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Desenvolupament 
Empresarial - 
PGDE
Curs 2019-2020

Àrea comercial  
i vendes

Tècniques avançades  
de vendes i millora 
d’habilitats comercials
14 de novembre de 2019

Motivació i lideratge
5 de març de 2020

Del pla de màrqueting 
digital a la publicitat a 
través de les xarxes socials
21 de maig de 2020

Estratègies òptimes, 
venda consultiva i gestió 
eficaç de la cartera
10 d’octubre de 2019

Vendre més aplicant 
tècniques de neurociència
30 de gener de 2020

Com avaluar l’activitat 
comercial i donar feedback  
a l’equip de vendes
16 d’abril de 2020

ORGANITZEN

ACREDITACIÓ

Centre Internacional  
de Formació Contínua

Campus UManresa- UVic- UCC

FORMACIÓ BONIFICABLE

Formació bonificable a través de FUNDAE  
(Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) 
en funció del crèdit que tingui disponible l’empresa.

UManresa durà a terme les gestions per  
a aquesta bonificació de manera gratuïta.

MÉS INFORMACIÓ

Centre Internacional 
de Formació Contínua UManresa

infofc@umanresa.cat
T. 93 875 73 48
www.umanresa.cat/pgde
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editorial

es alarmes a escala global sobre el futur del planeta estan disparades. Despre-
nent-nos de visions apocalíptiques més o menys oportunistes, la preocupa-
ció augmenta fins al punt de replantejar, des del punt de vista metalingüístic 
i semàntic, la denominació del que alguns van denominar canvi climàtic. I 
és que, malgrat que és veritat que molts indicadors meteorològics, geològics, 
mediambientals... registren canvis metabòlics d’uns anys ençà, la connotació 
de canvi no implica, forçosament, l’evolució cap a un estadi millor per a la 

humanitat. Els defensors de la necessitat de posar fre als excessos del món on vivim ara parlen de crisi 
climàtica, just per reforçar la situació d’urgència i la necessitar d’actuar el més aviat possible. Els nega-
cionistes, en canvi, solen estar arrelats –de manera majoritària– a pensaments econòmics neoliberals 
i a la marxa inalterable d’un progrés que, tant ara com en altres cicles de la història, ha produït certa 
transformació de l’ecosistema, a la qual l’espècie humana s’ha anat adaptant mitjançant la mateixa 
evolució. En tot cas, el debat està servit i la irrupció de figures de generacions futures com la jove sueca 
Greta Thundberg desafiant el govern de Donald Trump encara animen més la recerca d’enteses i solu-
cions. I és que el magnat, i la majoria dels estats regits pel capitalisme salvatge, ni tan sols menystenen 
la crisi climàtica... fan que jugui a favor seu. No en va, el president nord-americà va fer una oferta per 
comprar Grenlàndia i frisa perquè es desglacin els pols per perforar-hi i seguir extraient petroli.

Al costat dels EUA, tot i els estira-i-arronses, els països asiàtics, amb la Xina al capdavant –l’estat que 
acull les factories que més contaminació llancen a l’aire–, no estan disposats a abaixar el pistó ara que 
creixen monetàriament. A la vella Europa, com a mínim, hi ha una agenda per pal·liar els efectes de 
l’escalfament global, la dependència dels hidrocarburs i els infinits envasos plàstics, així com la inabas-
table gestió dels residus. S’ha posat rumb a uns objectius però, certament, caldrà un profund canvi de 
mentalitat per revertir la voràgine. Només dos exemples no conviden a ser massa optimistes. La taxa 
sobre implantació del reciclatge a ciutats com Manresa no arriba ni al 40% de la brossa, després d’ha-
ver bastit tota una indústria al voltant de la gestió que no dona a l’abast. Primera conclusió: cal embru-
tar menys i, d’origen, no generar tants residus. En un altre àmbit, com el de l’automoció, es promou la 
transició al vehicle elèctric sense tenir resolts interrogants com l’autonomia, la propulsió i tecnologia 
de bateries –que també inclouen elements contaminants com el liti– i el carregament d’aquests vehi-
cles amb la rapidesa que hom fem ara en una benzinera. Segona conclusió: cal replantejar la tinença 
d’un cotxe privat –especialment a les grans ciutats– i estimular-ne l’ús compartit i combinat amb 
transports públics més eficients. Al capdavall, aquests i múltiples exemples més corroboren que som 
davant d’una crisi, no pas un canvi. Una crisi que requereix solucions amb caràcter d’urgència.

L

Crisi, no pas canvi
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fa 25 anys

Debat sobre ‘fer de pagès’ 
al Casino 
El 4 de setembre es va fer la taula rodona sobre el tema Fer 
de pagès a Manresa, dins del cicle Temes del Pou,  a la Sala 
d’Actes del Centre Cultural el Casino. En el debat hi van 
intervenir  Pere Calafell, hortolà de Viladordis;  Gerard 
Font, avicultor del Poal (Ecopallareta), i Mireia Martínez, 
jove agricultora. Durant l’acte es va presentar la revista  de 
setembre, que en el reportatge central parla amb deu per-
sones que fan de pagesos a la ciutat. 

