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l despertar de la mentalitat ecologis-
ta comença en paral·lel a la sobrein-
dustrialització del món occidental i la 
necessitat de protegir el medi natural 
que anaven aniquilant edificacions, fà-
briques i pràctiques nocives d’empreses 
i persones. És impensable que fa una 
centúria, per exemple, s’hagués creat 

una plataforma o grup de pressió per aturar els efec-
tes del capitalisme massiu i descontrolat sobre munta-
nyes, boscos, platges, etc. Sí, però, que hi havia un inte-
rès indiscutible per la naturalesa i, de la saviesa que es 
desprèn dels seus mateixos fenòmens, en derivava un 
coneixement proper i tot tipus de manifestacions de 
ciències pures i també aplicades com la geografia, la 
geologia o la meteorologia. Viure i gaudir de la natura 
va començar a convertir-se en una autèntica passió. De 
manera molt especial a la nostra terra, on el paisatge 
és ric i variat. Durant l’últim quart del segle XIX es van 
fundar les primeres agrupacions excursionistes de Ca-
talunya (1876, el Centre Excursionista de Catalunya, el 
més antic de l‘estat espanyol). Poc després, el 24 d’abril 
de 1905, naixia el Centre Excursionista de la Comarca 
del Bages, en paral·lel a entitats d’altres punts de la ge-
ografia catalana interessats, com a Manresa, 
a potenciar activitats en plena natura com 
l’escalada, l’espeleologia o l’esquí, alhora 
que impulsaven iniciatives com l’establi-
ment de punts de recollida i registre de 
dades meteorològiques o, tot realitzant 
itineraris i rutes, delimitaven de mane-
ra precisa els límits comarcals.

Aquesta és la base sobre la qual, 
en decennis posteriors, es forgen 
les entitats, plataformes i grups 
d’opinió dedicats a aturar fenò-
mens tan problemàtics com els 
desforestament, la construcció 
desmesurada a les costes i con-
ques marines, l’expansió incontro-
lada i incontrolable de les centrals 
nuclears, etc. Si dèiem que Manresa 
va crear el seu centre excursionista 
en el marc de l’eclosió del naturalisme, 
des de finals dels anys setanta també van 

anar sorgint col·lectius de defensa del medi ambient, 
sovint, creats per fer front a les amenaces dels projec-
tes urbanístics o l’activitat industrial. Així, l’existència 
de grups com L’Alzina es justifica per la necessitat de 
reforestar les zones que havien patit devastadors in-
cendis i, més cap aquí, la plataforma Montsalat o el 
col·lectiu Meandre es basteixen per procurar la bona 
gestió del runam salí i l’Anella Verda manresana, 
respectivament. En altres casos com el del grup local 
de la Institució Catalana d’Història Natural (fundada el 
1899), els propòsits i la tradició connecten directament 
amb les bases establertes a finals del segle XIX que 
abans apuntàvem. I davant de la terciarització del 
mercat laboral, l’Escola Agrària també ha ajudat a 
conscienciar de la necessitat d’incentivar i protegir la 
natura i el camp. Afortunadament, el treball d’aquests 
col·lectius, entomat també en part per l’administració, 
ha anat calant en la societat. Però no és suficient. Ho 
veiem quan en les cimeres internacionals es malda per 
evitar el canvi climàtic derivat del maltractament se-
cular del medi ambient. La consciència ecologista ha 
estat i és un vigilant necessari.   

Vigilant necessari
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Taula rodona sobre les Bases 
de Manresa, al Casino
Dins del cicle Temes del Pou, la revista va organitzar 
la taula rodona: 125 anys de les Bases de Manresa, el 
dia 1 de març al Casino, amb la presència de Francesc 
Comas i Jordi Rodó, comissaris de la commemoració 
dels 125 anys de les Bases de Manresa; Josep Campru-
bí Casas, impulsor de la commemoració del centenari 
de les Bases, i Jaume Serra Carné, historiador. El debat 
va ser moderat pel periodista Carles Claret.

 

Ja podeu votar els candidats 
als premis Oleguer Bisbal
Ja es poden votar els candidats a les tres modalitats 
dels vint-i-dosens premis Oleguer Bisbal (manresà 
d’actualitat, manresà del Pou i manresà més manresà). 
Ho podeu fer entrant al nostre web (www.elpou.cat), 
lliurant la butlleta que trobareu en aquesta revista a la 
parada del Pou del dia de Sant Jordi o fent-la arribar a 
la nostra redacció, abans del 30 d’abril.

Per Sant Jordi, 
veniu a buscar el Pou 3.0
Ens plau informar-vos que El Pou de la gallina està 
preparant la celebració del 30è aniversari de la revista. 
Al marge de l’acte central commemoratiu, que es farà el 
dia 15 de maig a l’auditori de la Plana de l’Om, la publi-
cació oferirà importants novetats per tal d’adequar-la 
als reptes de futur de la premsa de proximitat, que es 
materialitzaran en l’edició extraordinària que aparei-
xerà el dia de Sant Jordi, i que coincidirà amb l’estrena 
d’una imatge gràfica renovada i canvis en els contin-
guts d’informació i opinió. Un any més, serem al primer 
tram del Passeig, el diumenge 23 d’abril, per complir 
amb la cita anual amb els lectors i els subscriptors, i a la 
parada del Pou hi podreu recollir l’exemplar del mes de 
maig i adquirir les cobertes de l’any 2016.

http://www.elpou.cat
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l’opinió del lector

El dret a la salut
Aquesta tarda –dimarts 14 de març– es 
feia a l’auditori de la Pompeu Fabra la 
jornada sobre El dret a la salut i la desi-
gualtat social. Aquest matí he vist vul-
nerat el dret de la meva filla autista a 
la salut.

Un nen té càries; li expliques què li fa-
ran; vas a un dentista de confiança i li 
obturen el queixal. Un infant amb TEA 
(Trastorn de l’Espectre Autista) amb 
baix nivell cognitiu té una càries. No cal 
que li expliquis res perquè no t’entén. 
No el pots dur al dentista que vulguis 
perquè no es deixarà fer res. Siguis del 
lloc de Catalunya que siguis hauràs 
d’anar a Sant Joan de Déu, a Esplugues 
del Llobregat. La llista d’espera és llar-
ga (de 9 mesos a un any, anant bé). 
Cal fer l’obturació en un quiròfan amb 
anestèsia total. A més, prèviament cal-
drà fer-li una analítica. Per fer-la cal de-
manar també quiròfan i sedar l’infant 
(s’aprofita per posar vacunes i fer altres 
proves que altres professionals tenen 
pendents).

No explico la burocràcia que s’origina 
per poder fer aquesta analítica ni per 
poder posar-li les vacunes prop d’on 
vius. M’ho estalviaré. Si tens sort, i a 
l’hospital proper et diuen que sí, el dia 
en qüestió lleves la criatura, la duus en 
dejú a l’hospital; entre 5 o 6 persones 
l’agafem i entra al quiròfan (evident-
ment no s’ha volgut posar gorra verda, 

ni peücs ni res de res... no entén per 
què ho ha de fer). Sedació, punxada de 
vacunes, extracció ràpida... tot en se-
gons. A reanimació i cap  a casa... Uf, ja 
ha passat tot. Penses... fins a la propera.

Problema: L’àrea quirúrgica ha quedat 
contaminada, ja que ha entrat amb sa-
bates i vestit... El més probable és que 
no vulguin donar permís per fer-ho 
una altra vegada. I ja hi som. Tornar a 
demanar, fer el periple i la burocràcia 
(mentre la càries creix... però com que 
no parla...). Això no és una invenció. És 
el dia a dia de les famílies dels infants 
amb TEA. Dret a la salut. Quin dret?

Com a mare, reclamo. Reclamo poder 
triar l’hospital més proper on poder 
fer l’extracció de sang a la meva filla 
autista. Reclamo no haver d’esperar 
un any per empastar-li un queixal. 
Reclamo més bona predisposició per 
part del personal sanitari a fi d’enten-
dre aquests infants i el patiment de les 
famílies. Sé que haurem d’anar a Es-
plugues per empastar... Si us plau, no 
ens hi feu anar per una analítica o una 
vacuna. Ja ho vam fer a Manresa una 
vegada i va anar bé. Per què no es pot 
tornar a fer? L’Alícia té drets. O potser 
no? Ella no els pot fer valer. Jo sí.

Rosa Serrano i Centelles, mare de l’Alícia 
(nena amb TEA) i presidenta 
de la Federació Catalana d’Autisme

JA TENIU 
LES TAPES 
DEL POU?

Comandes al

tel. 93 872 50 18 

o a elpou@elpou.cat

El Pou, però d’etiqueta
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de mes a mes
Foto Art Manresa 
fa 40 exposicions
4 de març. Amb motiu de la celebració del seu quaran-
tè aniversari, Foto Art Manresa inaugura 40 exposicions 
fotogràfiques en una vintena d’espais de la ciutat.

La Transéquia aplega 
milers de caminants
5 de març. Gairebé 3.500 caminants, a més de d’un mi-
ler de ciclistes i 159 corredors de fons, participen en la 
Transéquia, que aquest any ha de canviar una part del 
recorregut per les obres a Comabella.

Trenta actes al voltant 
del Dia de les Dones
8 de març. El saló de sessions de l’Ajuntament acull 
l’acte institucional del Dia Internacional de les Dones, 
amb l’obra Ens havíem barallat tant, un diàleg entre 
Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany, interpretat 
per Tàtels Pérez i Mireia Cirera. La trentena d’actes es 
clou amb la Cursa de la Dona, el dia 26.

Josefina Farrés rep
el premi Maria Casajuana
8 de març. L’activista social Josefina Farrés, vinculada 
amb entitats de voluntariat i de solidaritat com ara 
Amics de Pere Casaldàliga o Inshuti, rep el 16è premi 
Maria Casajuana, que atorga ERC en el marc d’un sopar.

L’Ajuntament promou 
el 2022 a Roma
10 de març. L’alcalde Valentí Junyent, acompanyat pels 
tinents d’alcalde Mireia Estefanell i Joan Calmet, i tèc-
nics de l’Oficina de Turisme, presenta el projecte Man-
resa 2022 al Centre d’Espiritualitat Ignasiana a Roma i 
al pare general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa.

La Carnavalada dura 
dues setmanes
12 de març. La Carnavalada a la Manresana, que havia 
començat el dia 4 amb una rua amb sis comparses i 
dues carrosses, es clou de manera multitudinària amb el 
Carnestoltes Infantil, inspirat en el món del còmic, amb 
la participació de 14 comparses d’escoles de la ciutat.

La Coordinadora de Jubilats 
canvia de seu
17 de març. La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 
de Manresa inaugura nova seu a l’Espai de Gent Gran 
de l’Ateneu les Bases i homenatja Josep M. Ballonga, 
president de l’entitat del 1997 al 2004.

Itinerari per les plaques 
Stolpersteine
19 de març. Un centenar de persones participen en 
l’itinerari per les plaques Stolpersteine, col·locades al 
lloc on van viure els deportats manresans, guiat pel 
professor Jordi Pons i les estudiants Alejandra Ibarra i 
Ariadna Moyano.

Relleu a la Font dels Capellans
25 de març. En l’assemblea veïnal, Said Ghoula és ele-
git nou president de l’AV del barri de la Font dels Cape-
llans, en substitució de Josep Rueda, que havia dirigit 
l’entitat durant 38 anys.

Criden al suport 
al Pacte pel Referèndum
27 de març. A l’edifici sindical es presenta una crida a 
donar suport des del Bages i el Moianès al Pacte Nacio-

Puigdemont 
reivindica les Bases
24 de març. En el marc de la commemoració dels 
125 anys de la redacció de les Bases de Manresa, 
el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
assegura que el Govern no deixarà de «persistir» 
davant les «amenaces» de l’Estat. Hi intervenen 
també l’alcalde de Manresa, la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, i la presidenta de la 
Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.

Foto:  Ajuntament de Manresa
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nal pel Referèndum. El text, signat per una quinzena de 
representants d’entitats culturals, sindicals i polítiques, 
convida el teixit associatiu de les dues comarques a ad-
herir-se al Pacte.

Més tensió entre el bisbat 
i les caputxines
29 de març. Les monges del convent de les Caput-
xines del carrer de Talamanca acusen el bisbat de Vic 
de voler-los prendre la màquina de fer les formes que 
posteriorment es converteixen en hòsties, tot i que el 
bisbat ho nega.

S’aprova el nou POUM
30 de març. El ple extraordinari aprova el nou pla 
d’ordenació de Manresa, amb els 22 vots a favor de 
CDC, ERC, PSC, Ciutadans, Democràcia Municipal i el 
regidor no adscrit Miquel Davins, i només amb l’abs-
tenció de la CUP.

Una exposició recorda 
Josep M. Planes
31 de març. A l’Espai 7 del Casino s’inaugura una ex-
posició dedicada al periodista manresà Josep Maria 
Planes, considerat el precursor del periodisme d’inves-
tigació a Catalunya i assassinat per un escamot de la FAI 
a la carretera de La Rabassada, amb només 29 anys, per 
defensar la veritat.

Els periodistes lliuren 
els seus premis
29 de març. Amb la participació del periodista 
Òscar Dalmau, la Demarcació de la Catalunya 
Central del Col·legi de Periodistes recupera al Ca-
sino de Manresa el lliurament dels premis Plata i 
Plàtan per guardonar la tasca de l’ANC de Berga i 
penalitzar la de la CUP nacional. 

Foto:  Col·legi de Periodistes

Una de freda...

...I una de calenta

El manteniment 
de la ciutat
Fa pocs dies, responsables de l’AV del Passeig i Ro-
dalies i mitjans de comunicació es feien ressò de la 
lamentable situació en què des de fa temps es troba 
el Passeig, amb més d’un miler de rajoles trencades 
només en el primer tram. D’altres carrers de la rodalia, 
com el de la Séquia, tenen forats enormes i un pavi-
ment desastrós, per no parlar dels vials de les cons-
truccions més noves de la zona de les Bases de Man-
resa sud o de la perifèria tradicional, com els darreres 
de la Font dels Capellans. Aquesta deixadesa de fun-
cions pel que fa al manteniment s’ajunta a l’anarquia 
que suposa la circulació de ciclistes entremig dels vi-
anants, amb el perill que comporta, en una ciutat on 
el carril bici no pot estar més mal planificat. Pel que 
fa al Passeig, els responsables municipals en donen la 
culpa al trànsit de camions que hi fan funcions de càr-
rega i descàrrega per als comerços de la zona. Doncs, 
que busquin una alternativa! Una altra causa segons 
ells són les arrels dels arbres, que sembla que cada 
vegada fan més nosa que servei. En altres municipis 
s’han pres decisions i s’han canviat els plàtans per es-
pècies que no són tan agressives pels al·lèrgics. 

Júlia Saura
Ha rebut encertadament el premi a l’excel·lència del 
Col·legi de Metges per la feina com a neuròloga res-
ponsable del Codi Ictus de la Fundació Althaia. Des del 
1990 treballa a l’hospital de Sant Joan de Déu de Man-
resa. En una època en què la Medicina està qüestio-
nada per la influència dels grans laboratoris i els met-
ges han de rendir comptes a empreses i fundacions, 
i considerar els malalts com a clients, les excepcions 
són importants. És el cas de la metgessa vocacional 
Júlia Saura, que sempre ha anteposat l’humanisme a 
la professió. Continua tractant els malalts com el pri-
mer dia, escoltant-los i sabent donar-los l’atenció que 
com a persones es mereixen. Discreta i treballadora, 
li agrada fer bé la feina i escoltar atentament el que li 
explica el pacient, lluny de l’espectacle mediàtic. Està 
contenta que aquests darrers anys hagi millorat la 
lluita contra l’ictus en poder actuar més ràpidament 
i reduir-se els factors de risc, com ara la hipertensió, 
però mai es pot cantar victòria amb una malaltia que 
és causa de discapacitat o mort. És crítica amb una 
gestió avara, que nega la contractació de metges que 
són necessaris i en canvi prioritza la rapidesa dels pro-
cessos per obtenir rendibilitat econòmica.
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Cada any viatjo al meu  país  d’origen. M’hi empor-
to  els  meus fills  amb la intenció que coneguin les 
meves arrels.  És  curiós, però  cada vegada que fem 
un viatge al Marroc,  al cap de poc  els meus fills  em 
pregunten  ja  pel dia de tornada.    Si tingués la pos-
sibilitat de tornar-hi a viure, crec que no ho faria. De 
moment, estic instal·lat aquí amb la meva dona i els 
meus dos fills, sóc feliç amb la vida que porto i se’m 
faria difícil  tornar a canviar.   Després de treballar de 
mecànic i al sector del tèxtil, em vaig decidir per l’ofici 
de pastisser. El meu germà i jo vam obrir una pastis-
sera àrab al barri antic de Manresa i així va néixer el 
que ara és La Palmera. Va ser la segona pastisseria ca-
talana d’aquestes característiques; inicialment només 
elaboràvem productes típics marroquins, però actual-
ment oferim també pastisseria d’aquí. He recorregut 
bona part de Catalunya de fira en fira oferint te, cus-
cús i pastes àrabs, i fent d’ambaixador de la meva cul-
tura i de Manresa, una ciutat amable i acollidora.  

m dic Noureddine El Bennadi i vaig néi-
xer a  Ksar  el  Kebir,  una ciutat situada 
a  la regió de  Tànger-Tetuan-Al  Hocei-
ma,  al Marroc.  Encara tinc molt pre-
sents la  meva terra, els meus amics... i 
guardo un gran record de  quan  anà-
vem  a visitar a la muntanya els  meus 
avis, l’Ahmed i la Fàtima, o de quan als 

estius  ens banyàvem a  la platja.  Era en aquests dos 
espais on passàvem les nostres vacances, acompa-
nyats de familiars sempre disposats a obrir-nos les 
portes. Tots aquests records els tinc encara molt vius 
i gravats a la meva memòria. Els meus pares van ve-
nir a Manresa als anys seixanta i van ser dels primers 
a arribar-hi.  Jo i els meus germans ens vam quedar a 
estudiar al Marroc. Però anys més tard, els meus pa-
res van decidir que  vinguéssim  a viure aquí. Així va 
ser com els meus germans i jo vam agafar rumb cap 
a Catalunya. Vaig arribar a Manresa l’any 1989, ara ja 
en farà 28,  quan jo tan sols  tenia catorze  anys.  Des-
prés que la ciutat enamorés el meu pare i decidís que 
fos aquest el seu destí, vaig creure que potser era bo 
conèixer-la i estimar-me-la.  

