 milions de persones. Aquesta 

«La ciutat disposa 
d’un punt de càrrega 
per a vehicles híbrids/
elèctrics públic i 
gratuït a la zona 
universitària i està 
previst un segon 
punt de càrrega al 
Bages Centre»
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La recerca acadèmica i els principals referents científics de la matèria assenyalen sis àmbits d’aplicació 
diferents: governança intel·ligent, mobilitat intel·ligent, economia intel·ligent, ciutadania intel·ligent, 
sostenibilitat intel·ligent i convivència intel·ligent. Seguint l’esmentat informe europeu, es considera 

que una ciutat és intel·ligent si té, com a mínim, una iniciativa que tracti una o més de les sis característiques.

Governança intel·ligent
El concepte de governança intel·ligent fa referència a aspectes relacionats amb la 
participació ciutadana en la presa de decisions, la transparència, la provisió de da-
des obertes… Perquè les ciutats siguin intel·ligents l’administració ha de ser capaç 
de connectar-se digitalment amb els ciutadans a través d’eines accessibles i amb 
bona experiència d’usuari. Manresa és pionera entre les ciutats que han iniciat el 
procés de transformació digital per convertir-se en intel·ligents a través d’iniciati-
ves que faciliten la interacció amb el ciutadà a nivell informatiu, de gestió i parti-
cipació. De fet, el passat 2016 es van completar 9.124 tràmits telemàtics a Manresa 
i l’App Viu Manresa ja se l’han descarregat més de 3.000 ciutadans. També és des-
tacable el portal de govern obert, amb dades obertes en format que tothom pot 
aprofitar i en què es desglossa el pressupost municipal per regidories, per partida, 
per estat d’execució del pressupost, amb històrics… i els pressupostos participatius, 
en què van votar 6.228 persones per decidir el destí directe de 200.000 euros. 

Mobilitat intel·ligent
En les ciutats contemporànies, la mobilitat de qualitat i sostenible dins la pròpia 
ciutat i amb els municipis propers –gairebé el 40% dels treballadors de Manresa 
no viuen a la ciutat– és una necessitat per a l’èxit econòmic i el dia a dia dels seus 
ciutadans. D’altra banda, cal considerar que vivim moments de grans avenços 
aplicats als vehicles elèctrics i als vehicles autònoms, també en l’àmbit del trans-
port públic. De fet, Manresa té dos autobusos híbrids i està previst que breument 
n’entrin tres més. Serà un total de cinc d’una flota de quinze: una tercera part. Els 
autobusos, a més, tenen geolocalització incorporada, cosa que permet saber  en 
tot moment el temps que falta perquè passi l’autobús a través de les pantalles de 
les parades i de l’aplicació del mòbil. D’altra banda, la ciutat disposa d’un punt 
de càrrega per a vehicles híbrids/elèctrics públic i gratuït a la zona universitària i 
està previst un segon punt de càrrega –en aquest cas ràpida– a la zona del Bages 
Centre. Fiscalment, Manresa ja està al màxim de bonificació per l’impost de ve-
hicles i el govern municipal té en ment la gratuïtat de la zona blava pels vehicles 
elèctrics. També és rellevant l’opció de pagar la zona blava a través del mòbil amb 
l’opció de desaparcar si sobra temps o incrementar-lo a distància.

Economia intel·ligent
L’estratègia Europa 2020, proposada per la Unió Europea, engloba tres prioritats 
en l’àmbit econòmic: el desenvolupament d’una economia basada en el coneixe-
ment i la innovació, la promoció de més recursos eficients per impulsar una eco-
nomia més competitiva i el foment d’una economia amb alts índexs d’ocupació. 
Aquest model es basa en una sèrie de conceptes per impulsar el desenvolupament, 
la sostenibilitat i l’atractiu per a noves inversions, centrades en l’àmbit digital i en 
nous models i oportunitats de negoci. A l’entorn de Manresa destaquen, entre 
d’altres, el cas de Deporvillage, Avinent, Selba o Fibracat. En l’indicador agregat 
de sectors tecnològics i els sectors de serveis basats en el coneixement Manresa 
(43%) està per sobre del registre de Catalunya (41,5%). A més, és un dels munici-
pis amb més presència d’empreses joves: 329 de les 1.505 empreses estan fundades 
a partir de l’any 2007 i donen feina a un 13% dels 10.957 treballadors de la ciutat.
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Ciutadania intel·ligent
Sense una ciutadania intel·ligent és pràcticament impossible que una ciutat sigui 
intel·ligent. A poca distància de Barcelona, la ciutat presenta els índexs d’accés 
i usos d’internet més alts d’Europa (de cada 100 ciutadans, 85 es connecten a 
diari), Manresa és una ciutat connectada. Va ser de les primeres ciutats a com-
pletar el desplegament de fibra òptica i la Biblioteca del Casino ha acollit diversos 
cursos gratuïts orientats al món dels telèfons intel·ligents. Tot i això, la ciutat té el 
repte de millorar la penetració als barris on el nivell de renda i el nivell educatiu 
presenten encara escletxes en l’ús de les noves tecnologies. En referència al nom-
bre d’smartphones a l’estat espanyol, representen ja el 87% del total dels telèfons 
mòbils, en primera posició a nivell europeu. Per últim, Manresa es configura 
com una ciutat universitària amb una oferta formativa que en els últims anys ha 
augmentat considerablement. 

Sostenibilitat intel·ligent
Les ciutats no són enemigues del medi ambient sinó les seves aliades. La sos-
tenibilitat i la gestió innovadora dels recursos naturals, entre els quals les fonts 
d’energia i aigua juguen un paper fonamental, són un dels grans reptes de les 
smart cities. Cal apuntar el sistema de reg intel·ligent de parcs i jardins, que gràci-
es a diversos radioenllaços permet optimitzar-ne el funcionament. A més, l’Ajun-
tament de Manresa té dades a l’instant de la despesa energètica de cada edifici 
municipal i les utilitza per a una millor gestió en termes d’eficiència energètica. 
Pel que fa a la recollida de residus, tots els vehicles estan geolocalitzats amb GPS 
per optimitzar els circuits de recollida, saber quin recorregut han fet, quat han 
tardat a fer-lo… i en algunes fraccions es pesen els contenidors per saber on 
s’han recollit els residus i basant-se en aquestes dades que determinen quins bar-
ris generen segons quins residus es pot optimitzar la gestió. També destaca el 
control de la qualitat de l’aire que es porta a terme en diversos punts de la ciutat. 
Finalment, l’Ajuntament està pendent d’una subvenció de l’Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Energía per a la millora de l’enllumenat públic, que 
suposaria utilitzar LED a gairebé tota la ciutat. 

Convivència intel·ligent
Té en compte els aspectes més relacionats amb la qualitat de vida, com ara els ser-
veis culturals, educatius i de salut. En l’àmbit de la salut, per exemple, una ciutat 
intel·ligent és aquella que utilitza les tecnologies digitals per connectar els ciuta-
dans amb la informació i els serveis de la ciutat que contribueixen a millorar el 
seu benestar i protecció. Des de fa sis mesos, a Manresa hi ha instal·lats 30 des-
fibril·ladors externs automàtics, aparells que pot utilitzar la població en general 
i que poden salvar vides en casos d’aturades cardíaques, i més de 1.000 avis es 
beneficien del servei de teleassistència. Segons dades de la Commonwealth Sci-
entific and Industrial Research Organization (CSIRO), les tecnologies de la salut 
podrien estalviar 3.000 milions de dòlars a l’any als serveis públics sanitaris en 
ingressos hospitalaris, reduint els temps d’estada i també les consultes d’atenció 
primària. Tots els canvis que l’era digital porta inherents són aplicables també al 
turisme: viatgers més exigents, informats i hiperconnectats, nous models de ne-
goci o aplicacions d’economia col·laborativa, com AirBnb –amb més de 65 ofertes 
d’allotjament a Manresa– o BlaBlaCar –més de 100 viatges al dia fins a la ciutat.
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xifra també tindrà un increment ex-
ponencial i seguirà un camí paral·lel 
a l’explosió de l’Internet de les Coses. 
El 2020, ja seran prop de 5.000 perso-
nes amb accés a la xarxa i en deu anys 
aquesta xifra es pot disparar fins als 
8.000 milions de persones, la població 
total esperada per a la Humanitat dins 
d’una dècada. 

Actualment, Internet de les Coses ja no 
és un discurs de caire futurista, sinó que 
és cada vegada més proper. Encendre 
la calefacció, apujar les persianes, con-
trolar la despesa de la llum, de l’aigua o 
el reg del jardí des d’un telèfon mòbil 
ja no és ciència ficció, sinó una realitat 
cada vegada més tangible. Plantes de 
fabricació, xarxes d’energia, centres de 
salut, sistemes de transport… Cada ve-
gada més aspectes es poden connectar 
a la xarxa i faciliten informació i dades 
que poden ser emmagatzemades, ana-
litzades i compartides.

La connectivitat –no pas el dispositiu, 
sinó el concepte de la connectivitat– 
està generant un nou element bàsic i 
fonamental de l’economia i la societat. 
El concepte es deixa de centrar 
exclusivament en els dispositius i es 
converteix en un element fonamental, 
tant per a la gestió de les ciutats com 
per al desenvolupament de nous ne-
gocis, l’optimització de la producció o 
la generació de nous models socials i 
relacionals: un element vertebrador de 
les cadenes de valor. S’ha convertit en 
cèlebre la frase de Hans Vestberg, CEO 
d’Ericsson: «Si una persona es connec-
ta a la xarxa, li canvia la vida. Però si 
totes les coses i els objectes es connec-
ten, és el món el que canvia». 

L’Internet de les Coses planteja, tan-
mateix, diversos desafiaments tècnics i 
legals. Ara mateix els sistemes de tele-
fonia actuals com les xarxes 4G no són 
capaces de processar milers d’objectes 
connectats a la xarxa al mateix temps 
i enviant dades en temps real. Només 
un cotxe autònom emet 40.000 Gb de 
dades al dia, raó per la qual serà im-
prescindible una nova xarxa que per-
meti donar servei a demandes futu-
res. Aquesta nova xarxa és el 5G. Les 
latències 5G permeten imaginar certs 
processos en què el temps de resposta 

és crític, com una operació remota o la 
conducció autònoma: es podrà operar 
des de l’altra punta del món i apagar 
incendis amb vehicles sense conductor.

Així doncs, en l’horitzó ja es visualitzen 
xarxes molt potents que controlaran de 
manera remota factories de producció 
amb molt pocs treballadors, faran cir-
cular cotxes i autobusos sense conduc-
tors o, per exemple, multiplicaran el 
nombre de sensors per gestionar des del 
reg d’una explotació agrària fins a l’en-
llumenat públic en funció de les condi-
cions lumíniques. El desenvolupament 
del 5G, doncs, està estretament lligat a 
la millora dels serveis mèdics, a la mobi-

litat, a millores d’accés a serveis bancaris 
o a l’optimització de recursos energètics, 
i també per a la gestió de les ciutats.

El més important és assolir velocitats 
de transferència que evitin els lapses 
de temps entre que s’ordena una acció 
a un dispositiu i aquest l’executa. La la-
tència –el temps que triguen les dades 
a arribar a la seva destinació–, és, ara 
per ara, el gran hàndicap dels sistemes 
d’interconnexió d’elements en espera 
del desplegament de la 5G. Per aquest 
motiu, el ritme evolutiu no tindrà fre 
i, fins al 2022, el mercat mundial de la 
mobilitat connectada creixerà a un rit-
me proper al 25% anual.