Carles Claret, mestre 
de cerimònies als Carlins 
El cap de Redacció d’aquesta revista, Carles Claret, va exer-

El reportatge central de la revista, elaborat per Míriam Tira-
do, analitzava el ventall d’activitats que la ciutat oferia a les 
persones de més de seixanta anys. La revista parlava amb el 
Casal d’Avis de la Generalitat, que llavors tenia 6.500 socis, 
el Club de Jubilats Sant Jordi o l’Esplai Montserrat. Però era 
l’època de les excursions promocionals, que amb un preu 
exageradament barat oferien demostracions de productes. 
Un equip de la revista s’havia apuntat a una excursió amb 
avis a Cotlliure. Per 1.950 pessetes s’oferia viatge, esmorzar, 
dinar, un obsequi i la participació en un sorteig. Annabel 
Sardans ho explicava en el reportatge: la visita a la vila ros-
sellonesa durava 45 minuts i la resta del dia s’omplia amb 
sessions propagandístiques sobre un oli d’herbes miraculós.

El dia 19 d’octubre, ERC designava Ramon Fontdevila candi-
dat a l’alcaldia de Manresa, fet que comportava que deixés la 
coordinació d’aquesta revista a mans de Jordi Sardans. Però 
el mes havia començat amb la decisió de l’equip del govern 
Sanclimens de donar l’excedència laboral a Lluís Basiana, 
arran d’un expedient informatiu. El dia 9 d’octubre, el presi-
dent del Parlament, Joaquim Xicoy, inaugurava les obres de 
reforma del portal de la Seu, juntament amb l’alcalde Sancli-
mens. Els dies 10 i 11 d’octubre uns forts aiguats provocaven 
inundacions, talls de carreteres i de subministrament elèc-
tric. I els dies 29 i 30 d’octubre la ciutat acollia unes jornades 
dedicades a la cuina de secà.

Proliferaven les excursions ‘promocionals’

La proclamació de candidats 
provocava relleus al Pou

cir de mestre de cerimò-
nies en l’espectacle inau-
gural de la reformada sala 
els Carlins, que es va om-
plir de gom a gom en una 
vetllada plena de teatre, 
música, ball i cant coral.

Vilamala 
continua 
fent auques 
Joan Vilamala, l’alter ego de Lo Gaiter del Calders, que 
clou les pàgines del Cul de Pou mes rere mes, continua 
produint auques dedicades a personatges il·lustres del 
país. El seu repte és fer-ne dotze cada any. De moment 
ja ha fet les auques de Xirinacs, Sisa, Pau Riba, Guiller-
mina Motta, Guillem d’Efak i  alguna altra que encara 
no és penjada a la xarxa, com ara la de Palau i Fabre i la 
de Feliu Formosa. Tot plegat ho podeu veure si aneu a 
www.auques.cat.

http://www.auques.cat
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La plaça 
de l’Institut 
Tots la coneixem, aquesta cèntrica pla-
ça enmig del Passeig, a mig camí entre 
Sant Domènec i la Bonavista. Durant 
la seva urbanització als anys vint, molt 
lligada a la construcció de l’institut, es 
va anomenar plaça de Victòria Eugè-
nia; més tard, en temps de la 2ª Repú-
blica va dur el nom de Francesc Macià. 
Finalment arriba el Franquisme, i des 
d’aleshores, i encara avui dia, és ofici-
alment la plaça d’Espanya. Tot i així, 
som molts que l’hem anomenat col-
loquialment plaça de l’Institut. Ja era 
així, sembla, des del seu naixement, 
perquè en aquell moment ja era presi-
dida per l’edifici en obres del Grup Es-
colar o institut. No hi havia cap més 
edifici al voltant.

Darrerament, la tensió entre indepen-
dentistes i espanyolistes ha fet que tin-
guem una plaça sense nom. Bé, de fet, 
sí que en té, ja que encara es diu Espa-
nya malgrat que es va treure la placa 
per posar-ne una altra amb el nom de 

plaça de la República; una placa que 
en poques hores va ser trencada. Su-
posem que tornem a posar-hi la placa 
anterior, la d’Espanya; molt probable-
ment apareixeria un dia o bé feta mal-
bé o guixada. En definitiva, entraríem 
en una guerra de plaques.

Voldria fer una proposta, crec que for-
ça raonable, consistent a demanar als 
uns i als altres –partidaris de repúbli-
ques catalanes i partidaris d’espanyes– 
que cedeixin una mica i, si pot ser, 
que oblidin per un moment la política 
general i pensin un xic més en la ciu-
tat. Pensar en la ciutat, en aquest cas 
voldria dir aprofitar la toponímia no 
oficial dels noms dels llocs. En aques-
ta línia, penso que posar-hi una placa 
a la façana de Correus que hi digui 
plaça de l’Institut seria l’oficialització 
d’un nom popular dedicat a una gai-
rebé centenària institució de la ciutat. 
Plaça de l’Institut, una denominació 
que no hauria d’incomodar ni ofendre 
ningú… però vaja, ja sabem com és 
l’incivisme.

Francesc Gasol Pujol

EL POU
de la gallina

caçats a la xarxa

Una d’endoterapiaadicció a Manresa

Un aplaudiment per a les mans que han fet 
aquesta pancarta a ganxet. #gentgran

20 de setembre. Eduard Melero @bosquerol

22 de setembre. Anna Vilajosana, periodista i escriptora @AVilajosana

De vegades, passejant per la ciutat, encara hi 
ha coses que ens sorprenen. A la moda d’em-
bolicar arbres i mobiliari urbà amb llana 
(l’anomenat YarnBombing), la gent gran (i 
sàvia) de Manresa hi incorpora encara una 
pirueta més: el ganxet.