La meva primera  impressió de Catalunya  va ser molt 
bona, però al mateix temps  el canvi em  va impactar 
molt. Venia d’un lloc completament diferent, amb 
una llengua i una cultura molt arrelades i vaig haver 
d’adaptar-me a un indret completament nou per a mi.  
Era la primera vegada que viatjava a Catalunya i un dels 
factors que més em va costar en el procés d’adaptació 
va ser, com ja et deus imaginar, el de la llengua. Com-
parant Catalunya  amb el meu lloc d’origen, he de re-
conèixer que aquí  he trobat una millor sanitat, educa-
ció,  igualtat...  aspectes que en el meu país no sempre 
eren presents. Estimes els teus orígens i cal no oblidar 
mai les arrels, però quan trobes una altra terra que 
t’ofereix  una millor qualitat de vida i coses que et fan 
feliç t’hi quedes. El ritme de vida podria dir que és la se-
gona gran diferència  que vaig notar. Al Marroc hi ha 
molta tranquil·litat, les coses s’agafen amb molta calma 
i arribes molt tard a tot arreu. Aquí, en canvi, el ritme de 
vida és més ràpid i hi ha molta més exigència amb el 
tema de la puntualitat.  

E
«Sempre estimes els teus orígens, però 
quan trobes una altra terra que t’ofereix 
una millor qualitat de vida, t’hi quedes»

Noureddine El Bennadi. Marroc 

Laura Coletas
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vides separades

Tots alhora
er als que no estem al cas del futbol ni de 
totes les importants competicions que es 
juguen setmana sí setmana també, el 6-1 
del Barça que li va servir per remuntar una 
eliminatòria pràcticament perduda es que-

darà en la nostra memòria com una xifra al marcador. 
Com aquell 0-5 al camp del Madrid. D’aquí a poc temps 
ja no sabrem ni quin any va ser ni què s’hi jugaven però 
ens quedarà al cap el resultat i recordarem que va ser 
molt sonat. Perquè ho va ser, de sonat, i entenc que per 
als que viuen el futbol com una cosa èpica aquell partit 
serà tan memorable com el descobriment d’Amèrica. El 
que sí que recordaré sempre associat a aquell marcador 
serà una història paral·lela que es va difondre l’endemà 
en molts mitjans i que és ben curiosa. Un investigador 
que disposa d’un sismògraf a uns cinc-cents metres del 
Camp Nou va donar a conèixer els lleugers tremolors 
captats pel seu aparell a cada gol del Barça. I va explicar 
que quan l’equip va marcar el sisè, el gol definitiu per a 
la classificació, la sotragada produïda per l’esclat de l’afi-
ció va ser tan gran que va quedar enregistrada al sismò-
graf amb magnitud propera a 1 de l’escala de Richter. Un 
tremolor lleugeríssim i imperceptible per a les persones, 
però certament remarcable. 

Aquella anècdota, que si ho voleu no és altra cosa, em va 
fer pensar en l’immens poder que tindríem tots plegats 
si ajuntéssim esforços. Res de nou, tan sols la constata-
ció d’una llei universal que la Humanitat sap de sempre 
i que es resumeix en un fórmula ben senzilla, «la unió 
fa la força». Imaginem-nos l’experiment del Camp Nou 
reproduït a gran escala: si tots els habitants del planeta 
saltéssim al mateix temps, la terra tremolaria. El poder 
de la unió de tots és una cosa que hem imaginat per ac-
tiva i per passiva cada cop que ens hem preguntat què 
passaria si tots alhora féssim o deixéssim de fer alguna 
cosa. Podríem revertir el canvi climàtic, mantenir llocs 
de treball, crear-ne de nous, aturar la fam al món, desa-
fiar el poder de les multinacionals, fer caure un govern, 
enderrocar un tirà. I per aconseguir algunes d’aquestes 
coses ni tan sols ens caldria utilitzar la força, només fer 
un boicot. Però, ara per ara, la gent només fa tremolar la 
terra per celebrar un gol.

El patriota Joan B. Cendrós 
l darrer llibre de Genís Sinca, El cavaller Floïd, és 
a dir, la biografia de Joan B. Cendrós va ser pre-
sentada a Manresa el passat 23 de març, a l’Espai 
Plana de l’Om, amb la presència de l’alcalde de 
Manresa, Valentí Junyent, l’autor, i Laura Cen-

drós, la filla petita del biografiat. El llibre, amè i escrit amb 
tècnica novel·lística, acaba amb la frase: «He estat feliç al 
meu país, perquè poder lluitar pel país propi és un pla-
er dels déus». Joan Baptista Cendrós és un personatge 
encara desconegut que va viure una vida apassionada, 
gairebé de pel·lícula, que se la va jugar sota el franquisme 
tant com va poder. Convençut que els franquistes perse-
guien el genocidi dels catalans, va actuar com a patriota. 
Va ser un mecenes que va decidir convertir-se en activis-
ta amb l’objectiu fonamental de garantir la supervivència 
de la cultura catalana enfront de la Dictadura. 

A Sinca li ha fascinat tant la història d’aquest personatge 
que va estar quatre anys més dels previstos per acabar-la. 
Amb la revolució cosmètica de Floïd, Cendrós es conver-
teix en un milionari amb dòlars, que ho inverteix en la re-
cuperació intel·lectual de la cultura catalana. Creador del 
Premi Sant Jordi i promotor d’Òmnium Cultural, compra 
l’editorial Proa, amb la col·lecció A tot vent, de Perpinyà, i 
la repatria a Barcelona. Es converteix en editor i fitxa Joan 
Oliver de director literari, i Lluís Permanyer i Josep M. Ai-
naud de Lasarte per tirar endavant els projectes. Patrocina 
el concert de Raimon a París el 1966. S’implica a Banca Ca-
talana, crea la Gran Enciclopèdia Catalana i el teatre Ro-
mea. Fa els actes de mecenatge amb vehemència pel seu 
país. Sinca considera que tenia un caràcter volcànic i difícil, 
era excèntric, creatiu i un gran publicista, que estava orgu-
llós de ser com era. El llibre conté més de 60 entrevistes i 
algunes d’elles demostren que en entrar en contacte amb 
Cercós, s’hi apassionaven. També va cercar gent per poder 
ensenyar català a l’escola, esmerçant-hi una fortuna, per 
aturar, com deia, aquells que «ens estan aniquilant». Pre-
guntada Laura Cendrós per Genís Sinca sobre com viuria 
el seu pare la situació actual, la seva resposta és comparti-
da per força gent: «Ara mateix, estaria empipat per tal com 
va el procés independentista. Hi ha hagut moments molt 
bons, però ens falla el lideratge. Diria que continuem sent 
una colònia espanyola i hem de poder ser un país normal».

P E

Jordi SardansJosep M. Oliva
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Les lluites ecologistes 
tenen una llarga 
trajectòria a Manresa
Meandre, la delegació del Bages de la Institució Catalana d’His-
tòria Natural i la plataforma Montsalat són entitats que lluiten 
actualment –a Manresa i a la comarca– per protegir l’entorn no 
urbà. Però quaranta anys enrere grups com Patinet o, més en-
davant, el Col·lectiu Ecologista L’Alzina van ser punta de llança 
del moviment ecologista. I l’Escola Agrària, amb una clara vo-
cació d’ecologisme, també va ensenyar l’ús i el potencial de les 
energies alternatives. 

D
es del punt de 
vista ecològic, els 
punts estratègics 
de la ciutat es po-
den aplegar sota el 
concepte d’Anella 
Verda. És a dir, la 
protecció i gestió 

de tots els espais de l’Anella per posar 
de relleu els valors de producció agríco-
la, forestal, paisatgística, patrimonial   i 
mediambiental. Així doncs, una primera 
prioritat és retornar a la ciutat les rieres 
i els rius. Que les rieres de Rajadell i de 
Guardiola siguin autèntics cursos fluvi-
als. Cal veure quins són els usos i abu-
sos que se’n fa amb les explotacions i 
extraccions d’aigua. També cal transfor-
mar els rius Llobregat i Cardener en au-
tèntics passeigs i vies de comunicació, 
per a vianants i ciclistes, entre Manresa i 
les poblacions del Pla de Bages. Aquests 
cursos fluvials s’han de protegir com a 
ecosistemes naturals que són. Els rius i 
rieres són corredors verds que com d’al-
tres s’han de projectar entre l’Anella Ver-
da de Manresa, Santpedor, Sant Fruitós, 
Sant Joan de Vilatorrada i Rajadell.

La segona prioritat és l’adequació, se-
nyalització  i manteniment de les por-
tes d’accés a la ciutat i dels itineraris 
més emblemàtics de l’Anella Verda per 
a caminants i bicicletes i en especial en 
els  següents indrets: des del Pont Vell 
a la torre de Santa Caterina –aquesta 
actuació pot ser molt positiva per do-
nar un valor afegit a la ruta ignasiana–; 
des del pont Nou, l’estació del ferro-
carril i el Pont Vell per crear un recor-
regut circular per les dues ribes del riu; 
des de la  zona esportiva del Congost 

als plans de la torre Lluvià –una part ja 
s’ha adequat, però queda la part del 
camí més pròxima al Congost–; des 
de la trama urbana al parc de l’Agulla, 
i des de la trama urbana a la conca del 
riu Llobregat.

Una tercera prioritat és donar plena 
singularitat a certs espais de l’Anella 
Verda. Per una banda, el parc de l’Agu-
lla ha d’esdevenir un gran parc per a 
tots els habitants del Pla de Bages. Per 
a això és cabdal la tasca del Consorci 
de l’Agulla. Per una altra, cal potenciar 

més les hortes de Viladordis i el Poal 
com a espais agrícoles de proximitat.
I una quarta és apostar perquè la res-
taurada torre Lluvià sigui un equipa-
ment de referència de la promoció i 
gestió dels valors agrícoles i mediam-
bientals dels espais periurbans de Pla 
del Bages. També és necessari tenir un 
ens que gestioni el rodal i el periurbà 
de Manresa –ara aquesta tasca la fan 
diferents regidories. S’hauria de crear 
una Agència Municipal del Medi Ambi-
ent, un organisme autònom municipal 
amb la finalitat de vetllar per la sosteni-
bilitat de Manresa i impulsar el desen-
volupament sostenible del municipi 
en tota la seva integritat, vinculant-lo 
al Pla de Bages i a tota la comarca.

Reptes
Ignasi Cebrian, biòleg i president ac-
tual de Meandre, explica que Man-
resa, per la seva orografia, té encara 
un rodal força preservat, però cal una 
política integral per aquests espais 
lliures i una ordenació i una normativa 
clares per mantenir-lo i potenciar-lo. 
La connectivitat entre la trama urbana 
i l’entorn natural i agrícola, i amb els 
pobles veïns del Pla de Bages, encara 
té molts dèficits. L’horta professional i 

«L’Anella Verda necessita 
vigilància i manteniment
per evitar situacions com
la circulació de motos fora
de camins, el vessament
del col·lector general 
d’aigües residuals a Sant 
Pau o les deixalles en llocs 
freqüentats com els gorgs 
de la riera de Rajadell»
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la d’us social no són un problema sinó 
una oportunitat, però hi ha àrees molt 
degradades.
El biòleg Jordi Badia, membre de la 
ICHN i de la plataforma Montsalat, 
pensa que «Manresa té la necessitat 
de contínua vigilància i protecció de 
l’entorn no urbà que aquí anomenem 
Anella Verda, i tres grans impactes 
ocasionats per la mineria de potassa: 
la salinització en excés dels dos rius 
de la ciutat, el Llobregat i el Cardener, 
malgrat que el ciutadà no en pateixi les 
conseqüències perquè l’aigua de sub-
ministrament es capta del Llobregat 
a Balsareny, més amunt de la mineria 
de potassa, la servitud del col·lector de 

salmorres i una muntanya de residus 
que desfigura el paisatge al nord». Per 
a Badia, «l’Anella Verda de Manresa, 
tan pressionada, necessita vigilància 
i manteniment per evitar situacions 
com la circulació de motos fora de ca-
mins, el vessament del col·lector gene-
ral d’aigües residuals a Sant Pau o les 
deixalles en llocs freqüentats com els 
gorgs de la riera de Rajadell».
Pel que fa a consciència ecològica, 
Badia pensa que «pocs manresans 
són conscients que l’aigua del Carde-
ner a Manresa no es podria destinar a 
potabilització per mitjans convencio-
nals per l’excessiva salinitat que el riu 
incorpora en passar per Súria o que 

el passeig del Riu està contínuament 
en perill per les fuites de salmorra del 
col·lector». I opina que «la majoria de 
gent creu estar conscienciada, però hi 
ha molt desconeixement de la natura. 
Quanta gent és capaç de distingir sen-
se dubtar un pi blanc d’una pinassa, les 
dues espècies de pi més comunes al 
Bages? Es malmet més per deixadesa i 
ignorància que per mala fe o egoisme».

Els grups ecologistes
Jordi Badia afirma que el paper dels 
grups ecologistes és el de «despertar 
l’interès per l’entorn i pressionar per fer 
complir les lleis de protecció de la natura 
en l’àmbit més proper. Montsalat ha es-

 Perspectiva del nus de carreteres C-37/C-25 i del viaducte sobre la riera de Rajadell (Francesc Rubí)
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tat decisiu per posar fi amb la impunitat 
de l’actuació ambiental d’Iberpotash». I 
continua: «Les entitats ecologistes lo-
cals fan una feina de policia impagable. 
Molt sovint l’administració té una acti-
tud laxa a l’hora de fer complir normati-
ves ambientals; la tolerància, si no com-
plicitat, de l’administració envers l’abús 
ambiental comès durant dècades per 
la mineria de potassa del Bages n’és 
l’exemple paradigmàtic a Catalunya. És 
fonamental que la gent doni suport als 
governants per administrar l’ús raona-
ble de la natura. La delegació del Bages 
de la ICHN és l’associació científica de 
referència a la comarca per al coneixe-
ment de la natura. La ICHN en conjunt 
disposa d’especialistes i contactes per 
abastar de manera multidisciplinària 
pràcticament tots els camps de conei-
xement de la natura».

Jaume Torras, secretari del grup Mean-
dre, pensa que la implicació de la pobla-
ció en les polítiques de tots els àmbits 
és el que fa rica una comunitat: «Si una 
comunitat és apolítica, els interessos pri-
vats dicten els projectes i el territori se’n 

ressent. Cadascú té el seu paper. És clau 
la conscienciació ecològica de la gent, 
perquè és el suport a l’ecologisme rigo-
rós. Aquest és el nostre paper: La denún-
cia raonada, la proposta possible i l’equi-
libri a partir de convèncer per la millora. 
De ben segur que amb una societat més 
conscienciada i motivada la Costa Brava 
no estaria com està de malmesa i el Pla 
de Bages no estaria ple de polígons amb 
les naus buides. I així mil exemples».

El paper de l’administració
Ignasi Cebrian comenta que l’adminis-
tració té tendència a percebre l’acti-
visme per a la preservació del territori 
com els de la política del no, «quan 
en realitat els conservacionistes som 
entitats en positiu, que treballem a fa-
vor de valors bàsics i pel sí al bé comú, 
pel benestar de tots». «En funció del 
grau de complicitat que tingui l’admi-
nistració amb l’interès privat», afirma 
Cebrian, «les entitats que treballen pel 
territori tenim més o menys enfronta-
ments amb els governs de torn. La ide-
ologia, la professionalitat i l’eficiència 
de l’administració és molt important a 

l’hora d’entendre’s quan l’interès privat 
o particular afecta el bé comú. En les 
societats desenvolupades, la discussió 
i l’equilibri administració-activisme en-
riqueix i és factible».

Jordi Badia pensa que l’administració 
no és un bloc monolític: «El posicio-
nament i les propostes de Montsalat 
s’avenen en general amb l’Agència Ca-
talana de l’Aigua i amb els ajuntaments 
de la conca del Llobregat i el Cardener 
on no hi ha explotacions mineres, però 
en reben les conseqüències; en canvi 
discrepem en part amb els ajuntaments 
de Sallent i de Súria i frontalment amb 
la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial, que sempre ha do-
nat carta blanca a la mineria del Bages».  
Badia remarca que sovint la ICHN, a tots 
els nivells, també des de la delegació 
del Bages, actua com a assessor de les 
administracions per a qüestions de na-
tura, des de l’estudi de les poblacions 
d’espècies rares que poden estar en pe-
rill i la confecció de llistes vermelles, fins 
a actuacions municipals o la confecció 
d’itineraris de natura.
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Sortida de Meandre per explicar l’ampliació del parc de l’Agulla (arxiu Meandre) Campanya Posem fil a l’Agulla, novembre de 2015 (arxiu Meandre)

Caminada del parc de l'Agulla als aiguamolls de la Bòbila (arxiu Meandre)



14 EL POU · ABRIL 2017

L’Escola Agrària
Des d’un punt de vista històric, l’oposició a l’energia nuclear 
i l’aposta per les energies eòlica i solar van venir del grup 
creat al voltant de l’Escola Agrària, més que no pas de grups 
amb més vocació naturalista. L’Escola va començar l’any 
1972 amb el nom de Centro de Capacitación Agraria, depe-
nent del Servei d’Extensió Agrària del ministeri d’Agricultura. 
L’any 1980, es va traspassar a la incipient Generalitat de Ca-
talunya i continuava depenent del Servei d’Extensió Agrària, 
ara dins del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
(DARP). L’any 1985 l’escola es deslliga del Servei de Extensió 
Agrària i passa a dependre del Servei de Capacitació Agrària 
del DARP. És aleshores quan es produeix un canvi en la direc-
ció i l’escola emprèn un nou rumb. L’any 1986 s’aconsegueix 
per part de l’Ajuntament la cessió d’uns terrenys a la finca 
de can Poc Oli, que permet als alumnes poder fer les pràc-
tiques en aquest indret. Tot i que només es fan pràctiques 
de conreus i de maquinària, es comença a fer una incipient 
agricultura ecològica.