L'App ViuManresa (Foto: Francesc Rubí).
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indrets

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

rreu del territori del Geoparc es po-
den observar rieres i torrents que 
amb el temps han practicat intenses 
incisions en el paisatge. Són trams 
més o menys encaixats que deixen 
exposades grans parets de roca, 
uns precipicis on hi ha representats 

centenars de milers o fins i tot algun milió d’anys de la his-
tòria de la Terra. A vegades, la casualitat geològica fa que 
allò que queda al descobert sigui un episodi especialment 
rellevant. La riera de Malrubí és un lloc d’aquests, ja que 
mostra amb tots els detalls com ho fa un mar quan es re-
tira definitivament d’una zona i es restringeix a poc a poc 
fins a desaparèixer completament. El final d’aquest episo-
di, per bé que sigui el mateix, no a tot arreu es veu igual. 
A Cardona per exemple, una zona on el mar era encara 
més profund, sí que s’hi troben les últimes sals a precipitar, 
explotades des del Neolític.

Al tram central de la riera, a l’anomenat cingle del Beren-
guer, és on millor es veuen les diferents fases de l’evolució 
del mar d’aquella època. A la part inferior del precipici, s’hi 
poden observar unes roques de coloracions grises i blavo- 
ses indicadores d’uns ambients marins de certa profun-
ditat; és a dir, que en el moment en què es van acumular 
aquells sediments hi havia mar. Just per sobre s’hi troben 
unes roques de tons més blanquinosos que quan s’observen 
bé es veu que són guixos. Aquestes roques es formen quan 

hi ha aigua més saturada en sals sotmesa a una intensa 
evaporació que provoca que el guix precipiti. Unes capetes 
ben fines amb marques de petjades d’ocells i gotes de pluja 
donen l’avís que la capa d’aigua aquí ja era ben fineta. Fi-
nalment, un bon gruix de capes de pedra sorrenca i lutites 
de color vermell prenen el relleu, apareixen dominant la 
part alta de la cinglera i s’estenen per gran part de la meitat 
septentrional del Geoparc, cosa que certifica que el mar ja 
no hi era present; un sistema de rius i planes d’inundació 
l’havia reemplaçat. Són les roques de la formació Artés. A 
Artés, precisament, aquest sistema fluvial hi és molt ben re-
presentat amb paleocanals que han quedat preservats i que 
es poden veure seguint una ruta senyalitzada recentment.

Nom del paratge: Riera de Malrubí. Situació: És un afluent de 
la Gavarresa i hi desemboca poc després de passar per Artés. 
Des d’aquest poble i en direcció est, en el seu tram mitjà –just 
entre el Bages i el Moianès– és on es poden trobar els millors 
afloraments, als voltants de la casa de colònies de la Ruca. Situa-
ció geològica: Aflorament que marca la transició de les roques 
d’ambients marins, als guixos i fins els materials continentals 
de les anomenades Formació Igualada, Òdena i Artés, respec-
tivament. Procedència del nom: No se’n coneix l’origen, qui sap 
si guarda relació amb la planta que du el mateix nom. Trets 
geològics: Conjunt de precipicis que ofereixen un aflorament 
extens i de gran qualitat d’un moment molt important de la 
nostra història geològica, la retirada definitiva del mar a la Ca-
talunya Central. Materials geològics: La successió geològica va 
des de les margues grises i blavoses, a la part inferior, als guixos i 
fins a gresos i lutites vermelloses a la part més alta. Edat de for-
mació: Roques d’edat eocena, del Bartonià, ara fa uns 36 milions 
d’anys. Curiositats: L’explotació d’alguna de les guixeres, com la 
del Freixe, es va allargar fins a la dècada de 1960. 

La riera de Malrubí

A
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natura urbana

Ignasi Cebrian

El foc

l Bages, s’han cremat, des del 1980, 
unes 64.300 hectàrees de vegeta-
ció, és l’equivalent a uns 64.300 
camps de futbol, en només uns 40 
incendis. Poques de les hectàrees 
afectades cauen dins de Manresa. 
L’incendi del 1986, amb 850 hec-

tàrees, va ser el més gran del municipi. D’altres els hem 
tingut en les poblacions més pròximes. El 2009, un petit 
incendi de 80 hectàrees va afectar Santpedor i Sant Joan 
de Vilatorrada (Vallbona). Els incendis més grans i ca-
tastròfics s’han esdevingut fora del Pla del Bages, on hi 
ha extenses masses forestals. El més gran de Catalunya, 
el del 1994, amb 14.400 hectàrees a les poblacions bagen-
ques de Sant Mateu de Bages, Fonollosa, Callús, Súria, 
Castellnou, Balsareny i Navàs, va afectar 29.900 hectàre-
es més del Berguedà. 

El problema per a Manresa és petit, però existeix, ja que 
ens trobem en la zona del Bages amb més habitants i, per 
tant, amb un alt risc d’incendi a l’estiu. Un petit foc, sobre 
vegetació agrícola, pot tenir moltes conseqüències sobre 
la població. Els béns i les persones són més febles davant 
del fenomen natural quan més pròximes ens hi troben, 
quan més exposades hi estem. Això és així als espais 
periurbans. El risc que hem de suportar els ciutadans serà 
alt quan els possibles danys sobre les persones i la proba-
bilitat que hi hagi foc siguin alts. Aleshores, es tracta de 
minimitzar els possibles danys i baixar la probabilitat de 
tenir un incendi, es tracta de fer prevenció. En els climes 
mediterranis tenim una certa previsió davant dels incen-
dis i sabem quan poden aparèixer: en condicions de poca 
humitat, vent fort, temperatures molt elevades, vegetació 
combustible i freqüentació humana. Per això apliquem 
mesures preventives davant del que pugui passar, és a dir 
un sistema eficient i eficaç d’apagar incendis i, de vegades, 
netejar l’excés de biomassa dels boscos. Només així mini-
mitzem els danys.

A l’Anella Verda o al Pla de Bages, l’alta freqüentació hu-
mana fa que augmenti molt el risc d’incendi, malgrat tenir 
una baixa quantitat de biomassa a cremar, per les condici-
ons meteorològiques adverses. Cal afegir-hi la falta d’edu-
cació i conscienciació davant d’aquestes circumstàncies 
tan mediterrànies. I és així que una burilla de cigarret pot 
cremar 80 hectàrees de vegetació agrícola, mobilitzar més 

A

Camps de secà de Sant Fruitós cremats recentment.

de 60 dotacions de bombers, mobilitzar les Associacions 
de Defensa Forestal, tallar carreteres, evacuar i desallotjar 
veïns i afectar la mobilitat de molts vehicles.
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d'aquí i d'allà

Milà és una metròpoli que ofereix moltes possibilitats 
laborals i és on visc des de fa nou mesos. Desprès d’un 
temps, puc afirmar que m’hi sento bé i he trobat una feina 
en el sector de la comunicació que m’agrada i em dona 
una certa estabilitat en forma de contracte. Després de tot 
aquest temps i experiències viscudes, puc dir que a Itàlia 
m’hi sento com a casa, tot i constatar que hi ha mil dife-
rències. Però això és un tema que potser podré explicar en 
una altra ocasió. Arrivederci! Fins aviat! 

aig decidir venir a Itàlia molt abans 
de fer el pas definitiu. Ja havia tin-
gut contacte amb aquest país i es-
tava convençuda que m’hi trobaria 
bé. I no em vaig equivocar! Vaig ar-
ribar amb 22 anys i sense tenir gens 
clar què volia fer. Havia acabat la 

carrera i tenia ganes de viure experiències diferents fora 
de Catalunya. Durant aquests tres anys i mig que soc fora 
de casa, he après que no cal planificar al peu de la lletra el 
que es vol fer perquè de vegades el dia a dia i les ganes de 
viure et porten per un camí imprevisible. 

Imola va ser la ciutat escollida per començar el meu viatge, 
i no va ser casual. Des de casa vaig triar una família amb la 
qual anar a viure com a au pair. Vaig estar un any cuidant 
dues nenes meravelloses que em van fer estimar el país i la 
seva gent. Aquesta activitat em va exigir aprendre la llen-
gua de manera pràctica i ràpida perquè el tracte amb nens 
requereix una comunicació fluïda i eficaç. 

A Ravenna vaig trobar la meva primera feina amb con-
tracte i de cara al públic. Vaig estar tot un estiu treballant 
en un establiment de mar, com a cambrera. Aquest fet 
em va propiciar poder tenir un italià molt més complet i 
conèixer molta gent. Valoro molt aquesta experiència per-
què físicament va ser esgotadora, però al mateix temps em 
va preparar per a la vida laboral. 

A Rímini, després de fer un curs d’Alta Formació vaig te-
nir l’oportunitat de realitzar unes pràctiques en el depar-
tament de Màrqueting d’una empresa de consultoria per 
a l’exportació. Això em va permetre orientar els meus in-
teressos professionals cap al sector de la comunicació i el 
màrqueting. 

Bolonya és una de les ciutats més boniques d’Itàlia, no no-
més per la bellesa sinó per l’ambient universitari i rosso 
que s’hi respira. Per a mi ha estat un lloc especial perquè és 
en aquesta Universitat on he cursat el Màster en Marketing 
Communication and New Media. He conegut gent de tot el 
món, he potenciat el coneixement de l’anglès, m’he divertit 
i he fet amistats que estic segura que duraran molts anys. 
I el més important és que m’ha obert la porta a la nova 
experiència que tot just començo.

Des de Milà
Núria Llanas

Núria Llanas i Alegre viu a Milà, on treballa en el sector de la 
publicitat i comunicació, després de fer un màster a Bolonya

A la població de Dozza, prop de Bolonya 

V
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l'entrevista

Francesc 
Comas 
Closas
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Comissari dels actes dels 125 anys de les 
Bases de Manresa, president del Centre 
d’Estudis del Bages i membre de la fundació 
Independència i Progrés, va ser cap d’estudis 
de l’escola Puigberenguer i de l’IES Bages. Ha 
publicat llibres com Casa Caritat, Manresa, la 
ciutat transformada i Manresa, una història 
per conèixer i té una història de Caixa Manresa 
inèdita. Articulista de Regió7, és professor 
d’història a la FUB per a més grans de 55 anys.

om era Casa 
Caritat, l’època 
en què hi estu-
diaves?
-Hi havia el 
Xalet, per als 
nens pobres i 

asilats, que des de la caritat cristiana 
havia muntat l’Associació Montserrat 
d’exalumnes de La Salle. Les nenes s’hi 
estaven des dels 3 anys fins a 14, i fins 
i tot feien batxillerat. Hi havia dues 
classes de nens, a més dels del Xalet, 
els que hi anàvem de 3 a 9 anys, des de 
menestrals com jo a xicots procedents 
de classe mitjana, i després també al-
gunes conegudes famílies de Manresa 
com els Roqueta. Teníem de professo-
res les monges Antònia Playà, per als 
petits, i Antònia Oliver, per als grans. 
Si hi ha un cel on hi entra la germana 
Oliver, és que no hi ha justícia divina. 
Ens picava de males maneres. Majori-

tàriament, els nens anaven després a 
La Salle, però jo vaig anar al Peguera.