La fotografia és prou il·lustrativa. En 
aquest cas, se sumen els problemes de dro-
godependència i el mal estat d’alguns solars 
i zones verdes. Al marge de la denúncia a 
les xarxes socials, tractant-se d’aquest resi-
du potser seria convenient informar-ne a la 
Policia Local. 

EL POU
DE LA
GALLINA
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de mes a mes

El castell de focs i el Correfoc 
clouen la Festa Major
2 de setembre. El castell de focs al parc de l’Agulla i un 
Correfoc multitudinari, que crema 244 quilos de pirotèc-
nia, clouen els actes de la Festa Major.

Moren ‘Juan de los pájaros’ 
i mossèn Florenci Costa 
4 de setembre. L’activista Juan González Reina, conegut 
com a Juan de los pájaros, vinculat a la lluita veïnal al 
Xup, mor als 86 anys. El dia 24, mor a Navarcles mossèn 
Florenci Costa, exrector de la parròquia de l’Esperança 
(Mion-Puigberenguer) i exdirector del Centre de Pen-
sament Cristià.

Torna la Setmana 
dels Jocs al Carrer 
7 de setembre. La 17a Setmana dels Jocs al Carrer, orga-
nitzada pel CAE, envaeix amb jocs de taula les places del 
centre de la ciutat durant quatre dies, alhora que una gim-
cana d’enigmes arriba fins al recinte de l’Anònima.

Una cinquantena d’entitats 
fan ofrena floral de la Diada 
11 de setembre. L’ofrena floral de 49 entitats i el discurs 
de la historiadora Assumpta Montellà protagonitzen la 
Diada a Manresa, mentre que l’onzena Marxa de Tor-
xes, que s’havia de fer el dia abans, queda suspesa per 
la pluja.

El Festivalet de Circ 
omple l’Anònima 
14 de setembre. La segona convocatòria del Festivalet de 
Circ trasllada les actuacions al recinte de l’Anònima, amb 
molt èxit de públic, malgrat la reducció de pressupost en 
relació amb la primera edició.

L’Agulla rep la 36a 
Cantada d’Havaneres 
14 de setembre. Amb la presència de formacions musicals 
vingudes d’arreu de Catalunya, la 36a Trobada de Cantai-
res d’Havaneres i el tradicional rom cremat tornen a atrau-
re força públic al parc de l’Agulla.

La FUB tindrà càtedra 
de simulacions clíniques 
16 de setembre. Alhora que s’enllesteixen les obres de mi-
llora a la segona planta de la Clínica Universitària, la FUB 
acull la presentació de la primera Càtedra a l’estat de Simu-
lació i Seguretat del Pacient, que dirigirà Carmen Gomar.

La Catalunya Central, 
a debat 
18 de setembre. Organitzada per la delegació del Govern, 
amb la col·laboració del diari Regió7, la sala polivalent del 
Kursaal acull un debat sobre la Catalunya Central, mo-
derat per Marc Marcè, amb la participació d’Alba Rojas, 
coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu; Dionís Guiteras, 
alcalde de Moià, i la historiadora berguedana Rosa Serra.

Redacció, administració, 
publicitat i subscripcions:
Associació cultural El Pou de la gallina
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La sala dels Carlins 
estrena nova imatge 
21 de setembre. Amb un espectacle multidisciplinari on 
participen actors, músics, cors i associacions que han col-
laborat amb la sala al llarg dels anys, s’estrena la reforma 
del pati de butaques del teatre dels Carlins i la nova clima-
tització, que ha tingut un cost de 163.000 euros.

Les detencions de nou 
CDR omplen els carrers 
23 de setembre. Més d’un miler de persones es concen-
tren a Sant Domènec per protestar contra les detencions 
de nou membres dels CDR de diferents poblacions. Tot 
seguit, la manifestació desfila per la Muralla fins a la ca-
serna de la Guàrdia Civil.

SETEMBRE 2019

U
na

 d
e 

fr
ed

a.
..

...I una de calenta

Juan de los Pájaros
El 4 de setembre va morir Juan González Reina, conegut 
com a Juan de los pájaros per la seva afició als ocells. Nascut 
a Estepa, el 16 d’octubre de 1932, va arribar a Manresa el 
1955, amb 22 anys, en un tren de fusta carregat d’andalu-
sos que fugien de la misèria dels señoritos franquistes. En el 
llibre autobiogràfic, Un rebelde sin tregua, escrit per Ignasi 
Perramon, afirma que «Catalunya ens va rebre amb els bra-
ços oberts. Vull deixar clar que Catalunya no és Espanya. 
Que és una nació molt diferent, amb la seva llengua i la seva 
cultura, i que no ens l’arrabassaran». A Manresa, va treba-
llar en la construcció i el tèxtil. Activista veïnal al Xup, on 
va ser president de l’Associació de Pares i Mares de l’escola, 
i defensor de la justícia social i independentista, va ser mi-
litant del PSUC, del PSAN, amb qui es va presentar amb el 
número 8 a les primeres eleccions municipals democràti-
ques de 1979, i ERC. Es va mostrar contrari a la Constitució 
del 78 i sempre va denunciar la impunitat dels franquistes.