L’any 1988, segons explica Jordi Planell, professor del centre 
en aquella època, «l’escola comença a fer formació d’adults 
i aquí si que ja es fan els primers cursos sobre horticultura 
ecològica i també sobre energies renovables. A poc a poc es 
comença a equipar la finca de can Poc Oli amb un magat-
zem agrícola, hivernacles i instal·lació fotovoltaica solar». Els 
anys següents, a mesura que el pressupost arriba, es cons-
trueixen aules i taller, i s’amplia la instal·lació fotovoltaica 
solar, es posen aerogeneradors, lavabos, dutxes... Es conti-
nua la formació professional agrària per als joves de 14 anys 
i paral·lelament, cada any, s’incrementen les ofertes de cur-
sos no reglats per a adults, tant en la vessant ecològica com 
en la de les energies renovables. Any rere any creix la de-
manda i també l’oferta de cursos d’agroecologia, impartits 
per professorat de l’escola i per especialistes en cada tema. 
A partir dels anys noranta,  l’Escola Agrària de Manresa es-
devé un referent en agricultura ecològica i energies reno-
vables no tan sols a Catalunya sinó dins l’estat espanyol. La 
llista d’alumnes per fer els cursos d’agricultura ecològica és 
molt superior a la capacitat de les aules i de vegades cal fer 
llista d’espera. Cal dir que també es publiquen diverses po-
nències i material d’aquests cursos. Molt d’aquest material 
passarà a l’Associació L’Era, formada per professors, alum-
nes i amics de l’escola.

ICHN
El 30 de maig del 1975, a l’institut Lluís de Peguera, hi va ha-
ver l’acte formal de fundació del Grup Autònom de Manresa 
de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), societat 
científica fundada el 1899. L’any 1995 el grup va canviar la 
denominació a Delegació del Bages per ajustar el nom a 
l’àmbit territorial de la recerca i del domicili dels membres, 
i per ressaltar el lligam amb l’entitat mare. La delegació té 
la voluntat de promoure l’estudi i la divulgació dels conei-
xements referents als éssers vius i als sistemes naturals, en 
l’àmbit territorial del Bages entès en els seus límits anteriors 
a la creació del Moianès.

Sortida de la ICHN al runam del Cogulló, 19-05-2012

Sortida al pont de les Arnaules
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nuclears o contra l’ampliació de Catalana de Gas al barri 
de Valldaura –amb un paper volant que deia Sí a l’ampli-
ació, farcit d’ironia. Van organitzar una setmana ecologis-
ta o la marxa antinuclear fins a Ascó. I amb l’ampliació de 
membres i un local a les Escodines –els dibuixos de Joan 
Martínez, la incorporació de Jesús Valero, de Ramon Sala o 
de Xevi Olivé, Joan Lluís Santolària...– van habituar els con-
ciutadans als murals quinzenals de cal Vergés, davant de 
la farola de Crist Rei. Es van dissoldre l’any vuitanta, però 
Fontdevila pensa que deixaven llavor de futur «i un pòsit 
personal intransferible que encara reconec i conservo».

Col·lectiu Ecologista L’Alzina
El Col·lectiu Ecologista L’Alzina es va crear l’octubre de 
1986, després d’un estiu devastador per incendis fores-
tals al Bages que va despertar consciències ambientals, 
amb la voluntat de fomentar l’ecologia en les actituds, la 
recollida selectiva de materials i el coneixement i la pro-
tecció de la natura a nivells local i comarcal. Jordi Badia 
recorda que com a socis fundadors hi havia Manel Mas, 
Magí Mas –que després va ser regidor de Medi Ambient 
a Manresa–, Roser Muñoz, Ignasi Sivillà, Josep Oliveras, 

El GAM de la ICHN es va iniciar al voltant d’un grup de ge-
òlegs on hi havia Valentí Masachs –que en va ser el primer 
president i de qui el museu de Geologia porta el nom–, 
Josep M. Mata, Joaquim Sanz, Francesc Porta, entre d’al-
tres, a qui s’hi van sumar els zoòlegs Francesc Junyent i 
Antoni Borràs. Van integrar-s’hi també Enric Arnold, que 
es va fer càrrec de la botànica; Fermí Porta; Josep Biosca, 
que n’ha liderat la paleontologia; Francesc Vilanova i, més 
tard, Ramon Solà, Marc Vilarmau, Josep M. Gasol, Florenci 
Vallès, Jordi Badia, Jordi Morató, Oriol Oms, Xavier Adot, 
Efrem Batriu i molts més.

Per a Jordi Badia, les dues campanyes més destacables, 
sobretot per la seva continuïtat, són «el programa de sor-
tides naturalistes guiades a espais naturals de Catalunya, 
que funciona ininterrompudament des del 2004 amb una 
excursió mensual, i el web El Medi Natural del Bages, que 
arrenca de l’exposició realitzada el 1999 amb motiu del 
centenari de la Institució, i que des de llavors no ha deixat 
de créixer». Els socis ho són de l’entitat mare i reben els 
serveis tant de l’una com de l’altra. Al Bages hi ha, segons 
el darrer recompte, 120 socis de la ICHN, tot i que els in-
teressats i participants a les sortides naturalistes ronden 
els 400. La publicació més destacada de la delegació del 
Bages és la Guia d’Espais d’Interès Natural del Bages, que 
descriu 36 espais de la comarca. La Guia va ser editada, 
conjuntament amb el Centre d’Estudis del Bages, l’any 
1997 i reimpresa el gener del 1999.

Patinet
Ramon Fontdevila es va incorporar al col·lectiu ecologista 
Patinet a primers de 1978, però el grup funcionava des 
del 1977. El nom era prou orientador, a mig camí de la 
redempció i la humorada, i explica que això el va captivar. 
El contacte el va exercir Xevi Llussà, que li va presentar 
Joan Torres i Albert Puntí, i Manel Mas, entre d’altres im-
pulsors. Es tractava de fer accions i pedagogia, i en això es 
van abocar. Des de fer entrepans vegetals al Passeig fins 
a les campanyes antinuclears de l’època. Eren peculiars, 
però en aquell temps tothom ho era una mica, i els textos 
que conserva Fontdevila evidencien una certa ingenuïtat 
revolucionària. Patinet va ser un grup viu, posicionat en 
l’òrbita llibertària i contra la deriva marxista que el movi-
ment va emprendre anys després. Col·lectius com aquell 
s’oposaven frontalment al desig de crear un partit i una 
seu central a Barcelona, i tiraven més a l’acció directa,  
«una asseguda de dotze hores davant Fecsa, o la rebuda 
al president Tarradellas amb un taüt deixat per l’avi Fonta-
net que els va portar directament sis hores a comissaria». 
Era una mena d’activisme amb voluntat transformadora. 

L’actitud de cadascun dels membres del col·lectiu era fona-
mental. Fontdevila explica que va destinar el primer sou a 
comprar-se una bicicleta a cal Bueso i va començar a beu-
re’s la coca-cola amb vergonya. Llegien l’Alfalfa, El Ecologis-
ta i l’Integral, que ha sabut sobreviure a quatre dècades. Es 
van posicionar contra les mines d’urani al Bages, contra les 

Dibuix utilitzat per a la presentació del col•lectiu Patinet

Encolant un cartell a cal Vergés, al carrer de Guimerà 

http://www.ccbages.org/espais/index.htm
http://personales.com/espana/barcelona/cebages/
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Josep Lluís Santolària i Francesca Sala. Ben aviat s’hi van 
afegir Joan Martínez Grima, Encarna, Montserrat Alegre, 
Sergi Cartoixà, Jordi Badia, Enrica Gamisans, Montserrat 
Selga –també posteriorment regidora de Medi Ambient 
a Manresa–, Amàlia Orive, Lourdes Cots, Florenci Vallès, 
Alba Gros, Marc Ges, Joan Borràs, Rosa Camps, Cristina 
Balaguer, Carles Martorell, Ramon Colillas, Dúnia Domin-
go, Joan Martínez, Jordi Calaf –actualment director del 
Parc Natural de Montserrat-, Ramon Planell –actual regi-
dor de Medi Ambient a Sant Joan de Vilatorrada–, Xavier 
Olivé, Lluís Fígols –que va ser regidor de Medi Ambient a 
Castellbell i el Vilar–, Roser Joncadella, Josep Ribera… i 
molta gent més.

Des de L’Alzina es van iniciar temes i debats que han 
pres molta volada i que ara sembla que han estat sem-
pre a Manresa, com són la recollida selectiva de materi-
als, l’interès per l’entorn natural de la ciutat que ara en 
diem l’Anella Verda i el detall de l’impacte a la xarxa flu-
vial de la salmorra originada per la mineria de potassa. 
Entre les actuacions principals hi ha les nombroses cam-
panyes de reforestació amb glans i plançons en espais in-
tensament afectats per incendis forestals; la restauració 
ecològica del meandre del Llobregat a Castellbell i de la 
riba de la riera de Rajadell al Xup; els primers gots reutilit-
zables de plàstic que es van veure a les festes; la celebra-
ció de la Setmana de la Terra pels volts del 22 d’abril, Dia 
de la Terra, durant la qual s’atorgaven els premis Alzina 
i Formigó –diverses alzines plantades en espais públics 
reconeixen aquells premis Alzina i murals despintats a les 
parets recorden el Dia de la Terra-; la disputa per reduir 
l’efecte barrera al Pla de Bages del nou tram de via dels 
FGC de la línia Súria-Manresa; les caminades per mostrar 
racons de natura aleshores gairebé desconeguts de l’en-
torn de Manresa; l’oposició a una planta de tractament 
de purins projectada a cal Flautes (Palà de Torroella) i el 
suport als primers passos de la plataforma Montsalat i de 
la Federació d’Ecologistes de Catalunya. Des de l’entitat 
es va editar el butlletí La fulla d’Alzina, que va arribar als 
44 números.
 
Badia recorda que les campanyes de reforestació van fa-
cilitar que s’establissin moltes complicitats i amistats amb 
centres excursionistes i gent de pobles de la comarca; «és 
el cas del Centre Excursionista de Sant Vicenç amb qui 
vam plantar l’entorn de Sant Pere i Sant Jaume de Vall-
honesta; del Centre Excursionista 2x2 de Santpedor amb 
qui vam reforestar prop de la torre de Castellnou; d’una 
colla de Callús encapçalada per l’aleshores alcalde Ra-
mon Fons, que van ser amfitrions a Viladelleva; el mateix 
a Castellfollit del Boix amb l’alcalde Josep Rius, per anar 
a Sant Marc de Grevalosa; amb l’Ajuntament de Manresa 
per reforestar la riba del Cardener a la Guia o el turó del 
Xato a la Bellavista; el Grup Ecologista d’Avinyó, els Amics 
de l’Art Romànic i tants d’altres». Per a temes més prò-
piament ecologistes el col·lectiu va col·laborar amb les 
entitats DEPANA –per la protecció d’espais naturals i en 

algunes sortides de reforestació–, CEPA –per gestió de 
residus– i amb la delegació del Bages de la ICHN i el Fanal 
per la protecció d’espais naturals del Bages i del Moianès.

Badia conclou que L’Alzina ha deixat empremta a Man-
resa: «Malgrat els prop de quinze anys d’inactivitat, és 
una entitat recordada perquè va posar al centre d’aten-
ció les qüestions de respecte a la natura que realment 
tocaven, perquè va fer pujar el nivell de compromís de la 
ciutat amb les qüestions ambientals i perquè molta gent, 
a la vista de la pèrdua de bosc pel foc, va contribuir en 
accions de reforestació promogudes des de L’Alzina. En 
bona mesura l’entitat Meandre ha rellevat L’Alzina, parti-
cularment en l’objectiu de protegir i difondre els valors de 
l’Anella Verda de Manresa».

Montsalat
L’any 1997, gent del Col·lectiu Ecologista L’Alzina, junta-
ment amb persones d’associacions de veïns, d’altres a 
títol individual i propietaris de finques més directament 
afectades per impactes ambientals de la mineria van 
constituir la plataforma cívica Montsalat. L’Alzina va posar 
recursos i la seva estructura formal d’associació a dispo-
sició de Montsalat. Després d’un temps de progressiva 
disminució d’activitats, l’any 2005, L’Alzina va abando-
nar-les per centrar-se en la lluita per capgirar els impactes 
ambientals de la mineria de potassa i sal al Bages, inte-
grada a la plataforma Montsalat. Mentre les normatives 
i el respecte pel medi ambient s’anaven imposant amb 
l’esforç de molts a gairebé tots els sectors de la societat, la 
mineria de potassa en quedava al marge amb el conven-

Dibuix que il·lustrava les campanyes de reforestació de L’Alzina
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ciment que la legislació ambiental era quelcom secundari 
que atendrien amb benevolència quan els vingués bé. 
Joan Badia explica que «el sector miner actuava, i encara 
queda alguna cosa d’aquest tic, amb prepotència, com si 
es cregués ser una casta superior de la societat. Als grups 
veïnals i ecologistes hi havia el convenciment que calia 
afrontar de manera inajornable el problema més gran i 
més greu de residus i d’aigua a Catalunya, amb implicaci-
ons a l’ordenació del territori i afectacions a barris sencers: 
el de la mineria de potassa del Bages». La plataforma es va 
fundar a Santpedor per la confluència, a títol individual, 
de veïns i propietaris d’àrees intensament afectades per 
salinització d’aigües o per alteració del paisatge a causa 
de la mineria, ecologistes, tècnics d’aigües, persones de 
les AV i gent amb inquietud pel territori compartit. Entre 
els fundadors i primers integrants hi havia Glòria Colom, 
Jaume Moya, Josep Planas, Jep Ribera, Florenci Vallès, 
Jordi Badia, Xavier Olivé, Roger Lloret, Joan Casals, Pere 
Lladó, Jordi Falip, Narcís Sala, Antoni Hernàndez i d’altres. 
Encara avui, vint anys després, alguns d’aquests primers 
integrants continuen mantenint Montsalat. 

Montsalat funciona en tres línies de treball. La primera és 
la recerca sobre el terreny per al seguiment i documen-
tació dels impactes ambientals, particularment de les 
aigües salinitzades que s’escapen del control d’Iberpo-
tash. Aquesta línia de treball és la més visible en quedar 
documentada al web de la plataforma. Una altra àrea de 
treball és la jurídica, conduïda per Climent Fernàndez, 
que ha aconseguit victòries davant d’Iberpotash, de la 
Generalitat i de l’Ajuntament de Sallent. El mateix any 
1997 de la fundació de Montsalat es va denunciar a la 
fiscalia de Medi Ambient del TSJC l’impacte a les aigües 
dels runams salins. Fins a l’any 2014 no es va arribar a la 
sentència condemnatòria per delicte ecològic, que ha es-
tat ferma el 2016. Una altra campanya jurídica de primer 
ordre, desenvolupada del 2008 al 2014 i liderada per l’AV 
Sant Antoni de la Rampinya de Sallent, ha estat el con-
tenciós que va acabar amb l’anul·lació de l’autorització 
ambiental de l’activitat d’Iberpotash a Sallent i Balsareny, 
una autorització mal concedida per irregularitats urbanís-
tiques i amb incompliments ambientals fonamentals per 
l’aleshores departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat. Cal afegir-hi els contenciosos pel POUM de 
Sallent, que ha acabat fixant la data límit del 30-07-2017 
de tolerància administrativa amb l’abocament de residus 
salins al runam del Cogulló de Sallent i encara un tercer 
contenciós contra l’Ajuntament de Sallent que l’obliga a 
fer aturar els abocaments i a obrir un expedient de disci-
plina urbanística pels abocaments al Cogulló. Una tercera 
línia de treball és la proposició de solucions tècniques a 
les qüestions ambientals, conscients que l’anàlisi permet 
conèixer què passa i l’esforç jurídic dirimir responsabili-
tats, però que les solucions només poden venir per la via 
de pressupostos i de tecnologia ben aplicada. La promo-
ció de la impermeabilització i restauració del runam de 
Vilafruns (Balsareny) ha estat la campanya principal. Des 

 Visita al torrent salinitzat de Soldevila (Sallent)
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de fa uns anys s’ha afegit la proposta de considerar la pro-
jecció de compostos de poliuretà per impermeabilitzar 
superfícies salines. 

Meandre
És la més novella de les entitats ecologistes, té 150 socis i 
es va fundar el novembre de 2006 per a la preservació del 
patrimoni natural del Pla de Bages. Va néixer del col·lectiu 
de persones que va treballar a la plataforma ciutadana 
Fem-ho bé, constituïda inicialment per evitar, i finalment 
disminuir, l’impacte mediambiental provocat per la cons-
trucció del viaducte de l’Eix Diagonal a l’entorn del Su-
anya i la riera de Rajadell. Desprès de copsar que la ciu-
tadania no coneixia prou el potencial social ni els valors 
naturals i agrícoles que tenia a tocar de casa, van decidir 
el seu principal objectiu: Fer conèixer a la població de 
Manresa el patrimoni natural i agrícola que té als espais 
lliures del rodal de la ciutat i promocionar-ne l’ús social en 
els àmbits de l’oci, l’educació, l’esport i la salut, com a pas 
previ a l’activisme necessari per a la preservació del terri-
tori. Va ser fundada per les persones que van treballar a 
la plataforma Fem-ho bé: Antoni Llasera, Joan Capdevila, 
Núria Sensat, Maria Diaz, Andreu Cano, Florenci Vallès, Al-
fred Zabala, Florenci Garcia, Montserrat Vila, Jaume Torras 
i Judit Ester, entre d’altres.