-De la teva investigació sobre Casa 
Caritat, què en remarcaries?
-Vaig tenir la sort que tota la docu-
mentació es trobava a l’Arxiu Comarcal 
del Bages. Vaig notar que hi havia do-
cuments que feia cent anys que no ha-
via tocat ningú. Amb fitxers de tothom, 
els problemes i dificultats per sobreviu-
re després de la guerra, en què algunes 
monges ni menjaven. Tota la parafer-
nàlia dels protectors industrials, i en 
general de les famílies benestants de la 
ciutat. Les deixes i els testaments. O el 
paper dels metges i dels forners després 
de la guerra, donant pa a la canalla sen-
se cobrar ni un duro. En podia haver fet 
una tesi doctoral. Vaig gaudir-ne molt.

-Què recordes de la teva vivència uni-
versitària?

C
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-Soc dels de la primera promoció del 
nou rei Joan Carles el Breve, però ens 
vam equivocar. Estudio amb el Pla 
Maluquer i m’especialitzo en Geografia 
a la Universitat de Barcelona, on coin-
cideixo amb Josep Oliveras i Francesc 
Junyent. Com que el Pep treballava al 
Banc Mercantil i el Francesc a La Sa-
lle, l’únic que assisteix a les classes soc 
jo. Els passo els apunts i preparem els 
treballs junts. Era una època de vagues 
constants. L’any 1973, que era l’any de 
la gran moguda, amb vagues a la Seat i 
la Tèrmica, vam decidir agafar taules i 
cadires per posar-les a la Gran Via com 
a barricada per impedir el pas dels je-
eps policials. El catedràtic sallentí Vilà 
i Valentí es va esparverar i ens va recri-
minar l’acció. Més endavant, ho vam 
repetir, però amb cadenes, perquè els 
costés més de desmuntar-ho. Als es-
tudiants ens van imposar el calendari 
juliano, quan el ministre d’Educació 
Julio Martínez Esteruelas va decidir 
començar el curs al gener. Aquell fe-
brer es va fer una vaga de personal no 
docent, que va durar fins a l’abril, de 
manera que només hi va haver un mes 
de classe en tot el curs.

-Com va anar l’experiència professio-
nal del Camps i Fabrés?
-Hi entro amb dedicació plena i faig 
de tot, menys Geografia i Història, que 
feia el professor Martínez, que també 
anava al Lluís de Peguera. Quan mar-
xa Constantí Mas a l’institut acabo fent 
literatura, llengua espanyola, filosofia 
de BUP i COU. Del grup de ciències 
se n’encarregava Joan Prat i del de lle-
tres, jo. Fèiem 33 hores de classe a la 
setmana. Alguns professors hi anaven 
a fer hores. Els que feien ciències eren 
majoritàriament enginyers de Pirelli. 
Una de les frustracions del Bernat era 
no ser llicenciat. Al final de curs s’havia 
d’aprovar tothom, haguessin estudiat 
o no, ja que els alumnes et deien a la 
cara: el meu pare paga perquè m’apro-
vis. Me’n vaig anar perquè hi hauria 
deixat la salut. Cobrava 17.000 pessetes 
al mes, però a l’estiu com que no tenien 
ingressos no cobràvem. Com que hi ha-
via professors a hores, els altres teníem 
molt poca força. Un dia vam dir prou. 
Vam explicar per carta als pares que no 
cobràvem. Després una petita comissió 
va decidir anar-ho a dir al Bernat. Vaig 
arribar-hi sol, però vaig aconseguir co-
brar i al cap de quatre anys vaig marxar.

-Després vas a l’escola Carme de Sant 
Joan. Quin ambient hi trobes?
-Eren els anys 1981 i 1982, de plena 
explosió demogràfica i de construc-
ció a manta. A l’escola hi havia classes 
de 35 i 40 alumnes. Vaig passar de fer 
classes de COU a segon de primària. 
Encara sort que no em va tocar primer, 
on calia ensenyar a llegir la canalla. 
Com es fa això?

-A Sant Vicenç, quines dificultats vas 
trobar?
-Quan vaig arribar-hi encara hi havia 
l’escola Menéndez Arango, que aquell 
any 1982 va acabar tancant. Com que 
hi ha una situació de manca de places, 
obre l’escola antiga del temps de la dic-
tadura de Primo de Rivera, la refan, tot 
i ser un edifici immens, on no hi havia 
calefacció, amb nanos rebutjats que bà-
sicament provenen de la Farinera, amb 
tota la problemàtica social que compor-
taven. S’hi ajunten nois de Boades, de 
Castellgalí. Amb tots ells, s’acaba ins-
tituint l’escola pública Castellet, que és 
on vaig a parar. L’altra que hi quedava 
és la Sant Vicenç. Hi havia vuit classes i 
cada any canviava de professorat. Fins i 
tot, un any van marxar tots i van deixar 
la clau a l’Ajuntament. Amb Joan Maria 
Serra vam arribar-hi com a professors 
definitius i ens hi vam estar tres anys.

-Paral·lelament, també fas de profes-
sor de Reciclatge de Català, oi?
-Sí, des del 1979, Joan Badia i Josep 
Fàbregas ens demanen a Joan M. Ser-
ra, Josep Antoni Serra, a mi i algun 
altre com Llorenç Ferrer, que hem fet 
Geografia i Història, si podem fer clas-
ses de Coneixement de Catalunya. Els 
primers anys es va fer una feina bona 
i poc valorada. Tothom va fer molt es-
forç, ja que les classes es feien en dis-
sabte al matí i el professorat es va posar 
al dia il·lusionat per aprendre català. 
M’ho vaig passar molt bé i em va agra-
dar molt. És cert que als darrers anys 
van venir els professors castellanopar-
lants més recalcitrants. Els feia molta 
mandra aprendre el català i nosaltres 
ja ho fèiem ben bé per la causa.

Escola Puigberenguer
-Com valores els set anys a l’Escola 
Puigberenguer?
-Hi vaig arribar el 1985, quan feia tres 
anys que s’havia obert. Sempre vaig tor-
nar a treballar amb alumnes grans de 

setè i vuitè del cicle superior, que és el 
que sempre m’ha interessat més. Du-
rant uns anys hi faig de cap d’estudis. 
Era el temps en què es parlava sovint de 
la Reforma i, com que no em volia que-
dar en una escola amb nens petits, quan 
el 1991 es convoquen unes oposicions 
per a llicenciats que permeten els pro-
fessors de primària passar a secundària, 
m’hi vaig presentar, les vaig treure i em 
van donar plaça al Fius i Palà. Però vaig 
decidir no anar-hi, per ajudar a muntar 
amb d’altres companys, l’IES Bages.

-Com va anar el procés de creació del 
nou institut?
-Era el cinquè institut de Manresa i 
s’havia de dedicar exclusivament a la 
Reforma. Comença el 1992 amb ter-
cer d’ESO i és el primer centre de la 
comarca que fa Reforma autèntica. 
Al Peguera s’havien fet uns cursos de 
Reforma amb nens de graduat escolar, 
mentre que dels 170 nostres, la meitat 
no el tenien i els altres volien fer me-
tall al Lacetània. Els primers anys a la 
Rial van ser un poti-poti. La Genera-
litat va comprar l’edifici a l’Acadèmia 
Rial per fer aquest cinquè institut, que 
a la pràctica funciona inicialment com 
una extensió del Peguera. Van caure les 
matrícules i el 1996, l’Administració va 
decidir ajuntar l’IES Bages, amb el Fius 
i Palà. En va sortir l’IES Manresa, molts 
professors de l’IES Bages en comissió 
de serveis van marxar al seu lloc, que 
en el meu cas era Fius i Palà. M’hi vaig 
quedar i a partir de 1997 l’institut es 
diu oficialment IES Guillem Catà.

-Fart de les dinàmiques a Secundària 
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retornes a Casa Caritat?
-Pràcticament sí. Roda el món i torno 
al Born. M’apunto a fer un programa 
de nois de setze anys, sense l’ESO, amb 
fracàs escolar. Es tracta del PTT, pro-
grama de transició al treball, per ense-
nyar-los unes habilitats mínimes, per 
tal de formar-los i ajudar-los a buscar 
feina. És un programa de col·laboració 
entre la Generalitat i l’Ajuntament que 
encara es fa a Casa Caritat, dins del 
Servei d’Iniciativa i Ocupació. Allà hi 
fèiem la part teòrica al matí, mentre 
que la part pràctica de soldadura la fe-
ien a la tarda al Lacetània. Als mesos 
de febrer i març els portàvem a algunes 

empreses amb la pretensió que se’ls 
poguessin quedar. En aquest sentit, 
era gratificant. Hi vaig estar 6 anys fins 
que em vaig jubilar el 2012.

Publicacions
-Quan comences a publicar?
-Està lligat una mica amb la feina de 
Magisteri. Concretament, de Reciclat-
ge de Català, perquè quan comencem 
a parlar de geografia i història de Ca-
talunya veiem la manca de didàctica. 
No només cal saber nous coneixements 
sinó com s’han d’aprendre. A partir 
d’aquí, el professorat comencem a ela-
borar materials nous. Per exemple, so-
bre les colònies industrials muntem 
un audiovisual amb contingut que ens 
obliga a preparar activitats i itineraris 
per dur-lo a terme. Ens relacionem amb 
el Centre de Recursos, i amb les revistes 
Guix i Perspectiva Escolar, on comen-
cem a escriure. D’altres institucions ens 
demanen assessorament, com la Torre 
del Palau, de Terrassa, seminaris a la 
UAB, programació de les socials a An-
dorra... Eren activitats sociorecreatives 
d’experimentació. El primer llibre va ser 
l’any 1982 la història de Sant Joan de Vi-
latorrada que vam fer un equip de mes-
tres. Després segueixen articles i guies.

-Quan decideixes fer una història de 
Manresa per als nens?

-El 2006. Ja tenia prou bagatge per pu-
blicar Manresa, una història per conèi-
xer. Aleshores, em truca el director de 
Regió7 i em proposa fer articles divul-
gatius setmanals. En principi de totes 
les èpoques històriques, però s’ha cen-
tralitzat cap als segles XIX i XX. Pel que 
fa a la redacció utilitzo un llenguatge 
planer, on els alumnes interactuen amb 
elements visuals actuals. Paral·lela-
ment, Jordi Estrada em proposa davant 
dels directius del Club Tennis Manresa, 
fer-los la història de l’entitat. A partir 
d’aquí en vaig fer per encàrrec sobre 
el Club Atlètic Manresa, l’institut Gui-
llem Catà, la Penya Blaugrana o l’edifici 

de la residència Montblanc. També en 
tinc un sobre Leonci Soler i March, un 
altre del Gremi d’Agricultors...

-Quina relació tens amb l’editorial 
Zenobita?
-Hi ha qui es pensa que en sóc accio-
nista i no és veritat. Amb Josep Antoni 
Serra ja havíem anat junts a l’institut 
Lluís de Peguera, però després cadascú 
va anar pel seu cantó. Ens vam tornar 
a trobar en els cursos de Reciclatge i 
quan munta l’editorial, com que ja haví-
em fet molts articles conjuntament, em 
proposa de fer el llibre de Manresa. Ell 
no ho podia fer, ja que es dedica plena-
ment a l’editorial, i me’l va encarregar. 
A partir d’aquí, quan m’encarreguen fer 
un llibre els explico els avantatges de 
l’editorial Zenobita i a la inversa. Però 
no tenim cap contracte ni conveni.

-Què remarcaries de La ciutat trans-
formada?
-Són dos volums fets amb el fotògraf 
Salvador Redó, que vam plantejar a les 
editorials Parcir i Zenobita. Volem po-
sar en evidència els principals canvis 
de la ciutat des dels anys 60. Després 
de la Guerra Civil, analitzem i descri-
vim la formació dels nous barris. Per-
sonalment, m’agrada força.