Pla de xoc de pavimentacions
Després d’anys d’inacció als carrers de Manresa, molts 
dels quals presentaven un lamentable aspecte a causa de la 
manca de manteniment, ara sembla que el Pla de Millora 
de l’Espai Públic 2019 comença a donar els seus resultats i 
s’estan enllestint les pavimentacions previstes en 22 vials, 
tant del centre com de la perifèria: des del passeig de Pere 
III a l’accés a Bufalvent o els camins de la riera de Rajadell. 
Després de vuit anys de reivindicacions de l’associació de 
veïns del Guix, Cots i Pujada Roja, i quan el ferm del car-
rer del Forn ja cedia, els responsables municipals van in-
tervenir el juny davant el perill d’esfondrament imminent 
d’un mur que dona als horts. A finals de setembre el carrer 
s’ha reurbanitzat de manera que s’ha convertit en un car-
rer nou: un vial tancat, de plataforma única, sense sortida 
pels cotxes, de forma que cal entrar-hi per carrer de la Pu-
jada Roja i s’acaba al pati de l’escola l’Espill; s’ha estabilitzat 
i assegurat el mur, i també s’ha fet un clavegueram nou.

Manresa clama contra 
el canvi climàtic 
27 de setembre. En la jornada mundial per la preser-
vació del planeta, una vaga majoritària als instituts i 
dues manifestacions –una al matí amb 500 estudiants 
i una altra de general a la tarda, amb un miler de parti-
cipants– s’afegeixen a la inquietud de molta gent per la 
crisi climàtica.

La Shopping Night 
anima la nit manresana 
28 de setembre. Organitzada per la UBIC i els comerci-
ants del carrer Guimerà i del Centre Històric, la Shopping 
Night omple d’animació els carrers del centre de la ciutat, 
amb ambientacions especials i música en directe.

El Sielu estrena gestors 
i temporada 
28 de setembre. El nou equip gestor de la Sala El Sielu, 
format per tres empresaris del barri antic: Vicky Garcia 
(Vermuteria), Anna Solsona (Espai Rubiralta) i Josep Fer-
rer (Bar Toni’s), engega temporada amb una nova decora-
ció, obra d’artistes locals.

Mar Juárez, desena a Doha 
29 de setembre. L’atleta de l’Avinent Manresa Mar Juárez 
finalitza en desena posició a la prova dels 50 km marxa 
dels Campionats del Món a Doha, sota unes condicions de 
temperatura (34 graus i 70% d’humitat) que posen a prova 
la fortalesa física i mental de totes les atletes.

Inauguració de la nova sala dels Carlins (Sussi Garcia) 
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favets...

Hi ha el que hi ha
ha fet molt, de mal, aquell anunci de 
cosmètics que afalagava les potencials 
clientes amb el seu eslògan «porque 
tú lo vales». Tant com el que seguei-
xen fent cada dia tots aquells llibres 

d’autoajuda que s’entesten a fer-nos creure que voler és 
poder, que tots som diamants en brut i que en cada un 
de nosaltres s’hi amaga una persona meravellosa, tan 
intel·ligent, tan hàbil, tan valenta i tan guapa com la que 
més, i tan capaç de tot com qualsevol. Algú a qui només 
li fa falta decidir-se a deixar anar el que porta dins per 
assolir, per fi, la serenitat, la felicitat i l’èxit social –so-
bretot això últim, no ens enganyem. I el millor de tot és 
que aquesta nova religió que ens promet un paradís ter-
renal ara i aquí, no exigeix cap gran sacrifici, tan sols un 
petit esforç de no res i una gran capacitat d’autosugges-
tió. La correcció política també ajuda molt a consolidar 
aquesta idea –és a dir, també està fent molt mal– i des 
de tots els flancs se’ns invita a creure que som fantàstics. 
Ara ja no hi ha escolars que suspenguin, tan sols alguns 
als quals es qualifica amb un NA de «no assoliment». I 
ho dic sense estar al dia d’aquest món, perquè no m’es-
tranyaria que s’hagués tornat a canviar la semàntica i 
s’apliqui una altra capa de maquillatge per tal d’amagar 
encara més la realitat. Aquell segle del qual parlava San-
tos Discépolo al seu tango Cambalache, on era el ma-
teix ser un burro que un gran professor, és el món que 
tenim ara. I a molts els complau enormement. Arribat 
aquest punt, aquell desig tan noble i tan equitatiu d’es-
perar «que guany el millor», s’acabarà prenent com una 
ofensa, temps al temps.

Contagiat, m’imagino, per aquest sentiment tan guai, 
que tots som fantàstics, un dia vaig expressar-li a algú 
d’aquesta revista el meu disgust pel dibuix que encapçala 
aquesta columna i que pretén ser una mena de retrat. Un 
dibuix que, per cert, ja és la segona versió, diguem que 
una versió millorada, del primer que em van fer. I sense 
estar per gaires romanços ni anar amb correccions polí-
tiques em va deixar anar pel broc gros: però, a veure... tu 
t’has mirat al mirall? Llavors vaig comprendre que voler 
no és poder. I vaig buscar refugi en aquella altra filosofia 
anterior que ens invita a acceptar-nos tal com som.