El president actual de l’entitat, Ignasi Cebrian, explica que 
el grup ha participat en accions com ara la campanya 
esmentada per un viaducte a la vall de la riera de Raja-
dell amb un mínim impacte i ben integrat en el paisatge 
(2006); la campanya a favor de la preservació de la falda de 
Collbaix, on l’Ajuntament de Rajadell proposava fer el cir-
cuit de kàrting més gran de Catalunya (2008) –el projecte 
va ser finalment rebutjat i encara avui busca ubicació–; 
la campanya Salvem la torre Lluvià, a favor de la catalo-
gació de la torre i de la seva restauració per convertir-la 
en un centre d’interpretació dels valors mediambientals 
del Pla de Bages i la promoció dels productes agrícoles 
locals (2008); el cicle L’Anella Verda a debat, presentació 
de la moció a favor de la protecció dels espais lliures de 
l’Anella Verda –la moció presentada per Meandre va ser 
aprovada per unanimitat de tots els grups–(2009-2010); 
la campanya de signatures per a la preservació dels espais 
lliures de l’Anella Verda i de la seva connectivitat (2013); 
la reivindicació de la torre Lluvià com a centre d’interpre-
tació i promoció dels valors agrícoles i mediambientals 
del Pla de Bages amb la presentació pública de la unitat 
mòbil del paisatge –una maqueta de la torre Lluvià plena 
de continguts dels possibles usos–(2013); el seguiment i 
diàleg amb la propietat sobre el Pla Tècnic Forestal a l’en-
torn del mas Noguera –gràcies a aquesta campanya es va 
poder preservar el corriol del camí de la font de la Girada– 
(2014); la campanya a favor del parc fluvial del Cardener 
a l’alçada del pont Nou, i en contra del projecte del pont 
sobre el Cardener (2015); la campanya a favor del parc de 
l’Agulla i l’ampliació i millora del seu entorn i connexió 
amb Viladordis; la campanya en contra del complex d’ho-

 Visita al torrent salinitzat de Soldevila (Sallent)

El biòleg Florenci Vallès parla davant l’assemblea 
convocada per Meandre a la vall de Rajadell, prop del Suanya, 

per tractar sobre l’aleshores projecte de carretera C-37, 18-06-2006   

tel i gasolinera Portal de l’Agulla, actualment desestimat 
per la Comissió d’Urbanisme (2016), i la campanya El pati 
de la torre Lluvià, un espai polivalent, adequació del pati de 
la torre Lluvià i programa d’actes culturals, educatius i de 
promoció de productes locals (2017). 
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A Manresa, en general, les qüestions ambientals interes-
sen. Hi ha sentiment del valor de la natura; només cal sortir 
un diumenge al matí per qualsevol dels senders senyalit-
zats de l’Anella Verda per adonar-se que, en l’ànim de mol-
ta gent, existeix allò que en diem consciència ecològica. És 
impossible destriar quina part d’aquest sentiment és atri-
buïble a cadascun dels factors culturals que contribueixen 
a formar la persona. Les campanyes institucionals, les nor-
matives, els mitjans de comunicació de més abast i d’altres 
actors que operen més o menys igual arreu hi deuen haver 
tingut el seu paper; però han de ser factors locals com la 
tradició excursionista, l’ensenyament i, sobretot, les carac-
terístiques del propi entorn i les associacions naturalistes i 
ecologistes, les raons que marquin diferències en favor de 
la consciència ambiental. La panoràmica des de Manresa 
amb Collbaix i altres relleus tabulars a l’oest, les muntanyes 
pirinenques esteses al nord, la serra de l’Obac boscosa a 
l’est i la superba silueta retallada de Montserrat al sud, els 
dos parcs naturals a la comarca i la Séquia medieval amb 
beneficis que perduren són un patrimoni que enorgulleix 
íntimament els manresans i fa sentir-nos responsables del 
tros de terra on vivim.

Llevat del parèntesi de la guerra i la dictadura que va fre-
nar tota iniciativa associativa, a Manresa hi ha hagut grups 
organitzats que amb major o menor propietat s’han de 
qualificar de naturalistes o ecologistes des de comença-
ments del segle XX. L’inici és als centres excursionistes amb 
vocació científica –recordem els escrits d’un jove Pius Font 
i Quer i de mossèn Josep Guitart al butlletí del CECB. L’any 
1975 es va formalitzar el grup de Manresa de la Institució 
Catalana d’Història Natural, que segueix ben viu, amb l’ob-
jectiu d’aprofundir en el coneixement de la natura. Poc 
després es va muntar el Museu de Geologia a l’Escola Uni-
versitària Politècnica. L’any 1980 el grup Bios Bages estudià 
l’aportació contaminant de la ciutat al riu Cardener, abans 
de l’existència de la depuradora. El Patinet fou el primer 
col·lectiu d’ideologia ecologista a Manresa, quan per tota 
una Europa embolicada en la guerra freda naixia i creixia 
el moviment ecologista i pacifista. Gent de l’Escola Agrària 
van ser pioners en la promoció de les energies alternati-
ves i descentralitzades eòlica i solar, en contraposició a les 
perilloses centrals nuclears. Les Agrupacions de Defensa 
Forestal han tingut l’epicentre al Bages i s’han estès per Ca-
talunya. El Col·lectiu Ecologista L’Alzina, de tan bon record, 
va omplir dues dècades com a grup ecologista local par-
ticipant en molts temes i d’ell deriva la plataforma Mont-
salat que ha plantat cara al gegantí abús ambiental de la 
mineria de potassa. Meandre ha pres, en part, la funció de 
grup ecologista local durant els darrers anys. I fa tot just un 
parell de setmanes es presentava la plataforma A Contra-

corrent, en favor de la qualitat ecològica del riu Calders. Hi 
ha una història col·lectiva, viscuda amb passió, amb l’admi-
nistració a favor o en contra però gairebé sempre anant-hi 
per davant, d’interès per les qüestions ambientals.

Totes aquestes entitats, i d’altres veïnals o d’altra mena 
que puntualment s’hi han afegit, han tingut la virtut de 
concretar l’interès i l’acció en allò proper. Les associacions 
ecologistes han centrat els esforços, encertadament, en 
els tres reptes ambientals majúsculs al Bages: la preven-
ció i extinció dels incendis forestals, la protecció del Pla de 
Bages de l’ocupació urbana i la reversió de les afectacions 
de la mineria de potassa. Aquests tres reptes responen a 
la voluntat de preservar allò més bàsic, respectivament els 
espais naturals, la terra i l’aigua, dels impactes i amenaces 
que més pesen al Bages. En tots tres àmbits s’ha progres-
sat, en part gràcies a l’actuació i la pressió de les associaci-
ons, però continuen ben oberts. És d’esperar que els prin-
cipals motius d’interès i les campanyes ecologistes futures 
segueixin en aquests tres àmbits. D’entre ells, aventurem 
que el de la gestió de l’aigua, sobre el qual pesen les servi-
tuds que la mineria de potassa imposa a tota la conca i als 
altres sectors, serà el que prengui més volada. La mirada 
retrospectiva fa adonar-nos que la feina de les associaci-
ons per la protecció de la natura ha estat capdavantera i 
útil, que impregna la manera com ara ens relacionem amb 
l’entorn. És tot un estímul per continuar per aquest camí.

Jordi Badia i Guitart, biòleg

Naturalisme i ecologisme a Manresa

Jordi Badia i Guitart

Jordi Badia analitza clorurs al Llobregat, als Tres Salts, 03-10-2010 
(foto Josep Tomàs)



20 EL POU · ABRIL 2017

in
st

an
tà

ni
es

Fr
an

ce
sc

 G
on

zá
le

z
 tu

pa
ke

r

Berenador del parc de l'Agulla.
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Per Sant Jordi, veniu a buscar 

EL POU 3.0 !

El Pou de la gallina 
fa 30 anys!

En l’edició extraordinària que 
apareixerà el dia de Sant Jordi 
El Pou estrena una imatge gràfica 
renovada i canvis en els continguts 
d’informació i opinió.

El diumenge 23 d’abril ens trobareu al 
primer tram del Passeig per complir amb la 
cita anual amb els lectors i els subscriptors.

A la parada del Pou hi podreu recollir 
l’exemplar del mes de maig i adquirir 
les cobertes de l’any 2016.

VOTEU 

ELS CANDIDATS 

ALS PREMIS 

OLEGUER BISBAL!

Ja podeu votar els candidats a les tres 
modalitats dels vint-i-dosens premis 
Oleguer Bisbal (manresà d’actualitat, 
manresà del Pou i manresà més manresà).

Ho podeu fer entrant al nostre web (www.elpou.cat), 
lliurant la butlleta que trobareu en aquesta revista 
a la parada del Pou del dia de Sant Jordi o fent-la 
arribar a la nostra redacció, abans del 30 d’abril.

http://www.elpou.cat
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Ignasi Cebrian

Serveis ecosistèmics

es contribucions directes o indirectes 
dels ecosistemes al benestar humà 
s’anomenen serveis ecosistèmics. Ja 
fa més de quaranta anys que fem ser-
vir aquest concepte amb la finalitat 
d’atreure l’interès del públic cap a 
la conservació de la natura i, també, 
perquè es va començar a remarcar la 

nostra dependència social i econòmica de la natura. 
La societat manresana, com totes les altres, té una de-
pendència total dels ecosistemes naturals. Aquí des-
tacarem alguns dels serveis ecosistèmics més locals, 
més pròxims a la ciutat.

Hi ha serveis ecosistèmics de suport com poden ser la 
producció primària (plantes), la formació de sòl i el re-
ciclatge de nutrients. Sense els recicladors (bacteris i 
fongs, per exemple) que viuen en els sòls naturals del 
Pla de Bages estaríem fins al coll de matèria orgànica 
sense descompondre. I sense productors primaris la 
resta d’organismes de l’ecosistema deixarien d’existir. 
L’agricultura fa ús directe d’aquests serveis en deixar re-
cuperar els sòls i deixar reciclar els nutrients. Altres ser-
veis són els d’avituallament o proveïment. Necessitem 
menjar, que pot venir de les hortes del Poal i Viladordis, 
regades amb aigua de l’ecosistema fluvial del Llobregat. 
També necessitem beure aigua captada a Balsareny, de-
purada i portada fins a casa. Altres provisions venen de 
llocs més llunyans: els combustibles o les fibres de les 
nostres vestimentes.

Alguns altres serveis tenen una funció reguladora gai-
rebé imperceptible. Per exemple, les plantes contribu-
eixen a acumular de diòxid de carboni i produeixen 
oxigen; regulen la qualitat de l’aire. Tant les que po-
dem trobar al Passeig o al parc de Puigterrà com les 
que trobem a les ribes del Cardener. I també les que 
creixen sobre els sòls naturals, per exemple, de la fal-
da de Collbaix, contribueixen a evitar-ne l'erosió i ens 
salven de les grans inundacions.. Fins i tot, els ecosis-
temes ens proporcionen serveis culturals. El gaudir 
estètic: el colors vermellosos dels aurons negres a la 
riera de Rajadell, font d’inspiració estètica i a vegades 
espiritual. El lleure: passejades pel parc de l’Agulla. O 
serveis educatius: el Mal Balç és una excel·lent escola 
de paleontologia.

No som conscients de la necessitat vital d’aquests ser-
veis, de la mateixa manera que no en som tampoc de la 
fragilitat de tenir-los. Són els fonaments de tots els sis-
temes agrícoles i alimentaris. Per això, els pocs que ens 
queden pròxims els hem de conèixer, cuidar i estimar. En 
depèn part de la nostra supervivència. 

L

La vegetació de la riera de Guardiola, un servei ecosistèmic per a la ciutat

VOTEU 

ELS CANDIDATS 

ALS PREMIS 

OLEGUER BISBAL!
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REGALA TOT UN ANY 
D’INFORMACIÓ MANRESANA

Nom i cognoms
Adreça
Població
Se  subscriu a El Pou de la gallina, de
un import de 3,90 euros per exemplar, que pagarà:

CP   Tel.
     a       de 2017 per

Titular
Caixa o banc
Codi IBAN

(signatura)

Us demano que siguin pagats els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou de la gallina. 

Retalla o fotocopia aquesta butlleta i fes-la arribar a la redacció d’El Pou de la gallina, al carrer Sobrerroca, 
26, 1r. 08241 Manresa (Bages). També pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça elpou@elpou.cat

Per només 42,90 euros enviarem la revista 
cada mes a qualsevol lloc del món
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Ferran Climent Costa / Josep M. Mata-Perelló
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya central)

El Pont del Clop

ituat al bell mig del Solsonès, al municipi 
de Lladurs, aquest indret es troba situat 
dintre de la Depressió Geològica de l’Ebre 
(o Conca Geològica de l’Ebre), una de les 
dues unitats geològiques que constitueix 
la comarca. L’altra unitat són el Pirineus, 
els quals constitueixen tots els sectors sep-
tentrionals. En aquest lloc hi ha un paratge 

força espectacular i alhora molt interessant, d’una gran 
bellesa. Es caracteritza per un aflorament de roques dures, 
entre les quals s’ha obert pas la ribera Salada, un dels prin-
cipals afluents del Segre, per la banda esquerra. Aquest riu 
es forma a partir de la conjunció al paratge d’Aigües Juntes 
–del qual parlarem en una altra ocasió–, del riu Fred que 
baixa de Cambrils, i de la riera de Canalda, que recull bona 
part de les aigües dels sectors orientals del terme d’Odèn.

En aquesta zona s’ha produït una intensa activitat erosi-
va per part de la ribera Salada, que ha dut a la formació 
d’uns espectaculars congostos entre els afloraments dels 
conglomerats. A través d’aquests estrets, el riu s’ha anat 
obrint pas per llocs inaccessibles d’una extraordinària 
bellesa. Dintre d’aquesta zona de congostos, el paratge 
del Pont del Clop es troba gairebé al final. Geològicament 
consisteix en un aflorament de conglomerats, formats a 
partir de l’erosió d’uns Pirineus més joves que els actuals. 
Aquests materials s’han sedimentat durant l’oligocè, fa 
uns 30 milions d’anys, després d’haver-se format les ser-
ralades pirinenques. Aquestes roques tenen un origen 

molt semblant a les que constitueixen Montserrat. Més 
tard, sobre aquests materials durs es va establir una xar-
xa fluvial, que es va obrir pas entre aquestes roques. Ho 
va fer erosionant-les i constituint estrets congostos amb 
un conjunt de gorgs, sovint profunds. Molts d’aquests 
es situen al Pont del Clop, on s’han aprofitat sovint com 
a llocs de bany. També s’han aprofitat per fer-hi preses i 
derivar-hi part de les aigües per fer funcionar alguns mo-
lins, com el que es trobava situat al mateix Pont del Clop.

S
Nom del paratge: El Pont del Clop. Situació: Terme de Lladurs. 
Al costat de la carretera que condueix cap a Montpol i Cambrils, 
des de Solsona.  És un indret molt proper a la masia del Clop, del 
poblet escampat de Timoneda. Situació geològica: Situat din-
tre de la Depressió Geològica de l’Ebre, a la zona de deposició 
dels materials originats a partir de l’erosió dels Pirineus, durant 
l’oligocè, és a dir dels Pirineus acabats d'elevar-se. L’ indret es si-
tua plenament a la vall fluvial de la ribera Salada. Importància 
geològica: constitueix un element molt ostensible dels paisat-
ges geològics del Solsonès. L’erosió de les aigües de la xarxa flu-
vial ha format uns profunds i espectaculars congostos. Aquests 
s’han anat obrint entre uns sediments durs, els conglomerats 
oligocens. S’hi poden observar els processos de l’erosió de les 
aigües superficials sobre les roques dures. Materials geològics: 
són les roques denominades conglomerats, formades a partir de 
l’acumulació de fragments procedents de l’erosió d’altres roques, 
generalment carbonatades. Després, aquestes acumulacions de 
fragments, s’han anat cimentant, donant lloc a una roca bastant 
dura. Aquestes roques s’han format fa uns 30 milions d’anys. 
Edat de formació: Pel que fa a les roques, l’edat és oligocènica; 
mentre que l’establiment de la xarxa fluvial es del pleistocè, fa 
uns 3 milions d’anys. Curiositats: El nom fa referència al pont del 
camí i a la seva proximitat a la masia del Clop. 
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C/ Urgell, 35 - Tel. 93 872 99 97
MANRESA

Aromateràpia - Espelmes aromàtiques
Objectes de regal i decoració...

FINANCEM LA SEVA COMPRA

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

Un mes d’abril ple de lletres, paraules i llibres

El Centre de Normalització Lingüística Montserrat, la Bibliote-
ca del Casino i Diesa restauració omplen el mes d’abril d’acti-
vitats relacionades amb la llengua catalana.

    A partir de l’1 d’abril i durant tot el mes, la Biblioteca del Casino 
exposarà la mostra de cartells del CNL Montserrat «A l’abril cada 
paraula val per mil», una exposició formada per 60 cartells que ex-
pliquen l’etimologia de 60 paraules catalanes. 
    A les cafeteries Maïami, Cibus, Òscar, Casa Pio i Frankfurt les Ba-
ses, Diesa restauració i el CNL Montserrat organitzen durant tot el 
mes d’abril Llibres creuats a les cafeteries, una activitat d’intercanvi 
de llibres i contes en català. Només cal portar un llibre o conte en 
català i intercanviar-lo per un altre.

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

    Per a les persones a qui agrada escriure, el CNL Montserrat ha or-
ganitzat el concurs de microrelats de Sant Jordi Explica’ns la teva lle-
genda, obert a totes les persones majors de 16 anys. Els microrelats 
han de tenir una extensió màxima de 100 paraules. El tema és lliure, 
però hi ha d’aparèixer les paraules rosa o llibre o totes dues. S’hi pot 
participar del 3 al 23 d’abril i hi ha quatre premis oferts per l’Ofici-
na de Turisme de Manresa, el teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada i 
Òmnium Bages. Els microrelats es poden lliurar al CNL Montserrat o 
enviar per c/e a dinamització.manresa@cpnl.cat. Les bases del con-
curs es poden trobar a: www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat.
    Finalment, el dia de Sant Jordi, la coral Cor Obert, formada per 
cantaires del CNL Montserrat, i dirigida per Rosa Maria Ortega, 
participarà en l’activitat A tota Veu! cantant diverses peces del seu 
repertori. L’activitat tindrà lloc a partir de les set del vespre, al pas-
seig de Pere III, davant del Casino, a l’estand d’Òmnium Bages. 

mailto:dinamitzaci�.manresa@cpnl.cat
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat
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vins del Bages ciència de pot
Marc Maldonado Marta Grifell i Blanca Vallès

Vi de finca Arnau 
Oller 2014

i de finca és el mà-
xim reconeixement 
que es pot atorgar a 
un vi per la qualitat 
excepcional, singula-
ritat i caràcter únic. El 
vi de finca s’elabora a 
partir de raïm proce-

dent d’una mateixa parcel·la. Té unes 
característiques qualitatives especials 
a causa del seu clima i orografia. Seria 
un equivalent al Grand Cru de França.