-No estaves treballant sobre la Histò-

ria de la Caixa de Manresa?
-Sí, però no s’ha pogut publicar per-
què l’entitat se’n va anar a l’aigua. Quan 
em van fer l’encàrrec encara no s’havia 
fusionat. Em van demanar de fer des 
de 1975 fins el 2010, però els vaig dir 
que seria més coherent fer-ho des del 
naixement de la Caixa perquè tingués 
una continuïtat redaccional. Ho van ac-
ceptar. El llibre està redactat, fet i lliurat 
des del 2012. La idea era digitalitzar-lo i 
penjar-lo al web. En la darrera fase, em 
va ajudar Ramon Carreté, que treballa-
va a l’entitat, i ho vam acabar fins al final 
quan passa a ser BBVA. En algun des-
patx de Sant Benet hi ha d’haver-hi un 
llapis de memòria amb tota la història.

-Com treballes metodològicament?
-Fer un llibre sempre implica una in-
vestigació prèvia. A cada encàrrec, el 
primer que faig és anar a l’Arxiu Comar-
cal per veure què hi ha. Començo per 
les actes i l’hemeroteca. La Vanguardia 
i El Pla de Bages són els primers que 
miro. Sovint també he d’anar a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, a Sant Cugat, a 
Ca l’Ardiaca, a Barcelona... Documen-
tació de l’entitat i finalment entrevistes, 
quan ja tinc un coneixement general, 
però com que són subjectives i poc fi-
dels cronològicament, les utilitzo com 
a complement i dono més importància 
a les actes i documents.

Centre d’Estudis del Bages
-Quins objectius us heu plantejat des 
de la presidència del Centre d’Estudis 
del Bages?
-Soc soci del CEB des de la fundació. 
Havia estat vocal a la junta presidida per 
Josep Oliveras. Des del 2006 m’hi im-
plico més, ja que hi vaig assíduament. 
Des del març del 2016, quan plega 
Jaume Serra, en soc president. No soc 
gaire d’estar al capdavant de les coses. 
El que tinc molt clar són els tres objec-
tius que pretenem assolir: recuperar els 
estudiosos de la comarca de Bages que 
hem anat perdent, i més quan alguns 
dels seus centres locals han anat tan-
cant, i rejovenir l’entitat –amb la nova 
junta han entrat l’historiador jove Jordi 
Bonvehí o el biòleg Josep Galobart– i 
crear com un carnet jove ja que costa 
molt que els estudiants vinguin a l’ar-
xiu. I, finalment, oferir activitats amb 
projecció comarcal. El Centre hauria 
de ser l’entitat acadèmica comarcal. 
Cal intentar projectar l’entitat perquè 

«Les visites a la Manresa desconeguda estaran 
relacionades amb les Bases: l’ajuntament, 

Sobrerroca com a carrer senyorial de l’època, 
xerrada del Llorenç Ferrer sobre la fil·loxera i visita 
a l’Oller del Mas per explicar la vinya de l’època»
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el perfil

rancesc Comas Closas va néixer a Manresa 
el 25 d’abril de 1952. De pares manresans, 
Josep, sastre, i Rosa, de professió cosidora 
dins la sastreria del carrer del Born. És el 
penúltim de sis germans. Dels 3 als 9 anys 

va a l’escola de nens de Casa Caritat. Durant dos anys va 
fer la Preparatòria amb el senyor Vidal a l’institut Lluís de 
Peguera on s’està fins a quart de batxillerat. Després passa 
a l’Acadèmia Catalunya, del 1967 al 1969. El 1970 retorna 
al Peguera per fer-hi Preu i el febrer passa la selectivitat. 
El 1976 es llicencia en Geografia i Història a la UB. Fa de 
professor al Camps i Fabrés fins al 1980. Durant dos anys 
serà professor del Carme, a Sant Joan de Vilatorrada. Del 
1982 al 1985 treballa a l’escola Castellet, de Sant Vicenç. De 
1979 al 1986 va ser professor de Reciclatge de Català. El curs 
1982-1983 imparteix Geografia de Catalunya a l’Escola de 
Magisteri. Casat amb la infermera Teresa Vives, té dos fills: 
l’Aleix, investigador químic a Zuric, i l’Anna, que treballa a 
Transversal. Des del 1990 fa Demografia a la FUB dins l’Es-
cola d’Infermeria, fins a aquest curs. Ara explica Història de 
Catalunya a la FUB per a més grans de 55 anys. Del 1985 al 
1992 treballa a l’Escola Puigberenguer, on també fa de cap 
d’Estudis. El 1992 participa en la creació de l’IES Bages, que 
el 1997 passarà a ser IES Guillem Catà. S’hi va estar fins el 
2006 també com a cap d’Estudis. Fins al 2012, en què es va 
jubilar, va treballar a Casa Caritat en el Programa de Tran-

la ciutat ens conegui. L’any passat es 
van fer 36 activitats. També ens convé 
relacionar-nos amb entitats afins (Art 
Romànic, Amics de la Seu, Institució 
d’Història Natural), per aglutinar-nos, 
o almenys fer activitats conjuntes o que 
no ens contraprogramem.

Bases de Manresa
-Quina és la teva implicació en la 
commemoració dels 125 anys de les 
Bases de Manresa?
-Quan l’Ajuntament va decidir fer la 
commemoració, vaig anar a veure l’al-
calde amb Josep Galobart per presen-
tar-li l’estudi de l’historiador anglès de 
la Universitat de Leiden Jeffrey Fynn 
Paul, sobre Auge i declivi d’una bur-
gesia catalana. Manresa a la baixa edat 
mitjana.1250-1500, que es presentarà 
a l’agost. L’alcalde em va dir que havi-
en pensat tenir dos comissaris per a la 
commemoració, un Jordi Rodó i l’altre 
jo com a president del Centre d’Estu-
dis. Vaig acceptar perquè em va dir que 
seria més popular i divulgatiu que no 
pas acadèmic. Tant Rodó com jo tenim 
clar que no tindria gaire sentit dedicar 
l’esforç a publicacions que ja es van fer 

amb motiu del centenari. El que cal és 
replantejar la ciutat de cara al futur. 
Vam muntar una comissió cívica, amb 
representants d’institucions d’aquell 
temps, de l’IEC, d’altres per la seva và-
lua professional manresana o pel lloc 
que ocupen dins la societat. com Josep 
M. Sanclimens, i historicistes. Com 
que tots 23 som poc operatius, hi ha 5 
persones que formem part del comitè 
permanent: Anna Vilajosana, Abel Pié, 
Josep Galobart, Jordi Rodó i jo.

-Fins ara només s’han fet un parell 
d’actes acadèmics força criticats. On és 
la popularització?
-És veritat. De cara a la Festa Major, 
les visites a la Manresa desconeguda 
estaran relacionades amb les Bases; vi-
sita completa a l’Ajuntament, Sobrer-
roca com a carrer senyorial de l’època, 
xerrada del Llorenç Ferrer sobre la 
fil·loxera al Bages i visita a l’Oller del 
Mas per explicar la vinya de l’època. 
Al setembre farem una bustiada a to-
tes les cases de Manresa amb uns tríp-
tics on s’explica els noms dels carrers 
relacionats amb les Bases de Manresa. 
Fotos del 1892 en botigues dels dife-

rents barris de Manresa, joc de ciu-
tat de geolocalització... Al juliol, una 
marxa vespertina de Manresa a Sant 
Benet. Al gener, la Diputació per mitjà 
de Rosa Serra promocionarà una ex-
posició divulgativa sobre les Bases i la 
Manresa de 1892 durant tres mesos. Al 
Museu de la Tècnica hi haurà una altra 
exposició sobre la Manresa dels segles 
XIX i XX de caràcter permanent. I una 
miscel·lània amb articles divulgatius 
dels aspectes de la Manresa de l’època 
i un recull de ponències editada per 
l’IEC i el Centre d’Estudis del Bages. 

-Continues fent classes a la FUB?
-Des del primer any, el 1990, hi estic 
fent classes de Demografia, en el que era 
l’Escola d’Infermeria, però enguany ja 
ho deixaré. Explicava als adolescents les 
diferents taxes de mortalitat i natalitat, i 
com interpretar les piràmides d’edat, es-
tadístiques d’envelliments, dins del crè-
dit de Salut Pública. Des de fa dos anys 
hi faig classes d’Història de Catalunya, 
on introdueixo anècdotes de Manresa, 
per a més grans de 55 anys, amb un 
grup d’una vintena de persones que tri-
en els temes que més els interessen.

F
sició al Treball de nois amb fracàs escolar. Pel que fa a pu-
blicacions, comença a elaborar materials sobre didàctiques 
de la història de Catalunya, per al Centre de Recursos, Guix 
i Perspectiva Escolar. El 1982 participa en el llibre sobre la 
Història de Sant Joan de Vilatorrada. Però el seu primer lli-
bre amb cara i ulls és Manresa, una història per conèixer. 
Aleshores el fitxa Regió7 per fer articles divulgatius setma-
nals de caràcter històric, que actualment superen els 500. 
També ha fet diversos llibres per encàrrec d’entitats esporti-
ves, socials i culturals. El seu llibre d’investigació preferit és 
el de Casa Caritat, per encàrrec de la Fundació Cots. També 
està content dels dos volums sobre La ciutat transformada, 
fets amb Salvador Redó. Des del març del 2016 és president 
del Centre d’Estudis del Bages. També és Comissari dels ac-
tes de celebració dels 125 anys de les Bases de Manresa. 
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 a fàbrica del Salt, que en els vuitanta ha-
via contingut l’empresa de cintes elàsti-
ques La araña, és un edifici industrial 
típic de pisos amb coberta a doble ves-
sant i una gran xemeneia. Actualment 
s’utilitza com a mesquita. És l’únic 

exemple que ens queda de l’antic barri industrial del voltant 
del torrent de sant Ignasi, avui dia cobert per la via del ma-
teix nom, en el qual hi havia hagut cinc grans fàbriques i 
molts petits tallers i instal·lacions. És l’última indústria gran 
de la zona i es va aixecar el 1862, aprofitant el salt d’aigua del 
molí del salt, propietat de la Séquia de Manresa. 

És una fàbrica de planta baixa, dos pisos i un soterrani de 
gairebé 1.000 metres quadrats de superfície. La coberta és 
a dues aigües i conserva la gran xemeneia. L’interior està 
dividit en 4 crugies paral·leles a la façana principal, amb 
tres alineacions de nou columnes. L’estructura vertical està 
formada per columnes de ferro colat revestides de formi-
gó i la paret de càrrega és de paredat ordinari. L’estructu-

patrimoni ciutadà

ra horitzontal és de jàsseres metàl·liques d’acer i de voltes 
catalanes de maó. El soterrani té un entramat de voltes i 
túnels molt interessant que conté la turbina hidràulica. La 
façana és de paredat vist amb grans finestres amb brancals 
de maó i pedra a les plantes primera i segona. Els arcs de 
les finestres són rebaixats de maó. La façana posterior o 
nord no existeix perquè és la part que s’havia eixamplat a 
primers del segle XX i només s’hi veuen parets interiors en 
runes. A la cantonada sud-oest encara es pot observar les 
restes d’una antiga façana modernista.