La Diada de 2019
om una part dels manresans que van as-
sistir a la Diada 2019 a la capital catalana, 
hi vaig anar amb autocar sota l’organitza-
ció de l’ANC. Certament, vaig observar un 
cert desencís i potser menys entusiasme 

respecte d’altres anys, però també una constatació inequívo-
ca de la voluntat de ser-hi, de persistir i de deixar clar que la 
majoria del poble català està a favor inequívocament del dret 
a l’autodeterminació. Havent assistit a totes les diades de l’11 
de setembre des del 2012, puc afirmar, a diferència del que 
diuen alguns mitjans estatals, que aquesta ha estat una de les 
més esperançadores. Primer, perquè davant les mentides del 
poder de Madrid, incapaç de formular una resposta política 
al conflicte i el cinisme de la plana major dels seus partits, 
Catalunya té capacitat suficient per respondre davant les in-
justícies amb la desobediència civil, i si els sindicats, després 
d’anys de complaença amb el poder, són capaços de defensar 
els interessos econòmics dels seus assalariats i la limitada de-
mocràcia que ens queda, sabran donar suport a una aturada 
de país, necessària, si volem fer front de veritat al neofeixisme 
governant a Madrid des que PP i PSOE es reparteixen el po-
der després de la transacció del franquisme. 

El postfranquisme que pateix d’una manera especialment 
dura la nació catalana només el trencarem plantant cara de-
mocràticament al cinisme dels poders estatals. Ara ens cau-
rà a sobre l’anunciada sentència condemnatòria dels presos 
polítics i no polítics empresonats arran dels fets ocorreguts 
l’any 2017, que tothom, des dels judicis celebrats a Europa 
fins les Nacions Unides, ha observat que es tracta de relats 
figurats. Només un estat venjatiu i repressiu es pot inventar 
delictes de sedició i rebel·lió on només hi va haver l’exercici 
de les més elementals llibertats de manifestació i expressió, 
com els mateixos responsables de les Nacions Unides han 
fet constar de manera explícita, demanant la llibertat dels 
civils i polítics empresonats injustament per un estat cen-
tralista i autoritari, i una monarquia imposada per un san-
guinari dictador. Ens cal determinació, però com que tenim 
la raó, ens en sortirem si anem tots a una, i som capaços 
d’anteposar els interessos globals del país a un partidisme 
mal entès que tan sols beneficia l’estat jacobí. Vaig mirar els 
ulls de manifestants perseverants, molt crítics sobretot amb 
la mediocritat d’alguns polítics actuals que estronquen la 
il·lusió col·lectiva, amb el risc de rebre’n les conseqüències.

N' C
Jordi SardansJosep M. Oliva
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Quan el paper va 
guanyar a la pantalla

mb un excompany aficionat a la tecno-
logia i a la lectura discutíem sovint so-
bre el futur del llibre de paper. Ell asse-
gurava que tenia els dies comptats, però 
jo en tenia seriosos dubtes. La majoria 

de les meves prediccions tecnoescèptiques han resultat 
errònies –em vaig resistir molts anys a comprar-me un 
mòbil o a passar de la meva vella màquina elèctrica a un 
ordinador–, però en aquest cas –i només en aquest cas– jo 
tenia raó. I és que, al contrari del disc de vinil, que més 
enllà de l’indubtable atractiu fetitxista té pocs o cap avan-
tatge pràctic en relació als seus enterradors tecnològics, 
el llibre de paper és encara molt competitiu al costat del 
seu rival digital. És també un objecte relativament atrac-
tiu, prestigiat i col·leccionable, permet una certa perso-
nalització –inclosa la signatura dedicada de l’autor!–, és 
raonablement barat i resistent –no cal patir perquè te’l 
prenguin o s’espatlli– i és autosuficient, perquè, al contra-
ri del disc o la cinta caset, el llibre no necessita cap aparell 
elèctric associat, més enllà d’una làmpada si es vol llegir 
de nit. Per això, la indústria discogràfica –i les botigues de 
discs– van desaparèixer pràcticament d’un dia per l’altre, 
mentre que l’editorial, llibreries incloses, resisteix amb la 
mala salut de ferro habitual. 

Potser recordareu, deu o quinze anys enrere, quan els 
apocalíptics pronosticaven l’agònica fi de la història de la 
música arrossegada per la fi de la industria discogràfica. 
Si no es poden vendre discs, deien, ja ningú no voldrà 
muntar grups, pensar cançons o proposar nous sons i 
ritmes. Partien d’una visió excessivament economicis-
ta del comportament humà i massa pessimista pel que 
fa a la capacitat de la societat d’adaptar-se als canvis de 
tota mena. Les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació han capgirat el món de la música i, entre 
els efectes positius d’aquesta transformació, el més signi-
ficatiu és el creixement exponencial de la música en viu, 
dels concerts de tota mena. Entre els efectes negatius, 
l’augment –no ha estat mai fàcil– de la dificultat per gua-
nyar-se la vida fent de músic.