Aquest és el cas del vi Arnau Oller 
2014, primera anyada d’aquest vi 
que rep aquesta distinció. Prové de 
la parcel·la La Boïga, dues hectàrees 
de terreny guanyat al bosc a principis 
del segle XX. La varietat 
Merlot, juntament amb 
la Picapoll Negre, s’han 
adaptat perfectament a 
les terres argiloses, per 
facilitar l’obtenció d’un 
vi sedós i elegant.

Té una criança de dotze 
mesos en botes de rou-
re francès Alier. La seva 
exclusivitat, història i 
noblesa en fan un vi 
únic, que expressa 
la màxima identi-
tat del Pla de Ba-
ges. És un vi molt 
versàtil, que es 
pot maridar amb 
infinitat de plats 
per l’elegància i 
frescor.

PVP: 35 euros

Marc Maldonado, 
sommelier 
d’Oller del Mas

V
La llum que ens il·lumina

Carpe diem! Carpe diem!... Aprofitem el dia! Vivim el present! Oblidem 
el passat! Oblidem el futur! Que vividors que ens sentim quan ens om-
plim d’aquest esperit de l’aquí i l’ara. Però, estimats poetes morts, es-
teu segurs que tot el que viviu és present?

La llum. Hi ha tantes coses meravelloses relaciona-
des amb la llum... Rajos de sol, la llum de les estre-
lles, de la lluna... però a part de ser extremadament 
romàntica, és extremadament complexa. En l’àm-
bit físic depèn de com s’observi es considera una 
ona o una partícula, dos estats que no s’exclouen 
sinó que es complementen. A més la llum té infi-
nits nivells d’energia. Per a nosaltres els nivells més 
interessants són els de l’espectre visible, un ventall 
de la llum que l’ull humà percep com diferents co-
lors. La descomposició de la llum blanca en totes 
les seves energies visibles es pot donar quan pas-
sa a través d’un prisma –ho sabeu molt bé amants 
de Pink Floyd– o simplement a través de les gotes 
de pluja, creant l’arc de sant Martí. Els físics poden 
estudiar la llum com si fossin partícules anomena-
des fotons o tenint en compte la llum com una ona 
electromagnètica. Igual que una onada de mar, la 
llum es propaga a través de l’espai des d’un punt 
a un altre. La propagació és extremadament rà-
pida, l’anomenem «la velocitat de la llum» i és de 
299.792.458 metres per segon. La llum del Sol ar-
riba aproximadament 8 minuts més tard, la de la 
Lluna, 1,26 segons més tard i veiem estrelles que 
de fet ja no brillen, perquè la llum ens arriba hores, 

dies o anys més tard. Aquí tenim el gran secret 
del Carpe diem: aprofita el dia, però la llum 

vindrà del passat.
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oluntària d’El Galliner i 
taquillera al Kursaal?
—Efectivament. Du-
rant la meva adoles-
cència vaig estar a El 
Galliner, on estripa-
va les entrades i feia 
d’acomodadora i altres 

tasques. D’aquí neix el meu hobby pel 
teatre. El hobby el vaig mantenir, però 
quan vaig començar la universitat es va 
esllanguir la implicació amb El Galliner. 
Tot i així, uns anys més tard vam coin-
cidir amb Joan Morros al Guillem Catà, 
on n’havia estat alumna i més endavant 
professora. Del Galliner en faig una va-
loració fantàstica, perquè em va obrir 
un món que em va permetre conèixer 
moltes persones, entrar en la vida cul-
tural ciutadana i en el teatre. Estic molt 
agraïda d’haver participat en una inicia-
tiva com aquesta, que va ser important 
en un moment del meu cicle vital. 

Tastaolletes
—Havies participat en alguna Inno-
centada?
—Només en una: Oleguer Bisbal, un man-
resà com cal, on feia de cambrera. Però sí 
que havia fet teatre a la Sagrada Família, 
al local de l’associació de veïns, on ara hi 
ha La Vinyeta. Al principi, ens dirigia Teti 
Canal i després David Ribera. Vam consti-
tuir un grup de teatre que es deia La tieta 
Rosa es treu les dents i se les posa. Érem 
un grup d’amics als quals ens agradava 
el teatre, ben avinguts, que fèiem obres 
d’entreteniment. Teníem una baixa pro-
ducció, però algunes obres eren de ni-
vell, com per exemple les de Sergi Bel-
bel, entre d’altres. Un cop estrenades les 
obres, fèiem bolos arreu de la comarca.

Ivet Castaño Vilella

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Llicenciada en Enginyeria Superior Química per la UAB, és presi-
denta del PDeCAT al Bages i directora dels Serveis Territorials de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge a la Catalunya 
Central des del març del 2016. Del 2011 al 2016, dins del departa-
ment de Benestar Social i Família, va ser coordinadora territorial a 
la demarcació de Barcelona de l’Institut Català de les Dones. Ante-
riorment havia estat professora de Secundària, de física i química 
a l’institut Guillem Catà i al de Cal Gravat, on va ser membre de 
l’equip directiu i coordinadora pedagògica de segon cicle d’ESO. 

V
—M’has dit que ets una tastaolletes. 
Com va anar, doncs, la teva experiència 
a Televisió de Manresa?
—Molt bé. Hi feia el programa Angular, 
amb Núria Sala i Dani Sala, a més d’al-
tres col·laboradors. La televisió depenia 
de Regió7 i aleshores la dirigia Xavier 
Domènech. Després vam treballar per 
a la xarxa de televisions locals i vam fer 
altres programes que solien ser maga-
zins, entrevistes i reportatges, que és del 
que jo m’ocupava. Era una periodista de 
batalla, al carrer. Prèviament triàvem els 
temes i actuàvem en el territori d’acord 
amb un guió. Era molt interessant, per-
què anàvem a veure gent molt variada, 
que tenia col·leccions d’escarabats o 
que endevinaven el futur amb efectes 
paranormals... Hi vaig estar uns tres 
anys, entre el 2005 i el 2008, en l’època 
en què ho complementava amb d’altres 
feines. Concretament, vaig començar a 
fer de professora d’institut. Va ser fantàs-
tic, perquè la vocació periodística tam-
bé m’encanta. Després he fet algun curs 
més de periodisme, com «El periodista 
davant la càmera», o algun altre de te-
levisió, com a hobby, perquè m’agrada. 

—Com va ser que entressis a treballar 

en el món de l’automoció?
—Vaig estar mig any a Alemanya treba-
llant en un laboratori i quan vaig tornar 
a Catalunya vaig treballar a l’empresa 
gironina Trety, en el departament de 
logística i amb clients alemanys. Abans, 
als estius, havia fet altres estades labo-
rals a fora, mentre ho combinava amb 
els estudis. Acabat el projecte de final de 
carrera és quan vaig anar a Alemanya.

—Aprofitaves els estius per treballar i 
aprendre idiomes?
—Exacte. Als 14 anys ja vaig passar el 
meu primer estiu a fora, concretament 
a Irlanda, per aprendre anglès. Sem-
pre més he tingut la maleta a punt. A 
mesura que vaig anar creixent, ho vaig 
anar vinculant amb la feina. Així vaig 
estar als Estats Units per perfeccionar 
l’anglès; a França, hi vaig estar un estiu, 
treballant cara als clients i plenament 
dedicada al coneixement de l’idioma; 
i a Àustria, vaig estar a l’empresa Vo-
est-Alpine, del sector químic, en un 
laboratori d’assajos, on vaig practicar 
l’alemany. Com que el vaig aprendre de 
gran, no el tinc tan interioritzat com els 
altres dos. Els idiomes sempre m’han 
agradat molt i han estat un dels meus 
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superhobbies, combinats amb la feina.  

—Fas el CAP (Certificat d’Aptitud Peda-
gògica) perquè la teva vocació era la 
de professora i volies dedicar-te a l’en-
senyament?
—Ja he dit que sóc una mica tastaolletes. 
No tenia clara la vocació, tot i que sabia 
que l’ensenyament em podria agradar 
molt. Per això, efectivament, vaig fer el 
CAP, i poc després vaig entrar a treballar 
en un institut, i definitivament em va 
agradar moltíssim l’ensenyament, però 
aleshores no ho tenia tan clar, sinó que 
ho veia com una opció. També és veri-
tat que hi ha molt pocs enginyers supe-
riors químics que s’hagin acabat dedi-
cant a l’ensenyament.

—Per què vas estudiar Enginyeria 
Química?
—Tant les ciències com les lletres se’m 
donaven bé. Sense saber a què voldria 
dedicar-me definitivament, vaig enten-
dre que amb l’enginyeria química abasta-
va un camp més ampli que si em dedica-
va a la química pura. Venia d’una tradició 
familiar que també m’influïa. Encara avui 
el tant per cent de dones que estudien 
enginyeries és baix i un percentatge con-
siderable ho fan per arrels familiars. M’ho 
vaig passar molt bé estudiant la carrera, 
em va servir per estructurar-me el cap, 
ajudar-me a pensar i ordenar-me idees 
i pensaments. Em va ajudar molt a créi-
xer com a persona. Tot i que fins ara no 
he exercit com a enginyera química, a la 
vida no se sap mai. Sí que m’he dedicat a 
la docència de la química.

Ensenyament
—Quina va ser la teva participació en 
el projecte del cinquè institut i com 
neix Cal Gravat?
—Cal Gravat neix perquè hi havia la 
necessitat demogràfica de fer el cin-
què institut de Manresa, ja planificat a 
nivell de les polítiques d’ensenyament. 
El director, Toni Massegú, em va propo-
sar formar part del seu equip i ho vaig 
acceptar. En total érem vuit professors 
que vam començar de zero a construir 
l’institut, amb un projecte molt engres-
cador. Venia d’una experiència molt bo-
nica al Guillem Catà, que era un institut 
molt ben equipat, on ja hi havia estat 
com a alumna i alguns dels nous com-
panys havien estat professors meus.

—Quina valoració fas de la teva estada 

als dos instituts?
—Bona. Van ser uns anys macos. A Cal 
Gravat vam fer-hi un nou projecte peda-
gògic enmig dels mòduls prefabricats, 
on vaig estar tres anys. Per fer classes de 
física i química necessitava un labora-
tori en condicions, per poder donar un 
servei de qualitat. Va ser un canvi de pa-
radigma, perquè estava acostumada al 
Guillem Catà, però de seguida vaig po-
der muntar el laboratori i les diferències 
eren mínimes: formen més part d’un 
imaginari que de la realitat. Amb els 
recursos existents, fas el que cal. El més 
important és la metodologia i el que fa-
cis dins les classes del sistema educatiu: 
és més important el contingut que el 
continent. Dels dos instituts en què vaig 
estar en tinc molt bon record.

—D’on sorgeix el teu interès pel pro-
tocol i l’organització d’esdeveniments?
—De l’àmbit tastaolletes. El curs 2013-
14 vaig fer un postgrau en protocol, per-
què un gruix important de les activitats 
que es feien dins l’Institut Català de les 
Dones era de representació institucio-
nal. El curs el va impartir Eduard Triay, 
que és el cap de protocol del Parlament 
de Catalunya. Volia saber com m’havia 
d’organitzar i per això vaig endinsar-me 
a estudiar aquest postgrau. Vaig enten-
dre que el protocol es regeix per unes 
normes molt estrictes, però coherents 
per ordenar els actes i esdeveniments. 
Es tracta, a l’hora de muntar un acte, 
de saber fer prevaler les personalitats 
i altres peculiaritats –on han de seure 
els que intervenen– que s’han de tenir 
en compte per mantenir l’equilibri. Cal 
seguir un ordre per no ferir susceptibili-
tats. En tenim molta tradició com a país. 
En el postgrau, a més dels ajuntaments 
i ens locals, ens ensenyaven també els 
protocols eclesiàstic i universitari, i el 
d’altres àmbits on hi ha també una no-
menclatura diferent.

Institut Català de les Dones
—Et consideres feminista?
—Sí, absolutament.

—S’ha avançat en el reconeixement 
social de les dones?
—Podem dir que en més de cent anys de 
reivindicació pública és innegable que 
s’han aconseguit molts dels objectius 
inicialment marcats. La incorporació de 
les dones als àmbits públics, per exem-
ple, ha implicat una de les grans transfor-

macions de la nostra societat i ha com-
portat un canvi d’estatus de les dones. 
Semblaria, doncs, que els reptes assolits 
haurien d’haver relegat les reivindicaci-
ons a un record nostàlgic de la lluita del 
feminisme, però el que és ben cert, és 
que, malauradament, encara avui per-
sisteixen discriminacions, estereotips i 
obstacles per assolir la plena autonomia.

—Quines són les principals reivindica-
cions, avui?
—Per exemple, les dificultats per acce-
dir als llocs de comandament i de presa 
de decisions, les desigualtats en diver-
sos àmbits del món laboral i l’assump-
ció dels diferents rols en l’àmbit familiar 
continuen dificultant el normal desen-
volupament de les dones tant en l’àm-
bit públic com en el privat, com a éssers 
de ple dret en igualtat de condicions.

Directora de Serveis Territorials
—Què és el més important del càrrec 
de directora dels Serveis Territorials de 
Governació?
—Per a mi, el més important d’aquesta 
feina és el contacte que tinc amb els al-
caldes i els presidents dels consells co-
marcals, per poder-los assessorar, ajudar 
i donar-los un cop de mà. Des de la Gene-
ralitat, estem al servei de l’Administració 
Local, que ens toca potenciar. Tenim un 
territori, el de la Catalunya Central, amb 
uns municipis molt petits que també re-
quereixen que l’administració els pugui 
oferir aquesta ajuda, cooperació i com-
plicitat. Aquesta feina, alhora, em permet 
conèixer molt bé la realitat dels nostres 
municipis, dins d’un país tan divers.

—Però, sobre quines temàtiques actua 
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el departament de Governació?
—Històricament, s’ha ocupat del PUOSC 
(Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), 
és a dir, el tradicional Pla d’Inversions 
de la Generalitat. Actualment, el PUOSC 
d’Inversions ja no existeix, sinó que els 
d’ara s’anomenen de Manteniment, 
que és una altra via de finançament que 
ofereix el departament. Un altre dels 
temes importants dels ajuntaments és 
el de Secretaria i Intervenció, ja que cal 
que estiguin correctament nomenats, 
perquè són les persones que han de 
revisar la gestió pel que fa als números 
i la fiscalitat dels ajuntaments. Des del 
departament de Governació també es 
gestionen els Fons Europeus d’Inversió, 

que recentment han atorgat a Manresa 
un projecte FEDER, amb la temàtica del 
camí ignasià, i a nivell de Consell Co-
marcal un altre destinat a Turisme, del 
Geoparc de la Catalunya Central, que 
aglutina diferents ajuntaments. Així 
mateix, hem d’afrontar i donar resposta 
al tema de deutes i pagaments. Des de 
Governació hi ha les vies de finança-
ment estàndards de la Generalitat cap 
als ens locals. Per exemple, els Fons de 
Cooperació. D’aquesta manera, els nos-
tres ajuntaments es nodreixen del pres-
supost públic català. Hi ha altres vies de 
finançament que hem d’anar mantenint 
perquè tot l’engranatge vagi funcionant.

Habitatge
—Com funcionen les polítiques d’Ha-
bitatge?
—Pel que fa a polítiques d’Habitatge, el 
departament té la Secretaria d'Habitat-
ge i Millora Urbana, d’on penja l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya, on es 
dissenyen les polítiques que afecten els 
nostres municipis. A la Catalunya Central 
es destina més als municipis més grans 
de 20.000 habitants, però també consi-
derem els més petits, perquè les entitats 
financeres han tingut –i tenen encara– 
molts pisos en propietat, amb una quan-
titat important de buits. Per tant, recon-
vertir tot aquest potencial forma part de 
les polítiques d’Habitatge. Un exemple 

és el lloguer social per donar cobertura a 
les necessitats socials que tenim.

—Hi ha la impressió generalitzada que 
es fa poca cosa?
—A través de l’Agència de l’Habitatge 
s’han signat diversos convenis amb 
les entitats financeres, per posar-se 
d’acord entre els uns i els altres. També 
s’està fent una radiografia de país per 
saber quants pisos buits hi ha als nos-
tres municipis, que ens permetrà apli-
car les polítiques que millor convingui 
a cadascun d’ells, per evitar la desocu-
pació, si és que hi ha demanda d’habi-
tatge social. De fet, ara el Parlament de 
Catalunya ha aprovat la llei d’habitatge 

4/2016, de nou, ja que el Tribunal Cons-
titucional va refusar la del 2015. Recull 
el que ja deia aquesta, per donar mesu-
res i possibilitats a l’emergència d’habi-
tatge que tenim. L’Agència de l’Habitat-
ge ho vehicula a través de les oficines 
locals i comarcals d’habitatge, que en 
programen les polítiques concretes.