Forma part del catàleg de Manresa perquè és l’únic refe-
rent del passat industrial del torrent de sant Ignasi. El seu 
valor principal és la tipologia de fàbrica de pisos que ha 
quedat integrada en un nou ordenament urbanístic al cos-
tat de nous edificis, la passera entre el barri antic i les Es-
codines i que ha comportat la consolidació i manteniment 
de la xemeneia. Fou construïda pel fabricant Josep Pons 
i Enrich per fer filats i teixits de cotó i ha funcionat, amb 
diferents propietaris, fins als anys noranta. 

L

UN POU DE CULTURA Juliol-agost 2017

PER SABER-NE MÉS:
- Llorenç Ferrer: Retornant a la Sèquia. Els usos industrials de 
la Sèquia de Manresa a la segona meitat del segle XIX, Col·lo-
qui Internacional Irrigació, energia i abastament d’aigua: els 
canals a Europa a l’Edat Mitja, Manresa, novembre de 2004.
- Ramon Gumà: Origen i evolució de les tipologies edifica-
tòries i característiques constructives dels edificis de la in-
dústria tèxtil a Catalunya (període 1818-1925), Universitat 
Politècnica de Catalunya, Barcelona, 1996.
- Àngels Solà: Aigua, indústria i fabricants a Manresa (1759-
1860), Centre d’Estudis del Bages, 2004.

La fàbrica del Salt 
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí
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fila cultural

Microlectures d’estiu

Estiu
S’ha instal·lat còmodament damunt la 
tovallola, damunt la sorra de la platja 
i sota un gran para-sol de ratlles. I s’hi 
ha estirat decidit a no moure’s d’aquí 
en tot l’estiu. Pesi a qui li pesi. Home 
de grans conviccions com és, no pen-
sa renunciar a aquest indret preuat 
davant del mar amb el xiringuito a to-
car. Per molt que vinguin les onades a 
manllevar-li el tros de 2x2 que ara per 
ara   és casa seva, fins a setembre no 
se’n mourà!... Ho ha proclamat victo-
riós tot estirat...

Pep Garcia

Vora mar
A la vora del mar que tot ho bressola, 
l´home va mirar el sol i es va tornar 
cec. Llavors es va posar de quatre potes 
i va udolar a la lluna.

Manuel Quinto

Carambola
El bat de sol s’esclafa sobre la vinya i el 
pagès aixeca el càntir per tirar-se coll 
avall un bon raig d’aigua fresca i miti-
gar els efectes de la roentor canicular. 
El que no sap és que el veí, aquell altre 
pagès que vol comprar-li el tros perquè 
llinda amb el seu i li fa peça, ha desco-
bert que el fill gran del qui ara beu a 
galet té problemes econòmics per cul-
pa del joc i que estaria disposat a ven-
dre-ho tot per quatre rals. Per això, fa 
una estona ha abocat un verí fulminat, 
que no deixa rastre, a dins del càntir. 
L’assassí, però, ignora que, just avui, 
l’hereu ha vingut a la vinya a donar un 
cop de mà a son pare i fa uns minuts, 
assedegat per la calor, ha fet també un 
bon glop d’aigua.

Quan pare i fill siguin morts, la terra 
passarà a la jove que, ves per on, és 
amant del veí des de fa anys.

Llorenç Capdevila

l què
No se sap mai ben bé del tot.
El què?
Doncs això, això que parlàvem tu i jo, 
ara, fa un moment i que sembla que 
vinguis de l’hort. Sempre fas igual. Et 
dic que a la feina volen saber quins 
dies faré de vacances, i també em pre-
gunten si aniré a la platja, a Segur de 
Calafell, com cada any el mes d’agost i 
que tu ja saps que m’agrada tant i que 
em poso morena de seguida i que lla-
vors els vestits blancs em queden molt  
bé a la pell; però tu fas com aquell que 
tant li fa. 

I jo he de respondre que, amb aquest 
home meu, no se sap mai ben bé del tot.
El què?

Pilar Duocastella

Encegament
Quan l’estiu va obrir la porta ells van 
decidir tancar la seva relació per va-
cances, però l’encegament es va que-
dar. Li va escriure tantes cartes, tants 
articles, tantes novel·les i tantes po-
esies que l’apassionament insistent va 
acabar matant l’entusiasme del mo-
ment; mai més no va trobar la seva 
mà sota els llençols: va acabar dor-
mint sol perquè al llit ja no hi cabien 
més papers.

Joan Barbé

Esquimals
Sóc una sargantana comuna i la masco-
ta d’un nen obsessionat a viatjar a l’Àr-
tic. El meu amo diu que sóc fruit d’un 
error biològic, perquè sóc un animal de 
sang freda. Afirma que hauria de ser un 
os polar. Fa mesos que no deixo de suar. 
Ja no sé qui sóc. Només anhelo capbus-
sar-me en els seus ulls de gel i sortir-ne 
transformada en un esquimal, que a mi 
els ossos polars no m’agraden.

Zulima Martínez

Fresca i seductora
La seva flaire m’ha seduït. Captiu dels 
seus efluvis, el desig de posseir-la m’as-
setja. L’ansiejo com mai, ara que la xa-
fogor canicular m’aclapara. M’apropo a 
ella, l’oloro. 

Dos colors intercalats formen la seva 
essència: un roig intens, de formes ar-
rodonides, i un blanc resplendent, de 
textura delicada. Com rosada vivifi-
cant, l’alfàbrega els esquitxa de verd, i 
s’estremeixen en rebre la besada de l’oli 
i de la sal. 

Llavors em pica l’ullet, fresca i seducto-
ra, l’amanida de tomàquet i mozzarel·la. 

Montserrat Vilarmau

La filla del cartògraf
L’hauries d’haver vista amb aquell 
uniforme de la Falange, bast però ben 
entallat. Aquella Escola de les Mar-
cetes tenia un aspecte absolutament 
deplorable, però la seva presència era 
una mena de raig de llum. Fins i tot ho 
reconeixia el seu col·lega, que instruïa 
els nois i feia classe a l’edifici adjacent. 
El senyor Pere Cardona era mestre na-
cional de carrera. Recte i sever, era un 
mestre d’ordre dels d’abans de la guer-
ra. Ell tampoc no podia amagar una 
certa suspicàcia en veure’n la joventut 
i la insultant bellesa. Però reconeixia 
d’amagat que mai no s’havia trobat 
amb una professional més competent 
que ella i, alhora, tan dolça amb les se-
ves alumnes. Tothom l’adorava.

(de la novel·la inèdita La filla del cartò-
graf. Memòries d’un nàufrag de la Cala 
d’Urgell).

Pere-Joan Cardona

Mirada
Llenques de blat madur tacades de sang 
de rosella, clapes d’alzines que prome-

Catorze narradors manresans han escrit per als lectors del Pou microrelats de 
temàtica bàsicament estiuenca, a partir dels quals l’artista Joaquim Falcó ha 

creat la pintura que reproduïm.   



31EL POU · JULIOL-AGOST 2017

ten ombra fresca. Les muntanyes, ata-
peïdes de pins d’un verd intens i net. I, 
als marges, els serrells blancs de la ci-
vada borda onegen i semblen de plata. 

El cotxe travessa el paisatge i l’acompa-
nyant es mira, al mòbil, un vídeo que li 
han passat per Whatsapp:

Llenques de blat madur tacades de sang 
de rosella, clapes d’alzines que prome-
ten ombra fresca. Les muntanyes, ata-
peïdes de pins d’un verd intens i net. I, 
als marges, els serrells blancs de la ci-
vada borda onegen i semblen de plata.

Oooh, qui pogués ser en aquest paisat-
ge!, pensa. Ara mateix compartiré el 
viral amb tots els meus contactes!

Imma Cortina

Pere, que dubtes?
En Pere Pintor no sap mai què decidir:   
que si no, que si sí, que no no, que no si.  
En Pere Pintor és un gran cagadubtes 
davant de tots i qualsevol assumpte:   
Ben lluny o rodalies? Platja o plana?  

Des de fa dos mesos i una setmana,
porta una margarida al davantal 
i tot ho resol tibant d’aquest vegetal. 

En Pere Pintor se’n va lluny... 
que si que si!

Pep Molist

La calor era insuportable
Què, iaia? T’agrada?. Això és una mar-
ranada! Ves, què havia de dir? Tota la 
vida criticant les platges nudistes, i ara 
que tenia l’horitzó ple d’homes amb els 
ous pengim-penjam, dones torrant-se 
els pits i el conill fent-se a la brasa, l’únic 
que em passava pel cap era: com és que 
no hi havia vingut abans? Un cop a dins 
de l’aigua, he de confessar que em vaig 
treure les tires del banyador i me’l vaig 

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

abaixar uns segons fins als genolls. 
Agustí Franch

Hagiografia
Aquesta és la vida d’Iñaqui, que arran 
d’una ferida de bala es va transformar: 
de guerrer aficionat i femeller mordaç, 
va penjar l’armadura a Montserrat, es 
va deixar caure per Manresa i es va il-
luminar: vestit amb quatre draps i l’as-
sistència d’algunes admiradores va es-
criure els Exercicis Espirituals, va viure 
en una cova, va veure el Senyor i els ulls 
vermells d’una serp llarga i contorne-
jant... vora el Cardener. És la vida de 
Sant Ignasi de Loiola, que no era man-
resà, però va convertir Manresa en ciu-
tat rica en miracles i transformacions.

Genís Sinca

Un bon gos fa família
Ja ha sortit el tema de les vacances. Els 
nens volen anar a Disneyland, la sogra 
a la muntanya, la dona a la platja... Què 
faré? Amb un raig d’inspiració adopto 
una gosseta. Els nens la reben com una 
joguina meravellosa i la sogra està en-
cantada de sortir a passejar-la. Ara ja 
no podrem viatjar: no deixarem la bes-
tiola a mans de qui sap qui. Doncs, tots 
a casa, feliços. La dona ni em saluda.

Jaume Serra Fontelles
                                                     
Una flor no fa estiu
Juliol. Botiguer manresà, seixanta-sis 
anys, dos fills. Descàrrega de vídeos 
porno amateurs gais. Classificació ex-
haustiva segons postures i pràctiques. 
Polla flàccida. Agost. Visites a santa 
Caterina mentre la senyora és al mer-
cat/gimnàs/biblioteca/piscina. Sensa-
ció d’ofec i excitació. Triomfa amb un 
transportista de Callús. Setembre. Sífi-
lis. Compra un bloc de gel d’un metre 
cúbic. Fa passar la soga per una biga. Es 
despulla. Es corda les botes d’alpinisme 
del fill petit. Escala l’immens glaçó. 
Llaç. Coll. I adeu-siau el puto estiu.

Joan Jordi Miralles

Joaquim Falcó
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espai d'art

Alba Comas
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propostes

L’estiu és bona època per anar a passar alguna tarda 
al cinema. Si la nostra sessió és la de primera hora 
la podem passar acompanyats de Gru, el nostre do-
lent preferit, la seva tercera aventura com sempre 
acompanyat dels seus inseparables i entranyables 
Minions. O si ens esperem un mes podrem tornar 
a veure l’enèsima versió d’Spiderman, que després 
de Tobey Maguire i Andrew Garfield aquest cop 
qui es posa les malles és Tom Holland, a qui alguns 
recordaran sota l’onada de L’Impossible. Si la nostra 
sessió és la de nit podem esperar a mitjans d’agost 
per veure l’ultima proposta de Sofia Coppola, que 
s’acompanya de Colin Farrell i la ja habitual Kirsten 
Dunst a La Seducción, un drama d’època ben rebut 
al passat Festival de Cannes. I avui mateix podem 
córrer a veure Estiu 1993, òpera prima i autobiogrà-
fica de la catalana Carla Simón que ens mostra la 
commovedora història de la Frida, una petita de sis 
anys que després de la mort de la seva mare ha de 
recomençar en una nova família i en un nou món. 