A

...i tremendos

Que el llibre electrònic no hagi substituït al tradicional i 
que, per una sola vegada, el paper hagi derrotat la pantalla 
no vol dir que el sector editorial s’hagi mantingut inaltera-
ble a la consolidació de la societat digital. Es llegeix menys 
–perquè la competència en el camp del lleure i d’accés a la 
informació s’ha disparat–, es venen menys llibres –tirades 
cada cop més curtes–, es va menys a les llibreries –per-
què comprar per internet és fàcil, pràctic i barat–, però, 
en canvi, es publica més que mai i hi ha més publicadors 
–editorials grans, mitjanes, petites, micros i encara més 
micros– que mai. I és que, gràcies també a les noves tec-
nologies, publicar un llibre és molt més barat i senzill que 
abans i, per tant, crear una editorial o autopublicar-se està 
a l’abast de cada cop més gent. Encara més, el vell somni de 
tanta gent, d’escriure i veure publicat un llibre, és ara més 
possible que mai. Una altra cosa ben diferent és treure’n 
un rendiment econòmic. Les editorials fan números pre-
veient vendes mínimes properes, moltes vegades, als es-
cassos centenars d’exemplars i amb això compten cobrir 
costos materials i tècnics i, amb sort, treure un mínim 
benefici industrial. L’autor o autora es donaran per pagats 
amb la pujada de l’autoestima que proporciona veure el 
propi nom en una portada. I és que, si en el món de la 
música tocar en directe o gravar –en estudis semiprofessi-
onals– és molt més fàcil que anys enrere, però guanyar-s’hi 
la vida és una possibilitat restringida a minories selectes, 
parir i veure publicat un llibre és molt més probable que 
abans, però fer-ne una professió, d’escriure, s’ha convertit 
en una utopia a la qual ja cap jove aspira.

@carles_claret

Adam Majó
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retrats

Laura Serrat

S’apaguen els llums del teatre i s’aixeca el teló de l’escenari. L’obra avança i es va perfilant 
una història d’amor plena d’entrebancs entre dos homes que l’atrapa i l’aïlla de la boira dels 
seus pensaments. Decideix veure aquest espectacle teatral titulat Smiley tres vegades més 
i es compra el guió de l’obra per reviure les escenes mentre viatja amb tren, quan descansa 
en una pausa de la feina o abans d’anar a dormir. Un dia coincideix amb un dels actors pro-
tagonistes, Ramon Pujol, i amb timidesa li demana que li signi el llibre que sempre porta. 
De les gairebé tres-centes obres de teatre que la manresana Lídia de la Cruz veu a l’any, 
Smiley és la que recorda amb més detall. Els dos enamorats encara ballen sense parar dins 
la seva imaginació com les figuretes d’una capseta de música. Per què hi ha històries que 
recordem i d’altres que oblidem? La Lídia sosté que les bones trames teatrals són les que 
aconsegueixen semblar tan reals que tenen efectes en la vida quotidiana dels espectadors. 

Ella reflexiona sobre l’impacte que el teatre té en la seva vida mentre assaboreix un te negre 
a la terrassa del balcó del Kursaal. Dins la tassa es barregen tons castanys i vermells i sembla 
que hi respiri la tardor. Els ulls blaus se li entendreixen quan parla de la seva infància. Va 
començar a mostrar sensibilitat pel teatre a l’escola, quan preparaven la representació dels 
Pastorets pels veïns de Castellbell i el Vilar, el poble on va néixer. En aquell moment ja va 
intuir que el seu lloc no es trobava dins l’acció sinó a la butaca com a espectadora. La remor 
del teatre abans que comenci una obra, el silenci del públic mentre la història avança i la 
intriga del desenllaç. Per a la Lídia, anar al teatre significa llibertat. Llibertat de somiar i 
viatjar a l’interior de cada personatge. «Gràcies al teatre soc una persona diferent, em sento 
més oberta a escoltar i entendre les diferents formes de vida de cada persona», destaca. 

Als divuit anys va treure’s el carnet de conduir i es va sentir lliure per dirigir-se a Barcelona a 
veure les estrenes teatrals. Avui dia, amb 49 anys, quan surt de la feina es desplaça fins a la capital 
per seure a la butaca vermella. Ella és economista i anar al teatre significa «sortir d’un món qua-
drat i mil·limetrat per entrar en un univers sense límits». Destaca que li agrada la professió però 
vol estar a prop del món de l’art. Per aquest motiu, de seguida que va saber que el teatre Conser-
vatori de Manresa necessitava una persona que posés el programa d’espectacles en sobres s’hi 
va oferir. Era una manera de conèixer els membres del Galliner, el col·lectiu que s’encarrega de 
definir la programació dels espectacles que es veuen al Kursaal, al Conservatori i a l’auditori de 
la Plana de l’Om. A poc a poc, es va anar guanyant la seva confiança fins que, actualment, s’ha 
convertit en una de les veus més fiables per decidir els espectacles que es porten a Manresa. 

Defensa que la ciutat té cura del teatre i la resposta per part dels espectadors és bona. Tot 
i així, apunta que descentralitzar el teatre de Barcelona és una de les revindicacions cons-
tants de les poblacions petites. Lamenta que sovint veu fileres de butaques buides en diver-
sos teatres de la capital. «El futur del teatre depèn de saber conquistar els joves aconseguint 
que l’escenari es consolidi com un espai per a la reflexió i la crítica de la societat actual», 
apunta. L’art ha repassat tots els temes; per tant, «l’èxit és saber trobar una nova mirada». 
Els seus ulls del color del cel volen veure com, en els pròxims anys, el teatre continua man-
tenint la màgia que ella és capaç de veure-hi. 

La butaca vermella màgica 

Marc Prat

Lídia de la Cruz
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Manifestant el dia 27 de setembre a Manresa (Foto: Francesc Rubí)

La crisi climàtica també 
preocupa a Manresa
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tema del mes

Marc Prat

tema del mes

El canvi climàtic ja és una realitat innegable i és fruit de les accions 
humanes. La revolució industrial va ser l’inici d’un procés de 

transformació econòmica, social i tecnològica que va suposar un 
increment de les emissions de CO2. Ara, després de la Setmana pel 
Clima i les dues manifestacions manresanes, el tema està candent. 