—Hi ha dades quantificades de l’evolu-
ció de la feina feta?
—Sí. Per garantir que els ciutadans pu-
guin accedir a l’habitatge i mantenir-lo, 
comptem amb quatre eines: el parc 
d’habitatge públic a lloguer social, que 
s’està ampliant amb l’adquisició de pisos 
per tempteig i retracte, amb les cessi-
ons temporals d’habitatges d’entitats 
financeres, així com amb pisos de parc 
privat que ofereixen lloguer assequible, 
mitjançant la gestió de la Generalitat. La 
mediació per resoldre casos de sobre-
endeutament: En situacions d’endeuta-
ment de famílies amb les seves entitats 
financeres intervé el servei d’intermedia-
ció hipotecària Ofideute, que l’any 2016 
ha aconseguit 58 solucions pactades. 
Ajuts al pagament del lloguer i la hipote-
ca: Ordinaris, amb prestacions als ciuta-
dans per al manteniment de l’habitatge. 
A la demarcació de Barcelona no pot su-
perar els 600 euros. En aquest cas, l’ajut 
és del 40% de l’import del lloguer anual, 
amb un màxim de 2.400 euros anuals. I 

Urgents, quan una família té un deute 
acumulat per impagament de lloguer o 
de la quota de la hipoteca i es troba en 
risc de desnonament. El 2016 s’han des-
tinat ajuts al lloguer de gairebé 9 milions 
d’euros i s’han donat gairebé 5.400 pres-
tacions. Reallotjament de famílies en risc 
de perdre l’habitatge: en aquest cas, una 
desena d’ajuntaments catalans tenen 
les seves meses pròpies, en les quals 
participa una representació de l’AHC. 
En concret, 38 famílies s’han benefici-
at aquest 2016 de les adjudicacions de 
la mesa d’emergència. A través de les 
prestacions urgents, les mediacions i els 
acords pactats amb el servei d’Ofideu-
te, així com amb els pisos adjudicats a 
través de la Mesa d’Emergència, aquest 
2016 s’han evitat 250 desnonaments a 
les comarques de la Catalunya Central.

Partit Demòcrata  
—Quines són les teves tasques com a 
presidenta del PDeCAT al Bages?
—Mantenir la cohesió de partit a nivell 
comarcal, ja que portàvem una trajectò-
ria important al Bages com a Convergèn-
cia. Encapçalats per David Bonvehí tení-
em un bon recorregut i el que he de fer 
és mantenir el caliu i la cohesió existent, 
i fer partit tant en l’àmbit comarcal com 
en el municipal. És el que ens correspon 
en aquest moment tan tendre, de crea-
ció del nou partit. Es tracta de construir 
el nou partit al Bages, des de la base; és 
a dir, començant per cadascun dels mu-
nicipis. El lema del nostre equip a la cam-
panya era Bages 30, amb l’objectiu que 
en els trenta municipis de la comarca hi 
hagués una representació local del partit 
i aconseguir 30 caps de llista per encap-
çalar els 30 municipis, i acabar tenint, si la 
ciutadania ens donés la confiança, 30 al-
caldies. Reconec que és un objectiu molt 
ambiciós. En l’equip som dotze persones 
que formem part de l’executiva comarcal.

—Què està passant amb la militància 
estrictament de Convergència?
—Doncs una part ha passat al Partit 
Demòcrata i uns quants per raons his-
tòriques o personals no han volgut fer 
aquest canvi. De tota manera, es tracta 
d’un tant per cent força minoritari. El 
gruix de la militància ha passat d’un 
partit a l’altre. També cal remarcar que 
hi ha hagut una considerable entrada 
de gent nova. Ara com ara, som 13.000 
associats en tot Catalunya, 3.000 d’ells, 
nous, que mai no havien estat vincu-

«Durant el 2016 s’han destinat ajuts al lloguer 

de gairebé 9 milions d’euros i s’han donat 5.400 

prestacions. A les comarques de la Catalunya 

Central s’han evitat 250 desnonaments»
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el perfil
vet Castaño Vilella neix a Manresa el 9 de juny de 
1981. El seu pare, Jordi, és de Navàs i exercia d’en-
ginyer de mines. A la UPC va conèixer la seva mare, 
Montserrat, originària de Sant Guim de Freixenet i 
es van establir a Manresa. Ella durant uns anys va fer 

d’administrativa a la Metal·lúrgia Tèxtil. Té un germà, Jordi, 
que és enginyer superior industrial. Comença els estudis 
de ben petita a la Badia Solé, però al cap d’un any passa a 
la Flama, que dirigia Alba Baltiérrez. Després es trasllada a 
l’institut Bages, que l’any 1996 es va fusionar amb el Fius i 
Palà per donar lloc a l’actual Guillem Catà. Durant l’etapa 
d’institut, un parell d’anys, anava també a l’Acadèmia Cen-
tral a les tardes, per ampliar coneixements i fer els deures. 
D’adolescent va participar com a voluntària en les activi-
tats del Galliner i més endavant va treballar de taquillera al 
teatre Kursaal. Havia fet teatre amateur a la Sagrada Famí-
lia i va participar com a actriu en la Innocentada de l’Ole-
guer Bisbal. Del 1999 al 2004 estudia Enginyeria Superior 
Química a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Durant un any treballa a l’empresa Trety de Santa Colo-
ma de Farners, del sector de l’automoció, en els departa-
ments de Planificació i Logística. El mateix 2004 cursa el 
Certificat d’Aptitud Pedagògica i un any després s’inicia 
en l’ensenyament com a professora de Secundària en Fí-
sica i Química, del 2005 al 2008 al Guillem Catà i del 2008 
al 2011 al nou institut de Cal Gravat, on és membre de 
l’equip directiu de Toni Massegú, com a coordinadora 
pedagògica de segon cicle d’ESO. El 2007 passa les opo-
sicions i es converteix en funcionària del Cos Superior del 

Professorat de Secundària, especialitat de Física i Quími-
ca. Del 2011 al 2016, dins del departament de Benestar 
Social i Família, ingressa a l’Institut Català de les Dones 
com a coordinadora territorial a la demarcació de Bar-
celona. Entremig, durant el curs 2013-14 fa un postgrau 
en protocol i organització d’esdeveniments a la facultat 
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Des de l’any 
passat, és presidenta del PDeCAT al Bages i directora dels 
Serveis Territorials de Governació, Administracions Públi-
ques i Habitatge a la Catalunya Central des de l’1 de març 
del 2016. Un altre deles seves aficions han estat els mit-
jans de comunicació. Durant tres anys va fer de reportera 
de carrer, en el programa Angular a Televisió de Manresa, 
del grup Regió7, i fins fa poc ha col·laborat mensualment 
en la secció d’opinió del Pou digital durant un any, amb 
articles lliures de temàtica política i nacionalista.

I

lats a cap projecte polític. 

—Tot i així, amb la bugada, quants 
llençols s’han perdut?
—No tants. Es calcula que Convergèn-
cia hi havia 14.000 militants. Doncs, 
vindrien a ser uns 4.000.

—Penseu fer neteja amb els corruptes 
implicats en les comissions?
—La justícia decidirà i farà la seva feina. 
Nosaltres com a PDeCAT, que és del que 
em pertoca parlar, hem de construir 
un partit que esvaeixi qualsevol mena 
de dubte de pràctiques incorrectes. 
Hem de demanar i exigim als nostres 
militants i associats, és a dir, a les bases 
fonamentalment d’aquest partit, de 
construir-lo amb plena transparència i 
amb rendiment de comptes. És el que 
estem fent ara. És cert que venim d’una 
història d’èxit convergent, però cal reco-
nèixer que potser no va ser del tot prou 
transparent. Ha arribat el moment de 
mirar-nos al mirall i saber en què ens 

havíem equivocat i en què no. Per això, 
construïm un nou partit, per assentar 
unes bases noves, amb uns altres valors.

—Insisteixo, els implicats poden for-
mar part del nou partit?
—Aquestes persones de les quals em 
parles de moment estan pendents del 
que dictamini la justícia, que és qui, ara 
com ara, ha de resoldre aquesta aureola 
de corrupció. Reconec que cal rectificar 
coses del passat, de la mateixa manera 
que veiem que el sistema de partits au-
tonomistes i tradicionals també canvia. 
Insisteixo també: el Partit Demòcrata no 
construirà res sobre la base de qualsevol 
dubte de corrupció, perquè ni els esta-
tuts ho permeten. És un sistema blindat 
i, òbviament, no es permetran errors 
que puguin venir del passat. El nou par-
tit serà net i transparent. És el que farem!

—El PDeCAT arribarà fins al final en el 
tema del referèndum o hi renunciarà 
abans?

—Tenim el mandat de fer-lo i arribarem 
fins al final. De fet, el 26 de març vam 
engegar al Teatre Nacional de Catalunya 
la nostra campanya pel referèndum. Do-
nat el tret de sortida, pretenem aportar 
arguments, esvair dubtes i fer tots els 
aclariments que calgui, de manera con-
cisa i precisa per tal que tota aquella part 
de població a qui ens puguem adreçar, i 
que tingui dubtes, no en tinguin, de cara 
a poder guanyar el referèndum.

—Et penses presentar a l’alcaldia de 
Manresa, alguna vegada?
—(Riu molt) Sóc tastaolletes, però no 
tant! No ho tinc previst ni sóc de tarannà 
escalador, ni forma part del meu imagi-
nari en aquest moments. Ni ho tinc pas 
previst. En aquests moment, la meva res-
ponsabilitat és organitzar i tirar endavant 
el partit en l’àmbit comarcal. Per tant, en-
tre tots hem de buscar les millors perso-
nes i els millors projectes per encapçalar 
els nostres municipis i comarques, de 
cara a les municipals del 2019.
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Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí
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el pou
de cultura

uan passegem pel centre distrets pels 
aparadors, sovint no ens fixem en cases 
com aquestes dues dissenyades en pa-
ral·lel per l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa 
el1 899, situades al carrer de la Canal i a 
la cantonada amb el carrer Nou. Són dos 
edificis d’habitatges de planta baixa i tres 

pisos d’alçada que l’arquitecte Oms va tractar de manera 
unitària en els elements decoratius i de manera diferen-
ciada en les obertures, amb un llenguatge neoclàssic. 
Així, les façanes de les dues cases estan recobertes per 
un encoixinat de pedra que marca els carreus. A la casa 
número 26 (la que fa cantonada amb el carrer Nou) hi és 
de dalt a baix, mentre que a la finca del número 24 no-
més és als dos primers pisos, i al tercer hi ha un estucat. 
Les cantonades i les pilastres estan formades per carreus 
de pedra. Les obertures dels balcons tenen els brancals, 
les llindes i els trencaaigües de pedra treballada. Els bal-
cons estan fets amb llosanes senzilles i les seves baranes 
són de ferro colat. El tractament del tercer pis és diferent 
a cada edifici; el del número 24 té un seguit de finestres 
en forma de galeria, mentre que el del número 26 dis-
posa de balcons correguts com els de la primera planta. 
Pel que fa al coronament de les façanes, la casa que fa 
cantonada forma un capcer, mentre que l’altre és pla. 
La composició de les façanes és clàssica i té alguns ele-
ments historicistes. La disposició de la tradicional botiga 
de llenceria de Rubí i Casals als baixos modifica la conti-
nuïtat del model seguit en la resta de la façana. 

El catàleg de Manresa protegeix el volum, l’aspecte ex-
terior i els espais comuns de l’interior de l’edifici pel seu 
valor artístic, estilístic i històric. Es tracta d’un edifici que 
enriqueix el paisatge urbà i que s’integra en la tipologia 
de façanes pròpia del centre comercial de la ciutat.

Casa Ferrer Granés 

Q

PER SABER-NE MÉS:
- LACUESTA, Raquel, Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte: la consoli-
dació del modernisme terra endins. Delegació del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya a Manresa i Angle Editorial, Manre-
sa, 2009.
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Un clam més viu 
i necessari que mai

l proper 27 d’abril obre el 
teló el Festival Clam de 
Cinema Social de Catalu-
nya en la seva 14a edició, 
la primera d’oferir tres 
seus simultànies de cele-
bració: Navarcles, Manresa 

i Navàs. Fins ara el certamen s’havia de-
senvolupat només a Navarcles, lloc ma-
triu d’aquesta iniciativa, que el 2004 va 
posar en marxa l’entitat FICNA (Festival 
Internacional de Cinema de Navarcles), 
constituïda un any abans, amb la doble 
finalitat de promoure valors universals 
com els drets humans i la solidaritat a 
través del cinema i, alhora, dotar Na-
varcles de més contingut cultural.  

Aquesta ampliació en el territori forma 
part del nou impuls que s’ha volgut 
donar al festival, amb la decidida im-
plicació de l’Ajuntament de Manresa i 
la col·laboració  també de l’associació 
cultural FotoFilm Navàs, que acollirà 
part de la programació d’enguany. «Hi 
ha la voluntat de materialitzar un canvi 
de dimensió i de posicionar-se gradu-
alment com un referent entre els festi-
vals més importants del país, especial-
ment en cinema social», diu al respecte 
Serafí Vallecillos, nou director de Clam 
en substitució de Valentí Oliveras. 

Amb el nom també renovat, el festival 
inicia una nova etapa amb la mirada 
posada en el futur i amb ambiciosos 
reptes plantejats. Sense perdre els 
trets essencials que l’han definit al 
llarg de la ja important trajectòria, el 
Clam aspira a consolidar la seva pre-
sència més enllà de l’àmbit local i a fer 
créixer el prestigi que actualment ja és 
marca de la casa. «La incorporació a la 
Catalunya Film Festivals per a nosal-

tres ja és molt significativa, però hem 
de treballar per continuar incremen-
tant l’interès cinematogràfic del festi-
val, mantenint els criteris de qualitat 
i de novetat en la programació i enri-
quint-la amb la presència de directors, 
productors, actors…», assegura Valle-
cillos, que també hi veu una importàn-
cia decisiva en la potenciació del seu 
vessant educatiu.

Enguany l’aposta del consistori man-
resà en aquest nou periple del festival 
és important i el nivell de compromís 
organitzatiu i econòmic que ha contret 
així ho demostra. Segons Anna Crespo, 
regidora de Cultura, la voluntat de su-
port és inequívoca: «La implicació de 
la regidoria amb Clam és total; s’han 
aconseguit 20.000 euros de pressupost 
ordinari i s’ha presentat el projecte 
d’ampliació i millora del certamen a 
les institucions pertinents: Generalitat, 
Diputació…». Es vol així, tant des de 
la regidoria com per part de l’entitat 
organitzadora, posicionar el festival 
en un lloc destacat dins el panorama 
d’esdeveniments cinematogràfics ca-
talà i estendre la seva àrea d’influència 
a més territori. L’objectiu és, en aquest 
sentit, prou ambiciós: «Esperem que 
un públic potencial més gran pugui 
beneficiar-se de la projecció de totes 
aquestes pel·lícules, xerrades i tots els 
altres actes paral·lels que s’hi duen a 
terme i, alhora, que Manresa recuperi 
així al seu territori un festival de cine-
ma de la qualitat que té sens dubte el 
Clam», diu Crespo.       

Qualitat i missatge social
El Clam Festival Internacional de Cine-
ma Social de Catalunya 2017, que 
se celebrarà entre el 27 d’abril i el 7 
de maig, té com a tema aglutinador 
d’aquesta edició Herois de la salut. L’any 
passat, el lema Llibertat cloïa un cicle 
de tres anys dedicats als principis que 
va propagar la Revolució Francesa com 
a grans valors universals en què s’havi-
en de sustentar els drets humans i les 
societats democràtiques del futur. Co-
herent amb el caràcter de compromís 
i de reflexió al voltant de les grans pro-
blemàtiques socials i humanitàries que 
l’ha guiat sempre, el Clam continua 
focalitzant la mirada en les persones 
o col·lectius que pateixen situacions 
diverses de vulnerabilitat i d’exclusió  i, 
alhora, en aquells que dediquen el seu 
temps a intentar alleujar el dolor de 
tots aquests éssers humans.  

Les pel·lícules que es presenten al cer-
tamen contenen, doncs, aquest missat-
ge de denúncia o de difusió d’una re-
alitat sovint oblidada per les polítiques 
governamentals, però també tenen en 
comú una alta qualitat cinematogràfica 
que només per aquesta raó ja són me-
reixedores de ser visionades. Per a Jordi 
Bordas, crític de cinema i membre del 
jurat del festival, no hi ha cap dubte: 
«El nivell qualitatiu de les pel·lícules del 
Clam sempre ha estat alt. Obres que es 
mouen entre la ficció i el documental, 
tot i que en el cinema actual els límits 
entre aquests registres és cada cop més 
difús, però al capdavall productes ar-

El Clam, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, 
inicia la seva singladura enmig de grans crisis socials i humani-
tàries, cada cop més perllongades.E
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tístics que el jurat valora en el resultat 
creatiu que assoleixen, sense perdre de 
vista el seu vessant social». Dues deli-
catessen, en paraules de Bordas, com 
Sparrows (2016) de Rúnar Rúnarsson o 
Corazón gigante (2015) de Dagur Kári o 
el llargmetratge danès Land of Mine de 
M.P. Zandvliet (2015), estrenat recent-
ment a les sales comercials, sobre al-
gunes de les conseqüències tràgiques 
de les guerres a llarg termini, són una 
mostra prou eloqüent del cine que es 
projecta al festival.

El lema d’enguany pren el relleu deixat 
pel documental australià The surgery 
ship (2015), de Madeleine Hetherton, 
premiat l’any passat tant pel jurat com 
pel públic en la secció oficial de llarg-
metratges, que mostra el dia a dia del 
treball que es duu a terme en un vaixell 
hospital de l’organització humanità-
ria Mercy Ships (Naus de l’Esperança). 
El reconeixement i l’interès unànimes 
que va generar han influït en la tria del 
tema actual. Amb la paraula herois els 
promotors del Clam volen retre ho-
menatge a totes aquestes persones 
que, individualment o com a membres 
d’organitzacions no governamentals 
i sense interessos lucratius, dediquen 
els seus coneixements i professiona-
litat a l’atenció sanitària de milers de 

víctimes de catàstrofes humanitàries. 
El seu és un exemple de gran valor ètic, 
remarca el Clam, però no ho és menys 
el de tots aquells altres que treballen 
prop de casa per garantir la dignitat de 
molts ciutadans actualment en condi-
cions d’extrema precarietat.        