Sota teràpia és una comèdia escrita per un argentí i diri-
gida per un altre argentí, Daniel Veronese, que fa quatre 
anys que triomfa a l’Argentina. Tres parelles són convida-
des a participar en una relaxada sessió de teràpia. Apa-
rentment res gaire extraordinari, però la sessió es desen-
voluparà sense cap professional i la dirigiran els mateixos 
pacients. A poc a poc una maquinària impensable s’enge-
garà i desencadenarà confessions, desitjos, veritats i men-
tides. Els codis i els aparellaments que havien funcionat 
ja no serveixen. I sortirà a la llum una altra veritat... Una 
obra brillant i intel·ligent que, sense perdre el to còmic, 
ens introdueix en les parts més fosques dels personatges i 
arriba a tractar temes tan seriosos com la ludopatia, l’alco-
holisme o els maltractaments. 

CINEMA. Laura Vidal

ART. Maria Camp

VINS. Marc Àvalos, sommelier de La Vineria

TEATRE. Joan Morros

Per passar l’estiu

La Diferenta
(2016)Artistes i llocs 

de casa

Una comèdia sobre 
temes seriosos

Segur que coneixeu la plaça de Gispert, de 
Manresa. Doncs aquest mes de juliol des 
del Cercle Artístic de Manresa ens con-
viden a revisitar-la a través dels seus ulls. 
I és que durant les festes del sector van 
sortir a la plaça per deixar constància  del 
moment, de l’ambient de renovació que 
està vivint fruit de la dedicació de veïns 
i comerciants d’aquest entorn. Ara ens ho 
mostren en una exposició a la seu del Cer-
cle, per fer-nos arribar i compartir amb 
nosaltres, a través de les seves pintures, la 
bellesa i sensacions que l’espai els trans-
met. Paral·lelament, al Centre Cultural el 
Casino es podrà veure una exposició re-
trospectiva de Josep Soler Montferrer, un 
artista de llarga trajectòria de casa nostra 
que podrem retrobar o descobrir tot re-
passant el seu treball pictòric al llarg dels 
anys. I per la Festa Major, com cada any, 
també al Centre Cultural trobarem l’expo-
sició del concurs d’artistes manresans, un 
cita que convoca artistes i aficionats de la 
ciutat i la comarca. 

Macabeu 85 %, Sumoll i altres. Primera anyada dins la DO Pla 
de Bages. Projecte de tres socis de fa vuit anys que han recuperat 
quatre hectàrees de vinya vella en terrenys situats entre Navàs, 
Súria i Manresa. Vinya totalment ecològica, pensant ja en la bi-
odinàmica. Varietats: Sumoll, Pansera, Malvasia, Ull de Llebre i 
Garnatxa. Volen vinificar cada cop més natural.  Cultiven amb 
el màxim respecte. En aquesta anyada han triat llevats i el vi s’ha 
filtrat i clarificat. El 50 % de la vinificació fa maceració llarga de 
les pells, i l’altre la fa normal. El Sumoll i part de la Garnatxa ne-
gra van directes amb rapa a la premsa, buscant més personalitat 
i profunditat.

En nas es mostra primer una mica tímid per la seva joventut, 
després manifesta una part herbàcia i de flor seca. Molt subtil. 
En boca és molt fresc i cítric a causa de la seva bona acidesa. 
També es denota un vi una mica auster tot marcant aquesta part 
més vegetal amb un xic d’amargor final, que el fa més profund. 
Un baby que creixerà en ampolla els pròxims mesos. Producció: 
3.500 ampolles.

Preu: 12 €

Nota de redacció: En la revista del mes passat vam publicar per 
error que l’autor de la proposta (Entrebosc blanc 2014) era Ro-
bert Martí, quan en realitat era del sommelier Josep Pelegrín. 
En demanem disculpes.
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crònica social

l diumenge 22 d’abril de 1956 es va fer a 
Barcelona la primera edició del Dia de la 
Província, i Manresa hi va participar amb 
aquesta flamant carrossa. El muntatge, 
que va ser ideat pel manresà Anselm Cor-

rons i finançat per l’Ajuntament, procurava no oblidar cap 
dels recursos i trets culturals més característics del Bages. 
Els integrants de la comparsa eren els membres de l’Esbart 
de Dansaires Manresans. 

La foto mostra alguns detalls de la carrossa, mentre cir-
culava pel passeig de Gràcia, rodejada d’espectadors, un 
guàrdia urbà i un mosso d’esquadra. A la proa, al voltant 
de dues majestuoses orles decoratives, dos joves, l’un vestit 
de miner i l’altre d’operari de la Pirelli, representaven les 
principals activitats productives. Els acompanyaven, fent 
al·lusió a l’agricultura, un grup de noies i nois vestits amb 
la típica indumentària catalana, que serien després els res-
ponsables d’entregar a la Diputació una mostra dels pro-
ductes comarcals. Al centre de la plataforma, asseguda en 
el seu tron, hi havia la jove encarregada de representar la 
comarca, acompanyada d’una cort de dames d’honor. A la 
part posterior es van col·locar uns relleus que reproduïen 
les muntanyes de Montserrat, seguides d’un gran llibre que 
recordava els Exercicis Espirituals, en honor al quart cen-

tenari de la mort de Sant Ignasi, celebrat aquell mateix any. 
Finalment, tancava l’atapeïda escenografia una font monu-
mental coronada per una llançadora daurada, d’on penjava 
una cascada de cintes simbolitzant la indústria de la cin-
teria. El vehicle va ser construït directament a Barcelona, 
ja que no es podia traslladar per carretera (feia 11 metres 
de llarg i 3 d’ample, sense comptar la filera de 6 cavalls que 
l’arrossegaven). Igualment, va ser impossible portar-la a 
Manresa un cop finalitzada la celebració, cosa que va pro-
vocar comentaris crítics per part de molts ciutadans que no 
havien pogut baixar a Barcelona a veure la desfilada.

El Dia de la Província va ser instaurat per primer cop 
aquell any, segons els responsables «para rendir un ho-
menaje de solidaridad a la Diputación Provincial». Era 
una manera de canalitzar l’expressió del sentiment de per-
tinença local, amb tot el cerimonial i pompa característics 
del franquisme. Les ciutats que eren cap de partit judicial 
hi estaven convidades a concursar amb una comparsa re-
presentativa de la riquesa comarcal. A més de la competi-
ció de carrosses, també es feia un concurs de relats d’anèc-
dotes de la vida municipal i un altre de pregoners. L’any 
següent la celebració va fer-se a Manresa, i els manresans 
ja no es van poder queixar de no tenir l’oportunitat d’ad-
mirar la seva carrossa.

Foto: Arxiu Comarcal del Bages

E

Carrossa manresana 
pel Dia de la Província (1956)
Mireia Vila
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fanal de cua

Escriure i córrer
a uns anys, el novel·lista japonès Haruki 
Murakami sorprenia els lectors amb un 
assaig autobiogràfic titulat De què parlo 
quan parlo de córrer (Empúries, 2012), 
on repassava com, cap als trenta anys, va 

sentir la necessitat de fer exercici físic de resistència i com, 
aquesta necessitat –més o menys lligada a una altra neces-
sitat, la d’escriure novel·les–, l’ha portat a córrer una ma-
rató cada any i, fins i tot, a participar en diverses triatlons. 
En aquell assaig, Murakami ja vinculava la bona forma 
física amb l’ordre mental i espiritual que es necessita per 
escriure concentrat durant unes quantes hores cada dia.

Ara Murakami ha publicat un altre assaig 
autobiogràfic que, molt eloqüentment, es ti-
tula De què parlo quan parlo d’escriure (Em-
púries, 2017), en el qual –a banda de parlar 
dels seus inicis, de procediments a l’hora 
d’escriure, de talent, d’originalitat o de pre-
mis literaris– dedica tot un capítol a trencar 
el mite de l’escriptor dissolut, de vida desor-
denada, i a destacar com n’és d’important la 
bona forma física per a qui pretén dedicar-se 
a la creació literària. Murakami assegura 
que, almenys en l’escriptura de novel·les, és 
imprescindible la constància, i que per man-
tenir aquesta constància cal tenir resistèn-
cia, i aquesta només s’aconsegueix amb una 
forma física òptima. Fins i tot avala el seu 
argument amb un estudi científic segons el 
qual «l’exercici aeròbic augmenta de manera exponencial el 
creixement de les neurones de l’hipocamp», de tal manera 
que «combinar l’esforç físic i intel·lectual de manera quo-
tidiana proporciona uns beneficis ideals per a la mena de 
feina creativa que ha de fer un escriptor».

No sé si Murakami té raó, però està convençut que, tret que 
se sigui un geni, quan algú aconsegueix construir una obra 
dilatada i coherent, és que té cura del seu estat físic –fins i 
tot Kafka, que va morir jove i malalt, feia una dieta rigo-
rosament vegetariana i exercici físic amb regularitat. Entre 
nosaltres, alguna cosa n’ha dit l’Empar Moliner, que sovint 
ofereix una imatge d’intel·lectual desendreçada i caòtica, 
però que no fa gaire ha publicat De què fuges, qui et perse-
gueix? (Columna, 2017), a partir de la seva afició per córrer.

Raons
l dia 23 de juny, El Punt Avui, a cent dies 
justos de la celebració del Referèndum, 
publicava: «100 arguments per dir sí a la 
independència», i com que cadascun ana-
va acompanyat d’un breu comentari, la re-

lació completa ocupava ni més ni menys que sis pàgines. En 
els mots de presentació s’esmentaven altres llistes significa-
tives fetes en el mateix sentit en els darrers anys i que han 
servit d’inspiració a aquesta. Vaig tenir la vaga sensació que 
en aquest recordatori hi trobava a faltar alguna cosa.

Quatre dies després, en un article d’opinió al mateix dia-
ri, Esteve Vilanova començava fent referència 
als 100 arguments, confessava haver-los llegit 
tots i demanava al director que «cada dia ens 
els anés ampliant perquè ben segur que d’aquí 
a l’1-O ens en proporcionaran molts més».

Fou llavors quan allò que em ballava pel cap es 
va concretar en forma de llibre. Es tracta d’El 
gran llibre per la independència. Mil raons a fa-
vor de les llibertats de Catalunya (1461-2005) 
de Francesc Ferrer i Gironès. Tinc al davant un 
exemplar de la segona edició del maig de 2005. 
En aquest cas, com diu l’autor, «la meva inten-
ció ha estat trobar un fil històric en el pensa-
ment independentista dels catalans i compro-
var la continuïtat d’aquests ideals al llarg dels 
segles». El llibre es basa, doncs, en l’aportació 
de documents, així com també d’opinions i es-

crits «de personatges estrangers on es manifesta, abans del 
1714, l’existència real de les llibertats catalanes». Cito també 
del final de la introducció: «Els drets històrics dels catalans 
encara estan per retornar. Dels nostres drets històrics, la lli-
bertat n’és l’essència. La seva coneixença ens ha d’ajudar per 
fer-ne efectiva la reivindicació».

M’ha semblat molt avinent i oportuna la circumstància 
per dedicar un record a la figura excepcional de Ferrer i 
Gironès, tan important i decisiva en la seva actuació polí-
tica com en la faceta d’escriptor. En aquest darrer aspecte 
val la pena recordar també Catalanofòbia. El pensament 
anticatalà a través de la història, resultat d’un treball in-
gent d’investigació sobre el tema des del segle XVII fins 
als nostres dies.