Fem un cop d’ull a l’estat de la crisi climàtica a la nostra ciutat.

egons el Grup In-
tergovernamen-
tal d’Experts en 
Canvi Climàtic 
(IPCC), des del 
1970, les emis-
sions de GEH a 
l’atmosfera per 

activitats humanes s’ha incrementat un 
80%, i en el decenni del 2000-2010 ha 
augmentat amb més velocitat que ens els 
tres decennis anteriors. L’any 2015 es van 
donar dos fets històrics, en primer lloc 
la temperatura mitjana global del plane-
ta va superar en 1°C els valors preindus-
trials i, paral·lelament, la concentració 
de CO2 a l’atmosfera va superar les 400 
parts per milió. Així, si es manté aquest 
ritme, l’any 2100 la temperatura mitjana 
podria pujar entre 3,7 °C i 4,8 °C, res-
pecte de l’època preindustrial.

Per mitigar la crisi climàtica s’hauran 
de reduir les emissions de CO2, però 
s’ha de tenir present que aquest gas 
queda en l’atmosfera durant molt de 
temps. Es calcula que el 40% de les 

S
emissions que es produeixen actual-
ment hi seguiran durant cent anys, i 
passats mil anys encara en romandrà 
un 20%. En el cinquè informe d’ava-
luació de l’IPCC s’analitza un escenari 
optimista en què arreu del món s’aban-
donés ràpidament el sistema energètic 
actual, basat en gran part en els com-

bustibles fòssils. Si fos així, a final de 
segle la temperatura mitjana només 
seria 1 °C superior a l’era preindustrial.

Toni Dorado, professor i investigador 
d’enginyeria química a la Universitat 
Politècnica de Catalunya al campus de 
Manresa, creu que durant molts anys 
s’ha qüestionat el canvi climàtic «ja 
que està en contra de certs interessos 

econòmics que no volen difondre que 
existeixen canvis en el clima que ens 
afecten a tots, tant a l’ecosistema com 
en la salut de les persones. El primer 
que es pot fer per intentar trobar so-
lucions a la crisi climàtica és accep-
tar que tenim un problema, i penso 
que encara estem en aquesta primera 
fase». D’acord amb l’informe de l’IP-
CC mencionat anteriorment , «el canvi 
climàtic no es pot parar en el sentit que 
les conseqüències del que hem fet fins 
ara les estarem rebent, però el que hem 
d’intentar és mitigar-lo. Ara estem en 
un punt en el qual es considera que les 
conseqüències poden ser reversibles. 
Però quan parlem d’un increment de 
temperatures de 4 °C potser ja no po-
drem tornar enrere».

Hi ha moltes altres conseqüències de 
la crisi climàtica, com la disminució de 
la quantitat de gel i neu, l’acidificació 
i l’escalfament dels oceans i l’augment 
del nivell del mar. Jordi Badia, biòleg i 
secretari de la Delegació del Bages de 
la Institució Catalana d’Història Na-

«El canvi climàtic no es pot 
parar i les conseqüències 
les estarem rebent, però 
el que hem d’intentar 
és mitigar-lo»

La crisi climàtica també 
preocupa a Manresa
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tural (ICHN), afirma que Manresa no 
està mal situada en cas que la desglaci-
ació no tingui aturador, ja que el nivell 
del mar no arribaria pas a la capital del 
Bages. Però alerta que «així com avui 
hi ha refugiats econòmics o polítics, en 
un futur hi haurà refugiats climàtics».

Temperatures
Si ens fixem en les dades de la tem-
peratura del gràfic de l’estació agro-
meteorològica de Manresa-La Culla, 
que forma part de la xarxa d’estacions 
de l’Agència Estatal de Meteorologia 
(AEMET), podem observar com les 
temperatures mitjanes anuals dels 
darrers 49 anys han anat pujant. No 
tenim dades de la mateixa estació 
abans de l’any 1970, però per a aquells 
interessats a veure l’evolució de les 
temperatures a Manresa de l’any 1930 
al 1996 –obtingudes de l’estació mete-
orològica que Fecsa tenia als Dolors 
i de l’observatori de la Politècnica–, 
en el número 66 de la revista Dovella 
(1999) s’hi pot trobar l’article El clima 
de Manresa, de Florenci Vallès, biòleg 
i president de la delegació del Bages 
de la ICHN. D’aquell treball en podem 
extreure un parell de dades: «Durant 
els 20 anys que van del 1977 al 1996, 
només l’any 1984 el valor mitjà de la 
temperatura mínima resta per sota de 
la mitjana, un fet totalment insòlit al 
llarg del registre». Altrament, és des-
tacable el nombre de dies de gelada 
anuals; durant els 20 anys que van del 
1977 al 1996 no n’hi va haver cap en 
què el nombre de dies de gelada anu-
als superés la mitjana. El rècord de 
menys dies de gelada durant el perí-
ode comprés entre el 1930 i el 1996 el 
tenia l’any 1936 amb només 29 dies, 
seguit del 1996 amb 33. Vallès espe-
cifica que en el últims a Manresa «hi 
ha hagut grans calorades, però només 
una gran fredorada –períodes de varis 
dies amb temperatures inferiors a 10 
sota zero–, la del 2001».