Perspectiva polièdrica
Un total de 148 curts i 39 llargmetrat-
ges procedents d’una quarantena de 
països truquen a la porta d’un cer-
tamen que, més enllà del palmarès 
competitiu, vol oferir una perspectiva 
polièdrica de problemàtiques socials 
sovint poc conegudes o distorsionades 
a través de la celebració d’actes paral-
lels a la projecció de pel·lícules. «En la 
selecció de les pel·lícules hi pesen crite-
ris tant cinematogràfics com de contin-
gut social. Ens agrada presentar també 
una mostra internacional, perquè això 
ens permet mirar de tenir una visió 
global tant de les tendències cinema-

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

togràfiques com de les realitats socials 
que aquesta filmografia recull», explica 
Serafí Vallecillos. Un dels plats forts és 
sens dubte la concessió del Premi Pere 
Casaldàliga a la Solidaritat, que en l’edi-
ció anterior va anar a parar a l’ONG nas-
cuda a Catalunya Proactiva Open Arms.

El Clam, amb tretze edicions ja com-
plertes, és un festival consolidat. Així 
ho creu Valentí Oliveras, anterior 
director: «El fet de celebrar la 14a edi-
ció ja és un èxit, i situa el festival com 
a referent a Catalunya. Un aspecte 
també molt positiu és el d’haver posat 
al mapa un poble de la Catalunya inte-
rior de poc més de 6.000 habitants». A 
punt d’inaugurar-se aquest important 
aparador cinematogràfic dels grans 
drames socials i humanitaris actuals, el 
Festival Internacional de Cinema Soci-
al de Catalunya propaga de nou el seu 
clam de denúncia i de sensibilització 
per a tothom qui el vulgui escoltar.   



36 EL POU · ABRIL 2017

propostes
MÚSICA Marc Vilanova

Abril florit
omençant pel teatre Kursaal, l’emblemàtica 
cantant Marina Rosell ens oferirà un repertori 
que presenta amb el nom de Cançons de la 
resistència & Moustaki, on continua amb el 
seu particular homenatge al mític cantautor 

d’origen egipci, juntament amb una revisió de can-
çons clàssiques d’ànim revolucionari, una combinació 
immillorable per celebrar com cal la diada de Sant Jor-
di (diumenge, 23 d’abril, 18 h). Canviant d’espai i de re-
gistre, la programació de la sala Stroika ens porta dos 
noms emergents de gran reclam i qualitat, dues pro-
postes directes des del País Valencià. En primer lloc, els 
alacantins Smoking Souls portaran el rock contempo-
rani i vigorós del seu darrer treball Cendra i Or (dissab-
te, 8 d’abril, 22:30 h). Movent-nos de la Marina Alta cap 
al nord, a la Safor, i amb el nou llarga durada Raval, des 
de Gandia tindrem els ZOO amb el seu hip-hop brillant 
i compromès (divendres, 28 d’abril, 22:30 h). 

CINEMA Jordi Casas

Un rodatge 
de 20 anys

ineclub ens porta una de les pel·lícules més 
singulars que ha donat el cinema espanyol: 
Transeúntes. Es tracta d’un retrat de la Barce-
lona postolímpica, de la tardor de 1993 a la 
tardor de 1994. El que la fa més especial és 

que la producció ha anat saltant del rodatge a la sala 
de muntatge i viceversa al llarg de més de vint anys 
fins a trobar la seva forma definitiva. Luis Aller és un 
director i professor de cinema lleonès, establert a Bar-
celona des de molt jove. Amb aquest film ens ofereix 
un calidoscopi de nombroses històries diferents, bar-
rejant drama, comèdia, ficció, documental i diversos 
formats d’imatge, fins i tot dins de la mateixa seqüèn-
cia. Per aquesta aventura homèrica, el cineasta ha 
comptat tant amb actors no professionals com amb 
intèrprets destacats de la nostra cinematografia, com 
són Sergi López, Roger Coma, Adrià Collado, María 
Galiana, Diana Gómez, Bea Segura, Pep Munné i Rosa 
Renom. La sessió es farà el diumenge 23 d’abril, diada 
de Sant Jordi, a les 18:30 h, a l’auditori de la Plana de 
l’Om, i comptarà amb la presència del director, per res-
pondre les preguntes dels espectadors.

TEATRE Joan Morros

Clara Segura 
al Conservatori

l 21 d’abril arriba al renovat teatre Conservatori 
una petita perla teatral: Conillet, un monòleg in-
terpretat per la Clara Segura. Amb Conillet som 
testimonis d’un viatge íntim, tot i que salvatge, i 
amb un particular sentit de l’humor, a través del 

dia a dia d’una dona d’avui, una superwoman del passat, 
del present i del futur... que travessa el temps per arribar 
a tot arreu però que, al contrari dels superherois de les 
pel·lícules, està morta de por: la por dels fills, la por de 
la soledat, de les mentides, de les ferides... La por de no 
ser estimada, i sobretot, la por de no ser entesa. Conillet 
és com una selfie d’una dona polièdrica, una dona al lí-
mit que ha de fer malabars a diari per combinar totes les 
seves facetes: mare, amant, treballadora... i mantenir un 
mínim equilibri entre les seves obligacions i els seus de-
sitjos. La vida d’aquesta mare és un remolí, un xuclador, 
una anar i venir frenètic al ritme del timbal de Duracell, 
que dura i dura i dura. 

ART Maria Camp

Mudances
l Konvent, a Cal Rosal, inicia la programació 
del 2017 amb la proposta Mudances, de Car-
les Generó i Thomas Keis. A les parets exteriors 
de l’edifici Generó ens mostra amb un seguit 
d’impressions fotogràfiques el que van ser les 

fàbriques del riu Ter, les runes, els mobles, les màquines... 
I a l’interior trobarem l’obra del dissenyador alemany Keis, 
peces treballades amb fusta, basades en la construcció de 
volums minimalistes, equilibrades, amb voluntat d’expli-
car alguna història. A la galeria Artèria d’Igualada hi tro-
bem l’exposició Art, terres i foc, on cinc pintors traslladen 
el seu imaginari a la ceràmica. Xavier Aballí, Josep M. Mal-
tà, Josep Moscardó, Fèlix Plantalech i August Rossell van 
estar treballant durant un any al taller de ceràmica Baltà 
(Guardiola de Font-rubí), un suport amb el qual no havi-
en treballat mai. A l’exposició es podrà veure el resultat, i 
també una pintura de cada artista. Una experiència que 
aquest taller es proposa repetir amb més grups d’artistes. 

C E

E
C
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quadern obert
Antolina Vilaseca
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fa 25 anys
Jaume Puig

El casament tradicional 
recuperava 
protagonisme
Passada la febrada rupturista dels anys se-
tanta, molta gent tornava a casar-se amb 
tots els ets i uts. Tot i una minoria resistent, 
la major part de manresans feia mans i mà-
nigues per pagar-se el millor convit de bo-
des, el més sofisticat vestit de núvia i el més 
complet vídeo per immortalitzar l’esdeveni-
ment. El cost mitjà de la celebració era d’un 
milió i mig de pessetes.

l tema central, elaborat per Àngels Masats i 
Josep Tomàs, parlava dels diferents aspectes 
relacionats amb les cerimònies matrimo-
nials. Des de la joieria Uró confirmaven a la 
revista l’augment de demanda d’anells nup-

cials i Ada Pelaez, dependenta de Pronovias, explicava 
que havien notat un increment de la demanda de vestits 
de núvia, que podien costar entre 50.000 i 200.000 pes-
setes. Un món a part era el de les agències matrimonials. 
A Manresa n’hi treballaven dues. Mari Sierra, de l’agència 
Hada, parlava de la recança de les dones per utilitzar els 
seus serveis i que els clients eren majoritàriament ho-
mes, de més de 35 anys. Un exempleat de l’empresa de 
detectius Quingar explicava que també tractaven casos 
d’assumptes sentimentals, més aviat desagradables per-
què sovint tenien un desenllaç dramàtic.

Febre ocellaire
Un altre reportatge d’Àngels Masats es feia ressò de l’ac-
tivitat de les dues entitats ocellaires de la ciutat: l’Anti-
ga Unió Ocellaire, ubicada al bar Pajaril del passeig de 
Pere III, i la Societat Ocellaire La Primavera, amb seu a 
les Escodines. En total, uns 400 manresans ensinistraven 
ocells per cantar i el preu d’un exemplar podia valer fins 
a vuit-centes mil pessetes.

El Pou complia cinc anys
La nostra revista arribava als primers cinc anys d’existèn-
cia i ho celebrava amb una festa a la sala El Sielu, una Nit 
de Comèdia, amb la projecció de les pel·lícules Què t’hi ju-
gues Mari Pili? I Un submarí a les estovalles, a la Sala Ciutat, 
i una conferència-col·loqui a l’Ateneu sobre Els mitjans de 
comunicació davant el futur, a càrrec del periodista Salva-
dor Alsius, conductor del Telenotícies Migdia de TV3.

L’Ajuntament tancava el Conservatori
El dia 10 d’abril, l’Ajuntament decidia tancar el teatre Con-
servatori indefinidament, a causa del mal estat de la xar-
xa elèctrica i la calefacció. Sis dies abans, Manolo Escobar 
omplia dues vegades el Palau Firal per presentar el seu 
darrer LP Tango, tango, amb una trentena d’autobusos 
desplaçats de tot Catalunya. I el dia 6 els centres sanitaris 
de la ciutat iniciaven una vaga de cinc dies per demanar 
l’homologació salarial amb el personal sanitari de l’Institut 
Català de la Salut.

Portada feta amb la participació del grup Teiatru

E

Dibuix de Manel Fontdevila evocatiu dels 5 anys de la revista, a la seva 
pàgina habitual sobre l’Oleguer Bisbal
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crònica social
Mireia Vila

l mes de maig de 1956, Manresa es va abocar 
solemnement a celebrar el quart centenari 
de la mort de Sant Ignasi. L’efemèride va ser 
commemorada a les localitats catalanes i es-
panyoles de més tradició jesuítica. Manresa, 

com a pàtria del llegat espiritual de Sant Ignasi, no va 
voler ser menys. Les celebracions manresanes van co-
mençar el diumenge 13 de maig, amb la recepció de 
les relíquies del crani i l’espasa del sant, procedents de 
Montserrat, i es van allargar fins al 20 de maig.

Els actes centrals es van fer el cap de setmana del 19 i 
20 de maig, amb la concurrència de les autoritats civils 
i religioses. El dissabte al vespre, després d’una rebuda 
solemne a l’Ajuntament, es va fer la inauguració de les 
obres del passeig del Riu i del camí de la Cova. A la fo-
tografia es poden veure les principals personalitats que 
van oficiar l’acte. En primer pla, hi figuren l’alcalde de 
Manresa Joan Prat Pons (dreta) i el cardenal arquebis-
be de Tarragona, Benjamín de Arriba y Castro (centre). 
Darrere seu apareix també el bisbe de Sant Sebastià, el 
vigatà Jaume Font i Andreu. L’encarregat de tallar la cin-
ta va ser el president de les Corts espanyoles, Esteban 

Bilbao Eguía (al centre amb el barret a la mà). 

Les obres van ser rebudes per l’opinió pública com una 
intervenció necessària per dignificar l’accés a la Santa 
Cova, tot i que no hi va faltar qui es lamentés del re-
tard amb què s’havien iniciat i al·legant que ja haurien 
d’haver estat enllestides per a l’ocasió. Durant aquella 
setmana l’ambient festiu va transformar la vida ciuta-
dana amb tota mena de manifestacions. Manresa va 
rebre la visita de pelegrins vinguts d’arreu d’Espanya 
amb autocar i els alumnes de totes les escoles es van 
organitzar en comitiva per anar a visitar la Cova. També 
es fer una processó de les relíquies, integrada –formu-
lismes de l’època– per associacions religioses tan sols 
masculines, seguida d’un castell de focs final.

Aquelles també van ser les dates elegides per engegar 
els primers semàfors de la ciutat, situats al tram de Sant 
Domènec-carretera de Cardona–carretera de Vic. Fins i 
tot corria la veu sobre una possible visita de Grace Kelly 
i Rainier. Es deia que els prínceps de Mònaco ja tenien 
reservada plaça en un cèntric hotel de la ciutat, rumor 
que va resultar del tot infundat.

E

Inauguració de les obres del passeig del Riu (1956)

Foto: Arxiu Històric Comarcal. Fons Enric Villaplana
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fanal de cua

Perdre-ho tot
l manresà Jeroni Muñoz avança en bona di-
recció dins del món literari. I ho fa amb un pas 
ferm. Si l’any passat debutava amb la interes-
sant novel·la Un vestit curt..., que abordava un 
relat social carregat de matisos, enguany aterra 

a les llibreries amb El torb sobre el mar (Onada), que va 
merèixer el premi Vila de Puçol i que té un punt de par-
tida colpidor: una nit, la policia desperta l’Antoni, un vell 
arquitecte que va decidir abandonar la vocació per dedi-
car-se a la pesca, i li comuniquen que el seu fill i un dels 
seus nets acaben de morir en un accident. Ell i la Maria, 
la seva dona, ho acaben de perdre tot. L’Antoni, a partir 
d’aquell moment, sortirà cada nit al mar, tot sol, amb el 
seu palangrer, «ell, on el primer horitzó dei-
xa de ser-ho, al bell mig de tot plegat». Per 
retrobar? Per recordar? Per oblidar?

Carregada d’imatges suggerents, amb un 
domini absolut del llenguatge mariner i del 
vocabulari dels pescadors, El torb sobre el 
mar va adoptant la forma d’una al·legoria 
on cada objecte, cada situació, pot prendre 
diferents lectures. El vaixell del vell mariner, 
el mar, l’horitzó, un portacontenidors sense 
càrrega amb el qual ensopega nit rere nit... 
cada detall pot adquirir, en un moment de-
terminat, significats profunds.

Muñoz, que demostra habilitat en la cons-
trucció de la història, explicada en bona 
part a través de silencis plens de sentit, no 
ha escrit una novel·la de trama trepidant. En aquesta 
novel·la, revestida d’una pàtina de dramatisme exis-
tencialista, hi passen més coses a dins dels personat-
ges que no pas a fora. No és una novel·la que serveixi, 
simplement, per passar l’estona, sinó, sobretot, perquè 
el lector, mentre acompanya l’Antoni en la seva persis-
tent recerca, acabi reflexionant sobre la vida, la mort, 
els records, l’oblit, l’amor, la paternitat, la solitud... 
I això la converteix, tot i la brevetat, en una novel·la 
ambiciosa: pels temes, pel llenguatge, per la força de 
la història, per la intensitat de les imatges o per uns 
personatges que, al cap d’uns dies d’haver-la acabada 
de llegir, encara conserves enganxats en algun plec re-
còndit de la memòria.

Algunes cites
amon Llull, en el seu Llibre de contemplació 
(escrit cap a 1273) dedica una colla de capí-
tols als diferents estaments del seu temps. 
A propòsit dels jutges considera que «són, 
majoritàriament, homes enganyadors i in-

juriosos i lladres del seu senyor i del poble que se’ls ha 
encomanat, i són així per al poble com els llops a qui 
les ovelles han estat lliurades». La seva missió hauria 
de ser «que donin a cada home allò que li correspon, 
que s’ho mereix i és seu, però els malvats jutges fan tot 
el contrari, ja que a aquells que mereixen pena donen 
repòs i a aquells que no mereixen pena els en donen, 
i aquells a qui haurien de prendre els donen i prenen 

a aquells que ho haurien de conservar».

En ple segle XV, en el Tirant lo Blanc de 
Joanot Martorell, durant les festes de 
les noces del rei d’Anglaterra, es crea 
un conflicte de protocol per culpa dels 
juristes que no s’acaba mai. El duc de 
Lancaster resol el problema fent penjar 
els jutges. El rei ho aprova amb aquests 
mots: «No em podíeu fer un servei i do-
nar-me un plaer més grans perquè els 
homes de lleis s’enriqueixen i destruei-
xen tota Anglaterra i tot el poble. Per 
això mano que restin així (penjats al cap 
del pont de Londres) fins demà; llavors 
que els tallin a trossos i els escampin 
pels camins».

I ja molt més a prop, en aquest 2017, es publica Els es-
tranys de Raül Garrigasait, novel·la situada en el temps 
de la primera guerra carlina. En un moment determinat 
l’autor dialoga amb un seu amic sobre les causes del 
conflicte i aquest darrer considera que la qüestió de 
fons és l’oposició radical a l’entronització de l’estat mo-
dern ultralegalista i burocratitzat que era l’ambició dels 
liberals: «Amb la multiplicació de les lleis i les disposi-
cions, l’únic que entens és que mai no pots estar segur 
que no te la fotran per alguna banda, perquè les subtile-
ses de la llei sempre afavoreixen a qui té el monopoli de 
la interpretació. I notes com expandeixen sàdicament 
els mecanismes de control, com tanquen espais íntims 
dins de zones normatives».

E R

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

             Erques Torres
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om que la nostra no és una 
ciutat normal, el negoci fune-
rari té un plus de funest. Dig-
ne, al llarg de la història, de la 
sèrie melodramàtica Six feet 

under –a l’estat titulada A dos metros bajo 
tierra. Per als que no tinguin present la di-
latadíssima història del tema dels morts 
a Manresa, és bo recordar que, fins a la 
liberalització del mercat a mitjan dels no-
ranta, l’única empresa que hi operava era 
Fontal, l’acrònim dels cognoms Fontanet 
i Alcañiz. De fet, els manresans ja utilitza-
ven Fontal com a sinònim absolut de fu-
nerària. Posteriorment, els socis van partir 
peres, l’empresa va passar a formar part 
del grup barceloní Eurofunerarias i, des de 
ja fa uns quants anys, opera amb el segell 
del grup Mémora, líder de l’estat en el sec-
tor. Ara bé, els deixebles de l’antiga Fontal 
no es van retirar del negoci. Així van néi-
xer la Funerària Fontanova –de Fontanet i 
Sunyer– i Funerària del Bages –antiga casa 
Alcañiz–, en un duel empresarial irrecon-
ciliable entre l’hereu Fontanet i el gendre 
Velasco a Manresa i comarca. Mentrestant, 
el grup Mémora no ha volgut entrar en les 
trifulgues del sepeli i ha anat aprofitant 
la inèrcia de la història, adaptant-se, com 
ho fa a tots els municipis, als serveis que 
ofereix la ciutat. Ara és al capdavant de 
la iniciativa per construir un crematori a 
la zona de Congost que, per cert, sembla 
que tornarà a enfrontar Manresa i Sant 
Fruitós, que també té sobre la taula un 
projecte d’incineradora. 