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

             Erques Torres

F E
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Campanya d’establiments col·laboradors 
adherits al Voluntariat per la llengua 

Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa per practicar 
català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles 
lingüístiques formades per un voluntari, que parla català flui-
dament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol ad-
quirir fluïdesa. 
A banda de la creació de parelles lingüístiques, el programa tre-
balla per trobar nous entorns on els aprenents puguin practicar 
la llengua. En aquest sentit, du a terme la campanya d’Establi-
ments col·laboradors. Els establiments col·laboradors són més 
de 3.000 comerços, bars, restaurants... de Catalunya, que es 
comprometen a atendre en català els aprenents del programa. 

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT 
SLC Manresa – SCC Bages.  
Carrer de Jaume I, 8, 2n    Tel. 93 872 17 07      
manresa@cpnl.cat      www.facebook.com/SLCdeManresa

www.elpou.cat
elpou@elpou.cat

93 872 50 18
Manresa

REGALA TOT UN ANY 
D’INFORMACIÓ 

MANRESANA
Per només 42,90 euros 

enviarem la revista 
cada mes a qualsevol 

lloc del món

Aquest establiments s’identifiquen per un adhesiu com aquest!

Aprofitem per fer-vos saber que ben aviat canviarem d’adreça. A 
partir del 4 de setembre, ens podreu trobar al passeig de Pere III, 
68– entrada per plaça 11 de Setembre de Manresa.
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e moment, les obres a la plaça de la Bonavista han 
posat relativament a prova el trànsit al centre de la 
ciutat, tot i que s’ensuma la tragèdia en el moment 
que hi hagi alguna altra incidència i els vials prin-

cipals es converteixin en una autèntica ratera per al trànsit 
rodat. La mobilitat a Manresa fa anys que mereix un estu-
di acurat que tapi algunes boques i descrigui algunes rea-
litats que, de ben segur, no agradaran al sector comercial. 
Aquell sector especialista a fer reivindicacions tan insòlites 
com queixar-se del fum dels busos a la parada del carrer 
d’Àngel Guimerà –el volum de cotxes anterior, que era molt 
superior, devia ser de vehicles perfumats– o demanar places 
d’aparcament al carrer de la Dama o la plaça del Milcente-
nari que, durant el dia, queden buides i evitar la pacificació 
del trànsit al carrer de Sobrerroca mentre el descens d’abai-
xades de persiana al Barri Antic augmenta sense que ningú 
hagi constatat cap relació de causa efecte entre no vendre i 
aparcar en aquella zona.

És clar que els desorbitats preus de la zona blava no hi aju-
den i el pas de l’estacionament del carrer al pàrquing –amb 
preus tant o més abusius– tampoc no queda constatada, 
ja que les xifres d’ocupació dels aparcaments també me-
reixeria una anàlisi ben acurada. El gran perjudicat és el 
transport públic: d’eficiència irregular. Això per moure’s per 
la trama urbana. Perquè les connexions de Manresa amb 
Barcelona són de traca i mocador. La vergonya de la C-55 i 
les continuades solucions de pa sucat amb oli també es po-
drien recopilar en fascicles. De la qüestió del tren, l’alcalde ja 
ni en parla per no haver de respondre que, des dels munici-
pis, qualsevol negociació amb les altes instàncies és picar en 
ferro fred i, el que és pitjor, fer el ridícul prometent mesures 
que no es poden complir. I a tot plegat s’hi han sumat els 
safaris d’aventura que ofereix la concessionària Monbus en la 
línia que uneix la ciutat amb la capital catalana. Massificació, 
avaries continuades i falta de formalitat a cor què vols. Un 
altre despropòsit majúscul.

NÚM. 240

REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ JULIOL-AGOST 2017

D

LA MECA DE LA IMMOBILITAT
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

CARDENER WATER PARK

a Manresa del 2022 no té res a 
veure amb la Manresa del 2017, 
de la mateixa manera que la 
climatologia d’aquests dos anys 

és totalment diferent. El canvi climàtic 
sofregeix el planeta de mica en mica i 
les temperatures dels anys precedents 
al 2022 eren infernals, especialment a 
Manresa. Els ciutadans van començar 
a notar les molèsties ocasionades pels 
turistes, no pas per l’incivisme, que se-
guia sent competència exclusiva dels 
propis manresans, sinó per aquestes 
circumstàncies climatològiques. Era 
normal veure ciutadans renegant des-
prés d’haver caigut de morros en to-
par amb un turista fregit al terra. Altres 
veïns eren una mica més considerats i 
quan veien un cos inert trucaven al SEM 
perquè el passessin a recollir. Cada dia 
les assistències mèdiques de la ciutat 
recollien desenes de visitants tirats pels 
carrers i desorientats per cops de calor. 
Altres vegades les molèsties eren visu-
als. Molta gent creia que no era just ha-
ver de veure els torsos nus dels visitants, 
xops de suor i crema solar, curiosament 
bronzejats i esculpits en paelles –sí, al 
2022 no hi ha restaurant a Manresa 
que es permeti el luxe de no incloure 
a la carta la principal necessitat gas-
tronòmica dels turistes. D’altra banda, 
els visitants s’apoderaven cada matí de 
les piscines municipals, deixant sense 
espai els manresans, i fins i tot van su-
perar el rècord d’encaixament d’éssers 
humans en una piscina olímpica.

Les peculiars cadires 
de la senyora Rossita, 
ara sí que podem dir
que han assolit una fita.

La Rossita, a l’altre món,
des de la glòria infinita
quan ens veu seure al Passeig
ben segur que no s’irrita,

i ens diu: «Manresans, seieu.
La cadira és gratuïta.
Seure aquí és com estar al cel. 
Gaudiu de la dolce vita!»

Un conjunt de cagacalces, 
que fan costat a en Duran
no volen que el referèndum 
programat tiri endavant.

Gent com Navarro, Gasòliba,
Miró Ardèvol i l’Hereu,
Victòria Camps, Joan Tàpia...
Tots gent d’ordre com veieu.

Que es deixin de manifestos
que la millor solució 
és deixar que el poble parli.
Tant val el sí com el no. 

Heu vist com rabia
don José Maria,
el tòtil Aznar?
Per ell, si podia, 
pagaríem car
que la majoria
vulguem decidir
amb seny i alegria
el nostre destí.

Que brami, que brami,
que els brams d’aquest ase
no arriben al cel.
Com qui fa un verkami
avivem la brasa
amb el nostre anhel
que fa treure espurnes.
«Les coses com són:
O arnes o urnes»,
ha dit Puigdemont.

Les queixes ciutadanes saturaven l’Ajun-
tament que ja es plantejava canviar l’es-
lògan turístic de la ciutat per «Manresa, 
forn de Catalunya» amb la commemora-
ció del 500 aniversari de l’estada d’Ignasi 
de Loiola a tocar. Així que van idear una 
curiosa solució temporal per alliberar les 
piscines municipals, oferir als turistes un 
altre indret on passar els dies de xafogor 
i, evidentment, afegir un curiós atractiu 
turístic a la renovada oferta de la ciutat. 
Es tracta del Cardener Water Park, el pri-
mer parc aquàtic inflable del món. Per 
què inflable? Primerament perquè és 
més econòmic i ràpid de construir, el 
disseny dels inflables que formen el parc 
i la construcció a través d’una impressora 
3D es van fer en poques setmanes –mo-
tiu pel qual a vegades surten tobogans 
volant. D’altra banda, la flexibilitat de ser 
un parc inflable va permetre a l’Ajunta-
ment col·locar el parc a l’espai de la Fà-
brica Nova, molt ben situat, i d’aquesta 
manera no passar-se el POUM massa pel 
forro, ja que durant els mesos d’hivern 
el parc es retira i es segueixen les obres 
d’urbanització de la zona. Tret d’alguns 
accidents mortals, unes quantes setma-
nes amb el parc tancat per trobar i ta-
par punxades, brètols que obren el tap 
d’aire quan el parc és ple, i les típiques 
queixes dels veïns, el consistori considera 
el Cardener Water Park un èxit, i espera 
poder-lo anar ampliant amb més atrac-
cions, com el tobogan de sortida amb 
desembocadura al Cardener, els usuaris 
del qual hauran de tirar-s’hi sota la seva 
pròpia responsabilitat.

L
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VA COM VA LLUM DEGÀS

MAMAR I GATEJARCARDENER WATER PARK
Manresa, com en moltes al-
tres ciutats modernes i civilit-
zades, alguns cafès, granges o 
altres establiments dedicats 

a la restauració han habilitat un es-
pai perquè els pares, o més aviat les 
mares, hi portin els nens a gatejar i a 
fer lactància. En una època, els pares 
hi portaven els fills a fer un suís i un 
croissant. Ara, aquells fills hi porten 
els nens a gatejar, mamar i fer el rotet, 
mentre ells, o més aviat elles, es pre-
nen el suís i el croissant tot discutint 
sobre si el lactant s’arrapa molt o poc 
al pit i les excel·lències del calostre. No 
es tracta aquí d’aigualir la llet a ningú. 
Són locals que fan una funció en res-

posta a una necessitat. Res a dir. Però 
pot semblar injust que, per als beve-
dors no làctics sinó etílics, no existeixi, 
si més no als bars, una zona reservada 
per gatejar amb llibertat i naturalitat, 
sense cap client que es fixi en si alces 
molt o poc el colze, si et ve de gust fer 
una tombarella o amollar un parell 
d’eructes rectals. En comptes d’això, 
n’hi ha prou que et pugin els colorets a 
la cara i demanis al cambrer una dot-
zena de cerveses més perquè et trobis, 
no sabràs com, al mig del carrer, amb 
una sola de sabata marcada al pande-
ro. Llevat de si t’hi havia acompanyat la 
mare, amb un pit a fora.   

A

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS
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de senyals com el de la imatge adjunta, 
doblegada, mig tapada per les bran-
ques d’un arbre i amb un afegitó que 
indica el camí cap a l’Eix Transversal 
col·locat com un pegat, pensem que 
la capacitat per fer pedaços és infinita.

TRADUCCIONS DE PREMI
Els traductors automàtics han fet molt 
de mal, sobretot entre els que no te-
nen cap context dels elements que es-

PROTESTAR, ANUNCIAR O 
EMBRUTAR?
Les façanes d’alguns edificis històrics 
del Barri Antic que encara fan cert goig 
entre l’excessiva degradació, com ara 
la casa Gomis del Born, que apareix a 
la fotografia, són una víctima crònica 
de pintades que es van netejant amb 
aquella paciència tensa. Aquest cop, 
com veieu, amb motiu dels actes or-
ganitzats a la plaça de Gispert, van 
aparèixer-hi encartellats pòsters que 
anunciaven la revetlla. La signatura de 
la brigada nocturna de la cola de pin-
tor i l’escombra queda corroborada al 
peu dels pasquins, on hi ha impresos 
els col·lectius organitzadors, entre ells, 
una formació política amb represen-
tació al Consistori. Ja seria hora que, a 
l’hora d’anunciar o denunciar –fet de 
tot legítim i, fins i tot necessari– s’instés 
el departament de màrqueting de no 
embrutar certs punts de la via pública, 
la neteja dels quals acabem pagant 
tots els contribuents.

INICIATIVES CÍVIQUES
Potser als empasquinadors els aniria bé 
portar a terme alguna activitat a l’es-

cola Ítaca de la Sagrada Família, cone-
guda pels seus mètodes alternatius 
d’educació i per impulsar activitats que 
incloguin educadors, alumnes, famílies 
i entorn. Una veïna de l’indret m’ha fet 
arribar una estampa en què és pot veu-
re un cartell de dimensions considera-
bles enganxat al filat que delimita el 
perímetre de l’escola amb la Séquia, on 
es convida els ciutadans a recollir les ca-
ques dels gossos. S’addueix que la zona 
encara ruralitzada és també un camí 
per on circulen molts dels nens i nenes 
que diàriament fan cap a l’Ítaca. La ci-
rereta del pastís de la iniciativa, però, 
és que a part de l’advertència als incí-
vics, s’ha col·locat una paperera on hi 
ha bosses de plàstic reciclades que els 
amos de les mascotes poden fer servir 
per recollir les defecacions. Segur que 
a l’Itaca qualifiquen diferent el treball 
dels alumnes, però, per a mi, aquesta 
iniciativa mereix un deu.

BUNYOLS DE TRÀNSIT
De ben segur que Manresa i, en con-
junt, la resta del país no guanyaríem 
cap premi de senyalització dins de la 
ciutat, a les rondes externes dels muni-
cipis i a les carreteres. La cosa ja ha mi-
llorat ja, però, és clar, quan veiem l’estat 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS
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DES DEL DIVAN DOCTOR LACETÀ

FELLINI I MANRESA
a uns seixanta anys, deu més o 
deu menys, Manresa era molt 
grisa, vull dir que, com ara, no te-
nia color, ni posats a dir, ni trem-

pera, almenys de manera oficial, encara 
que alguns ciutadans ja teixien associ-
acions cíviques o al costat de l’Església, 
moviments sindicals…

Era tan fosca, Manresa, que a l’hivern 
podíem passar setmanes sense veure 
el sol, coberta sempre d’una boira bai-
xa que no deixava veure gaire lluny, una 
boira feta d’humitat, del fum, i de les 
volves. Fum de les fabriques que no-
més paraven els caps de setmana. Les 
dones, sí les dones, ho aprofitaven per 
estendre els llençols i la roba neta.

L’any 1961 es va estrenar Plácido, una 
gran pel·lícula, rodada integrament a 
Manresa, amb un relat burleta i dramà-
tic de la societat espanyola. Manresa 
complia tots els criteris per ser escolli-
da com a símbol de la conducta hipò-
crita nacional. El nostre Casino, no sé si 
llavors presidit per l’alcalde Joan Moll i 
Vall, retratava l’esperpent del funciona-
ment relacional de la societat. La cari-
tat ben feta!

L’alcalde de llavors era el senyor Joan 
Moll i Vall, nomenat pel governador ci-
vil de Barcelona i en una primera legis-
latura escollit pel terç familiar. Tenia la 
seva pròpia empresa de transports, que 

podia carregar i descarregar sobre les 
voreres, lliure de ser multada; sobretot 
pel cap de la guàrdia urbana, el senyor 
Agapito, que, segons diu el relat popu-
lar, i ja que era força baix, quan vestia 
uniforme els camioners li feien broma 
dient-li si portava encara el trajo de la 
primera comunió o li demanaven si te-
nia permís dels pares per fumar! El que 
no era una llegenda urbana, atès el cos-
tum de la família Moll de parlar en cas-
tellà i perseguir l`ús del català, fou que 
els ciutadans de Manresa anomenaven 
l’esposa del Sr. Moll: «Sra. Mojado».

Aquesta època em fa sentir plenament 
identificat amb els films de Fellini, 
Amarcord pricipalment, que situa el 
relat a l’any 1930, en ple feixisme ita-
lià. A casa nostra, als anys 50 i 60, els 
personatges de la ciutat eren idèntics, 
els feixistes, amb camisa blava, amb 
pistola alguns d’ells, «per si de cas», 
l’Església, com sempre, amb diversitat 
d’oferta, capellans antediluvians i cape-
llans que es feien el progre, alguns fins 
i tot ho eren. La prohibició d’actes, com 
alguns de l’escoltisme... Al cap i a la fi, 
som fills d’aquella boira.

F

tan traduint. És el cas de la franquícia 
Taberna Santamaría (també Dehesa) 
que basen l’oferta gastronòmica en els 
embotits ibèrics. La mostra me l’envia 
un subscriptor sorprès en veure el fullet 
que reproduïm, en el qual es localitza 
l’establiment de Manresa al carrer de 
«Carrasco y Hormiguera». Perquè, és 
clar, Hormiguera és la traducció auto-
màtica de «Formiguera». Al marge de 
la i grega que uneix els dos cognoms 
del polític afusellat per ordres explíci-
tes del general Franco l’any 1938. 

BONES VACANCES
La Montse, de l’estanc Bonavista, de la 
carretera de Santpedor, està cansada 
que els clients no la mirin mai als ulls. 
I també de posar un cartell anunciant 
les vacances i que molts no se’l llegei-
xin i després s’exclamin. Per solucio-
nar les dues coses aquest any s’ha fet 
aquesta samarreta que també serveix 
per promoure l’afició per la lectura en-
tre els seus clients. No és l’estanquera 
de l’Amarcord de Fellini, però.... en fi... 
Bones vacances!
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

ENRIC BASTARDAS, 
L’ENERGIA DEL CREIXEMENT PERSONAL

i no el coneixeu, segur que el teniu vist: la gorra, les 
ulleres setanteres o un caminar d’aquells amb flow –i 
el tatuatge al colze? Reïra de bet! Ningú ho hagués dit 
d’aquell noi tímid, que va néixer l’any 72 en un pis a la 

Bonavista. Enric Bastardas i Bonachi! El germà gran havia fet 
enginyeria i ell, que volia ser un home de profit als ulls dels 
pares, quan va acabar al Camps i Fabrés va dir-los desmen-
jat que faria econòmiques. És aleshores que van venir els set 
anys a l’Autònoma, set. I no s’està de dir que li falten molts 
pocs crèdits per acabar la carrera, però que –també– allò no li 
feia el pes. Amb franquesa, al bar de la facultat va sumar una 
pila d’hores jugant a la botifarra, fins que tot un plegat li ar-
riba una oferta: incorporar-se a CaixaManresa. Era l’any 1998, 
tenia 25 anys i el pronòstic era el d’una feina per a tota la 
vida! Cal dir que treballar li va anar bé? L’Enric s’estima més el 
món pràctic i encara té hores per explotar el seu vessant més 
artístic –al bar també hi havia après percussió, amb uns bas-
tonets xinesos! Treballa de dia i toca la bateria de fosc amb 
els Chill Out. I entre una cosa i l’altra passen gairebé deu anys, 
fins que rep ofertes de canvi –al Sabadell i, de seguida, per 

a l’última sucursal que va obrir la gallega Nova Caixa abans 
del diluvi financer. S’hi va estar tres anys, a l’oficina del carrer 
Barcelona, i el 2012 va haver de triar: o se n’anava a Galícia o 
tornava a començar. I va triar (re)inventar-se. Amb un segon 
fill a la falda i la possibilitat de fer de pare a temps complet, 
l’Enric passa un any sencer gaudint de la família i rumiant per 
on tirar. Les baquetes no serien una opció creïble; tampoc 
els càstings, divertits però imprevisibles -encara és al Youtube 
fent d’extra per la Sant Miquel! En fi, la seva sort serà que mai 
no va deixar de formar-se, des de la medicina xinesa fins a 
la programació neurolingüística. I és amb això darrer que li 
canvia la vida. Perd timidesa i guanya la seguretat per fer el 
darrer salt que li coneixem. Amb la complicitat de la Mario-
na, que és la seva companya, comença a fer de formador. I 
li agrada tant que s’hi aboca fins a bastir una àmplia xarxa 
d’emprenedors o d’empreses que el reclamen per fer cursos 
de comunicació, de lideratge o de treball en equip. I ho resu-
meix tranquil i més convençut que mai: «Al capdavall, tot és 
creixement personal!». Perquè de tot n’ha fet farcell. I és així 
que se n’ha sortit.

S
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SONS DEL CAMÍ
IV Cicle de músiques contemplatives a Manresa

Del 19 al 28 de juliol de 2017 

SONIDOS DEL CAMINO
IV Ciclo de músicas contemplativas en Manresa

Del 19 al 28 de julio de 2017 

IBILBIDEAREN SOINUAK
IV Musika kontenplatibo zikloa Manresan

2017ko uztailaren 19tik 28ra 

SOUNDS OF THE WAY
IV Series of music for contemplation in Manresa

From 19 to 28 July 2017 

 /  
 / 

C
am

í d
e 

Sa
n

t 
Ig

n
as

i -
 E

ta
p

a 
17

 - 
km

 2
1 

- L
o

s 
M

o
n

eg
ro

s 
/ 

Fo
to

g
ra

fi
a 

d
e 

G
en

ís
 S

ae
z

Programa

Parc de la Seu de Manresa 

Ancestres

L’Incantari

Proposen un homenatge al 
llegat musical i humà dels 
nostres avantpassats gràcies a la 
recreació de cançons de tradició 
oral. Un repertori per reconciliar 
el passat i el present.

Parc de la Seu de Manresa

On Project

Pello Ramírez / Xabier Zeberio

Sonoritats vingudes del País 
Basc en un projecte musical que 
uneix dos virtuosos de la viola 
de tecles medieval i de l’acordió 
cromàtic.

Parc de la Seu de Manresa

Imatges trobades

Carles Cases / Alberto Reguera /  
Miquel Còrdoba / Mariona Tu-
set / Jordi Gaspar / Jordi Farrés

“Buscant per tots els racons on 
poder trobar les meves partitures 
amb un caire més místic, he optat 
per l’apartat cinematogràfic.” 
També són inclosos alguns temes 
de l’obra-oratori Araguaia, basada 
en poemes i diàlegs amb el bisbe 
Pere Casaldàliga. 

Parc de la Seu de Manresa 

Alba
Nim

Amb aromes i influències 
d’Orient Mitjà i Extrem 
Orient, de Turquia a l’Índia, 
Nim ofereix una visió 
contemporània de les cançons 
medievals i tradicionals 
catalanes.

Jardins de la Casa Internacional 
d’Espiritualitat de Sant Ignasi 
C. Sant Bartomeu, 56

Les cançons tel·lúriques

Roger Mas

Cançons, històries i reflexions 
que ens obren les portes a 
l’univers del cantautor i al seu 
vessant més espiritual.

Llull: mística i faula

Joan Massotkleiner / Toti Soler

La paraula de Joan Massotkleiner 
i la guitarra de Toti Soler 
s’endinsen en l’obra lul·liana a 
través d’una acurada selecció 
d’aforismes místics del Llibre 
d’Amic i Amat i de faules 
prosaiques del Llibre de les 
Bèsties.

Parc de la Seu de Manresa 

Concerts amb taquilla inversa. La recaptació anirà destinada al projecte DRET A LA PAU I A LA SEGURETAT de l’Associació 
Catalana per la Pau (http://www.acpau.org/dret-a-la-vida-a-la-pau-i-a-la-seguretat/situacio-demergencia-al-liban-
refugiades-provinents-de-siria-en-greus-dificultats-per-subsistir/). Podreu fer efectiu el taquillatge invers en el punt 
d’informació atès per voluntaris del Consell Municipal de Solidaritat. 

Servei de bar. Una hora abans de tots els concerts oferts al Parc de la Seu, Barlins Teatreria oferirà un servei de bar. 
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