Per fi, el vell projecte de construir-ne un a Manresa per 
aprofitar l’àrea territorial d’influència podria veure la 
llum –a sobre, amb competència al municipi del cos-
tat– i milloraria una mica el model esquarterat i confús 
en el qual cada funerària té el seu edifici, les seves sales 
de vetlla, la seva sala per a cerimònies, etc. i cal fer uns 
quants quilòmetres si la família opta per la incineració 
del difunt. No pas com en altres ciutats, on els tanato-

ris i altres instal·lacions estan centralitzades i, en part, 
municipalitzades, són comunes i hi treballen indistinta-
ment totes les empreses que ho desitgin. A més, hi sol 
haver espai per aparcar i bons accessos des del centre 
de la ciutat. Tot el contrari que a Manresa, on no apar-
quem, no sabem mai on hem d’anar exactament i con-
tinuem incinerant a la quinta forca. Com a mínim, això, 
ara, sembla que tindrà remei. 

C
Crematori, per fi

Il·lustració Laura Estrada
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en altres ocasions part d’aquesta sec-
ció. Aquest cop, però, l’aparició va ser 
en un acte oficial amb tota la pompa. 
Ni més ni menys que la commemora-
ció del 125è aniversari de les Bases de 
Manresa. En la vetllada, celebrada el 
24 de març, conjuntament amb Lluís 
Barrera, Pere Font, Xavier Serrano i la 
direcció de Fina Tàpias, va posar veu 
a un dels protagonistes de la reunió 
al Saló de Sessions de l’Ajuntament el 
1892. Concretament, al poeta i drama-
turg Àngel Guimerà. I ho va fer amb la 
potència i l’abrandament que requeria 
la retòrica del personatge que encar-

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS

Places ‘lliures’
La guerra dels comerciants de la plaça 
Major i del carrer de Sobrerroca per 
aconseguir places d’aparcament al 
carrer de la Dama, just a tocar de l’Anò-
nima, no podia presentar una estam-
pa més concloent. Un veí em passa la 
imatge dels dos solars marcats com a 
zona blava un dimarts a la tarda. Com 
podeu veure, els pocs automòbils que 
hi ha estacionats aprofiten, precisa-
ment, els espais no senyalitzats per 
aparcar el cotxe. La resta de places tan 
necessàries segons els botiguers, estan 
permanentment buides i, és clar, tant 
els vigilants de la zona blava com la 
Policia Local fa els ulls grossos amb 
els cotxes mal estacionats que, segons 
em comenta el meu informador, són 
de gent que viu a prop i ho aprofita, ja 
que sempre són els mateixos vehicles.

Contactes 
de províncies
En l’era d’internet, els anuncis per tro-
bar parella han anat força a la baixa. 
De tota manera, algunes publicaci-
ons encara conserven un espai per a 
la gent que busca companyia. També 

sembla força caducada la tecnologia 
del teletext dels canals de televisió. 
Però, encara hi ha clàssics. De la unió 
de l’anunci per paraules i el teletext de 
TV3 en sorgeix aquesta imatge que va 
retratar un company de la redacció. Un 
xicot de 52 anys que, dedueixo, es de-
dica al sector primari, busca una noia 
per formar parella, tot esperant, això 
sí, que les dones que hi contactin no 
tinguin cap objecció a fer vida a pa-
gès. Ras i curt. Ara bé, el que estranya 
és que la recerca s’acota a la província 
del Bages, una divisió administrativa 
que, francament, no existeix. Deu voler 
dir la comarca o una realitat superior 
semblant a la vegueria o la Catalunya 
Central. En fi, el que abans en podrien 
haver dit «Manresa y alrededores». Per 
l’ús actual del teletext, dubto que tin-
gui gaire requesta. Amb el seu perfil 
d’home de camp, però, pot provar de 
presentar-se al càsting de la pròxima 
edició del programa de Cuatro Granje-
ro busca esposa. 

Jardineres 
invasives
Tot i que el negoci no és el que era, ja 
sabem que les terrasses dels quioscos 
del Passeig són un dels trets distintius 
de la ciutat, igual que, en altres temps, 
les cadires de la Rosita (en pau reposi). 
Per fer-les més acollidores i anunciar 
el que ofereixen, a part de les veles, 
tendals i mobles de servei, alguns es-
tabliments ja fa temps que col·loquen 
mampares i jardineres al tram que te-
nen assignat. Una mica de decoració ja 
està bé, ara, el que veiem a la imatge ja 
és invasiu per molt permís que es tin-
gui per ocupar la via pública. Es tracta 
de la Pizzeria 1900 que, directament, 
restringeix el pas per la part central del 
Passeig i s’apodera de més espai del 
que li correspondria. Potser algú els 
hauria de dir alguna cosa.

La veu de Guimerà
La dèria teatral del nostre cap de 
redacció, Carles Claret, ja ha omplert 
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que darrerament l’entitat convida tant 
els clients a fer servir els caixers, n’hi ha 
que han decidit passar-hi la nit abans 
de fer-ho a la intempèrie. La segona, 
que em fa arribar una inquieta subs-
criptora, és d’una botiga de la zona de 
la Parada que, davant de l’arribada de 
la primavera, ha decidit fer liquidació 
de la temporada i, pel que sembla, de 
la vida laboral. Una altra realitat sovin-
tejada en el comerç de la ciutat. 

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE L’HOMENOT DE LA PIPA

Les bases? Quines bases?
quest març passat, Man-
resa va voler, i poder, ce-
lebrar els 125 anys de l’as-
semblea de  redacció de 
les Bases per a la Constitu-

ció Regional Catalana. Es pensava fer 
un acte lluït, i donades les circumstàn-
cies –eufemisme del procés–, envoltat 
d’una emoció i il-

lusió compartides pels presents. L’acte 
es feia al saló de sessions de l’Ajunta-
ment i es va  omplir d’una gran gerna-
ció de persones vingudes d’arreu de 
Catalunya. Era el dia 24 de març del 
2017, 125 anys clavats! 

Alguna cosa va fallar, començant pel 
temps; una pluja fina, plovia bé pel que 

acostuma a ploure al nostre país, 
però en un mal moment; ningú 
a la plaça gran! Bé, ningú no és 
veritat, unes desenes d’humans 
sota els porxos. La comitiva ofi-
cial, sota els porxos també, i ben 
atapeïts! Es va perdre una ocasió 

per demostrar que, pel bé del país, 
si cal  mullar-se, doncs ens mullem, 
que això no porta conseqüències 
penals! A partir d’aquí toco d’oï-
des, ja que no era a dins. Una 
petita enquesta entre diversos 
assistents i uns ocellets m`han 
relatat –això del relat queda bé 
en aquests temps– les seves per-
cepcions. Una acte molt oficial, 
amb bona litúrgia però mancat 
de trempera. Molt eclèctic. Vaja, 
que la il·lusió i la joia no era el 
que es flairava en l’ambient. 

Per una vegada que Manresa podia es-
tar a primera plana de l’actualitat cata-
lana, no més de tres minuts mal comp-
tats als noticiaris de d’àmbit català. Al 
carrer es va fer figa, moltes personali-
tats i poc poble. Una altra oportunitat 
perduda per situar-nos i que ens situïn 
en el món. Molt cor de Catalunya, però 
aquest cor no batega al ritme neces-
sari i precís. Podria ser que, pel fet que 
no hi ha Unitat Coronària a la nostra 
ciutat, el batec del poble és feble. So-
bretot si no es fa partícip de la festa a 
la ciutadania.

Molt clarificador l’article de Regió7 
amb les preguntes als clients del 
Frankfurt Les Bases –no cal donar les 
gràcies per la doble publicitat– sobre 
el seu coneixement del que són les Ba-
ses de Manresa: desconeixement gai-
rebé absolut i quan l’encerten ho fan 
de resquitllada! Podríem extrapolar el 
grau de (des)coneixement a la resta 
dels ciutadans? Amb força seguretat 
fora així, encara que no sé si la pobla-
ció enquestada és representativa de 
la població general. Cal desconfiar de 
persones que s’abraonen a  beure cer-
vesa en lloc del gran picapoll bagenc.

A

nava. El senyal televisiu de l’acte es va 
emetre en directe per la Xarxa de Tele-
visions Locals –a Manresa a través de 
Canal Taronja amb els comentaris del 
company Eduard Font– i es va enregis-
trar íntegrament a TV3, on el Carles es 
guanya les garrofes. A Sant Joan Des-
pí, els companys, no van poder evitar 
immortalitzar-lo declamant, tant al 
Telenotícies com en els successius but-
lletins del canal 324.

Misèries
Acabaré el relat mensual amb dues 
imatges lamentablement massa habi-
tuals a Manresa i al país on vivim. La 
primera mostra, tres homes dormint 
sobre un cartró a l’espai dels caixers 
automàtics de l’oficina de la Bonavista 
del BBVA (abans Catalunya Caixa). Com 
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

Manresa, els manresans i les Bases

i ha qui no comprèn com 
tants manresans desco-
neixen encara què van 
ser i què van significar 
les Bases de Manresa, de 

les quals enguany celebrem el 125è 
aniversari.  Tirant llarg, diria que ben 
just si un de cada deu manresans els 
sona, això de les Bases. I d’aquests, un 
de cada tres confonen aquest primer 
esborrany d’una constitució catalana 
amb l’avinguda o amb els antics dipò- 
stis d’aigua. Però no cal anar tan enllà 
per adonar-se que el desconeixement 
de la ciutat no és solament històric, 
sinó que ateny la realitat actual. Que-
daríem parats, i no pas gratament pa-
rats, si féssim una enquesta de carrer i 
demanéssim a la gent coses tan d’estar 
per casa com el nom de la plaça que hi 

H ha al capdamunt de la Muralla, el nom 
de l’alcalde i quin riu travessa la ciutat. 
Demaneu, en canvi, els noms del pre-
sentadors de Sálvame limón,  Got Talent 

i Ahora caigo i veureu com els percen-
tatges d’encerts es capgiren. Animals 
com també som, aprenem només allò 
que ens és útil i pràctic. I així ens va.    
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QUI NO CONEIX... LO GAITER 
DEL CALDERS

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

125 anys de les Bases de Manresa
El divendres 24
des de les set, cap al tard,
vam estar més de mitja hora
sota el porxo, a resguard
de la pluja que mullava
els carrers de la ciutat,
esperant la comitiva 
que aquest cop va fer salat.

El President, en la glosa,
aviat va deixar clar
que les Bases de Manresa, 
també es varen fer esperar,
malgrat ser l’humil oferta
a una Espanya federal,
on tots poguéssim conviure
de manera natural.

Ha plogut des d’aleshores
i ha quedat més que provat
que si l’ase no vol beure
no s’obté cap resultat. 
No hi ha més alternativa:
seguir esclaus dels espanyols
que ens menystenen i se’ns rifen
o emprendre el camí tots sols. 

Ja sabem el peu que calcen,
i res a fer no tenim
amb els que, si posem urnes,
ens acusen de fer un crim. 
Ens diuen separatistes
i ens exclouen sense embuts,
i com uns neofranquistes
ens tomben lleis i estatuts.

No paren de fer la guitza
i ens van estrenyent el jou
de l’estèril centralisme.
Més que mai cal «trencar l’ou».
Per més que ensenyin les ungles,
ni que ens duguin al jutjat, 
volem una pàtria lliure
per la nostra dignitat.

No ens deixem prendre les ales
ni les ganes de volar
i exigim el dret de viure
que té el poble català
de poder fer el seu camí,
i si les urnes ens neguen
que se’n vagin a parir!

Fina Farrés: 'Només puc viure bé si l’altre viu bé'

egur que la teniu vista! I no 
tant pels 33 anys que ha 
treballat rere un taulell de 
banca al carrer Guimerà sinó 
perquè aquesta dona és una 

veritable activista. Josefina Farrés i Ar-
deriu –filla del 54– és mare de tres fills 
i àvia d’un parell de nets, que el passat 
8 de març va rebre el premi Maria Ca-
sajuana. Un reconeixement a la seva 
trajectòria, que començà de ben jove 
al barri de la Sagrada Família, a l’Agru-
pament Escolta Antoni Gaudí, on va fer 
de cap –i de cap d’agrupament, i de cap 
de demarcació i fins de formadora de 
caps, que ja es veia que no s’hi posava 
per poc. La recordeu, amb aquella veu 
un punt trencada? Que no us confon-
gui el trèmolo: la Fina ja era una dona 
d’empenta, i una dona de fe –d’una fe 
que es vol transformadora. I és que la 
Fina participava també en el Moviment 
d’Estudiants Universitaris Cristians 
(MUEC) i en els cursets d’Ultreia, i va 
sentir parlar de Pere Casaldàliga, a qui 
aniria a conèixer personalment quan va 
venir a Roma. D’aquella llavor va néixer 

S l’Associació d’amics d’en Pere Casaldàli-
ga. Ha estat fins a sis vegades al Brasil, 
captivada per la pràctica del bisbe de 
Sâo Félix,a l’Araguaia! «És un altre tipus 
d’església, al costat del poble». Amb 
aquest bagatge, quan el 1994 esclatà el 
conflicte a l’Africa dels Grans Llacs, es va 
mobilitzar amb altres manresans. Així va 
néixer l’associació Inshuti, amb l’objec-
tiu de denunciar aquell daltabaix, que 
el 1997 s’emportaria Flors Sirera. I la de-
núncia no és només de les guerres o la 
pobresa, sinó de les seves causes: la cur-
sa armamentista, l’explotació dels recur-
sos miners, les multinacionals i el preu 
del coltan... I coneix la vulneració dels 
drets humans a Ruanda o a Tanzània, on 
visita els camps de refugiats. Allà, com 
aquí, la causa dels conflictes són les de-
sigualtats, i potser no n’hi ha prou amb 
grans acaptes o maratons de solidaritat. 
Per això la Fina també fa classes d’alfa-
betització a dones, a Caritas, i participa 
en el Consell Municipal de Solidaritat i 
d’Interculturalitat, i amb Justícia i Pau, 
al CP Lledoners. I es manté convençuda 
que tots tenim coses per aportar.
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ELCULDELPOUEPITAFI MOSSÈN GUDIOL

preciades germanes i germans, quina savi-
esa i capacitat de revelació que té l’Altíssim 
quan, remenant els fils de la quotidianitat, 
mostra les evidències més ignotes a l’indoc-
te i il·lumina la realitat amb tanta lluïssor que 

enlluerna. Així, l’acte institucional que donava el tret 
de sortida a la commemoració del 125è aniversari de 
les Bases de Manresa va començar gairebé tres quarts 
d’hora tard perquè el president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, va quedar embussat a la C-16, l’autopista 
que, segons diuen, i que Déu em perdoni si m’erro, va 
començar a incrementar les misses (potser millor but-
xaques) de Lluís Prenafeta, mà dreta d’un Jordi Pujol, 
qui també va ser a la ciutat amb motiu de l’aniversari de 
la primera pedra del catalanisme polític. Algun malin-
tencionat ja li ho va mig apuntar a l’exalcalde de Girona, 
que les comunicacions de Manresa amb Barcelona es-
taven com estaven... I, per Déu, si jo hagués estat allí li 
hauria etzibat: «Si haguéssiu vingut per la C-55, encara 
no hauríeu arribat a puesto». La qüestió és que l’acte va 
quedar molt elegant i, d’inversions infraestructurals, no 
se’n va parlar ni gota. Tot plegat, amb la paciència de 
sant dels regidors de l’oposició i els diputats de PSC i 
Ciudadanos, als quals la retòrica separatista no els aca-

ba d’agradar. Un aplaudiment per a ells. Els de la CUP, 
amb l’habitual postureig, directament no hi van ser pre-
sents: les Bases de Manresa van ser de dretes. 

Ara, i que Nostre Senyor em guardi de mentir, els ideals 
d’autogovern i l'organització comarcal i infraestructural 
es van encunyar a les Bases, es van posar sobre paper a 
la Macomunitat de Catalunya, es van assajar a la Repú-
blica i les va anorrear la guerra. El que sí que ha parlat 
d’inversions ha estat Mariano Rajoy. Va anunciar una 
lluvia de millones per al nostre país. Pocs se’l van creu-
re amb els precedents de correspondència entre el que 
promet Espanya i el que acaba fent en realitat. De la C-55 
no en parla ningú i, això sí, el que es vol reforçar són les 
Rodalies de Renfe. Aquí sí que sucarem, valga’m Déu! 
Això sí que és una broma de mal gust, encara més quan 
es tracta de la línia ferroviària de Manresa, que, com ha 
anat dient aquests dies Francesc Comas, comissari de la 
commemoració de les Bases conjuntament amb Jordi 
Rodó, tarda més actualment que fa 125 anys, quan van 
fer cap a Manresa prohoms com Lluís Domènech i Mun-
taner, Valentí Almirall o Àngel Guimerà. Que diàfana que 
és la lectura retrospectiva dels fets històrics. Tant o més 
que els camins que ens assenyala Nostre Senyor.     

A

Bases i infraestructures
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Del  18 a l  30  d ’abr i l  de  2017    Espai  de la  P lana de l ’Om, Manresa

                                Organitza:                                                                      Amb la col·laboració de:

Ajuntament de Canet de Mar

Centre d’Estudis 
Lluís Domènech i Montaner

E X  P  O S  I  C  I  Ó

Conferència inaugural 
“Lluís Domènech i Montaner i les Bases de Manresa. A la recerca de la Constitució Catalana perduda”

a  càrrec de l’historiador Carles Sàiz i Xiqués

Dimarts 18 d’abril, a les 20.00 h, a l’auditori de l’Espai de la Plana de l’Om
(Plana de l’Om, 1 · Manresa)

i  les  Bases  de Manresa
A la  recerca de la

Const i tuc ió  Cata lana perduda 
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