En aquest sentit, el tercer informe sobre 
el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) 
apunta que des de l’any 1950 a Catalu-
nya «augmenten les nits i els dies càlids 
i disminueixen d’una manera significa-
tiva les nits i els dies freds. La tendèn-
cia climàtica és evident: la calor és més 
present i el fred fa passes enrere». Això 

comportarà un augment de les tempe-
ratures altes extremes, les onades de 
calor, les nits tropicals, les nits i els dies 
càlids i la durada de les ratxes seques.

Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda 
de Manresa, explica que «les onades de 
calor acaben tenint conseqüències en 
la salut de les persones, en la d’aquelles 
més vulnerables, gent gran o gent amb 
malalties respiratòries. Durant les calo-
rades augmenten els casos d’atencions 
mèdiques. Si les temperatures segueixen 
augmentant, la gent potser evitarà de 
sortir al carrer quan faci molta calor, i 
si és així, potser haurem de posar om-
bres en places amb tendals o arbres». El 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 
Clima (PAESC), del qual parlarem més 
endavant, defineix la població crítica 
com la més vulnerable a patir els efectes 
del canvi climàtic, i inclou els nadons –
menys d’un any–, la població de més de 
75 anys i la que pateix una discapacitat 
amb un grau superior al 65%. A Man-
resa la població de més de 75 anys supe-
ra els 8.000 ciutadans i els habitants amb 
discapacitat d’un grau de més del 65% 
supera les 2.300 persones. Com que no 
està calculat quantes d’aquest persones 
tenen més de 75 anys, en el PAESC s’es-
tima que el nombre de població crítica 
pot estar entre les nou i les onze mil 
persones. La població crítica de més de 

75 anys es preveu que augmenti consi-
derablement durant les properes dèca-
des, segons la piràmide de població de 
Manresa, i «per altra banda no està tant 
clara l’evolució pel que fa a naixements i 
persones amb discapacitat».

Un altre aspecte a tenir en compte pel 
que a les temperatures de Manresa 
és l’efecte de l’illa de calor. Aquest fe-
nomen incrementa la temperatura al 
centre de les àrees urbanes en contrast 
amb la perifèria, i es produeix especi-
alment en hores nocturnes, amb vent 
en calma i cel clar. Ignasi Cebrian, 
biòleg i membre de Meandre, acla-
reix que aquesta «anomalia tèrmica 
es produeix en poblacions de més de 
10.000 habitants, per la calor generada 
per l’activitat humana, la manca d’hu-
mitat, el mur que fan les edificacions 
i el ciment i l’asfalt que acumulen es-
calfor durant el dia. Segons la ciutat i 
les zones, l’increment de temperatura 
pot oscil·lar entre 2 °C i 7 °C. Per evitar 
l’illa de calor s’hauria de tenir més ve-
getació urbana i que aquesta connec-
tés amb l’Anella Verda, d’aquest mane-
ra es fomentaria la evapotranspiració i 
es reduirien les temperatures».

Flora, fauna i agricultura
L’augment de la temperatura provo-
cat per l’activitat humana també té 
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conseqüències en les altres espècies 
vives que viuen a l’entorn de la ciutat. 
Florenci Vallès, alerta que s’expan-
diran les plantes d’ambient càlid i ho 
exemplifica en el cas del llentiscle: «De 
Calders en amunt no trobem llentiscle 
perquè al Moianès hi ha fredorades 
prou freqüents per evitar que el llen-
tiscle proliferi. Si durant uns dies hi ha 
una glaçada, tota la massa de llentiscle 
que tenim aquí quedarà rossa, però 
l’arrel no morirà. Per matar el llentis-
cle a base de fred aquestes fredorades 
s’han de donar sovint, tres anys se-
guits, any sí any no... Cada vegada són 
menys freqüents les fredorades i per 
tant, amb el temps, el llentiscle arriba-
rà a Moià». Jordi Badia apunta que els 
ecosistemes canviaran especialment 
pel canvi de distribució de les plantes: 
«la fauna no és tan sensible a la tempe-
ratura, però les especies que depenen 
de plantes particulars es poden veure 
afectades. L’augment de les temperatu-
res tindrà impacte en els cultius del re-
gadiu manresà. Les mongetes tendres 
i algunes especies de tomàquets es be-
neficiaran del canvi climàtic».

Ton Armengol, president de l’Escola 
Agrària de Manresa, avisa que l’impac-
te climàtic està afectant molt l’agricul-
tura, ja que «varietats que funcionaven 
al Bages s’han de canviar per d'altres 
més adaptades a situacions de sequera 
o de semiaridesa. Ara es planta vinya en 
zones que abans es consideraven massa 
fredes, com el Pallars i més cap als Pi-
rineus, i a països del nord també se’n 
planta». La irregularitat de les pluges 
també afecta el sector, «quan hi ha una 
pluja forta fa més mal, i en canvi hi ha 
períodes de sequera més acusats. I per 
tant, necessitem proveir-nos d’aigua 
i fer un reg més regular que abans no 
era tan imprescindible». Els hàbits de 
les temporades de cultiu s’estan reajus-
tant i «s’avancen tant les dates de sem-
bra, com la maduració de les espècies 
–comencem a recollir el raïm abans–, i 
en alguns casos hi ha fruita que madu-
ra abans i sense canviar de color com 
feia tradicionalment». Aquests factors 
afecten la simbiosi entre espècies, «pels 
desajustos entre el període de floració 
i la presència d’insectes pol·linitzadors. 
La floració s’avança per les altes tempe-
ratures, cosa que dificulta una pol·linit-

zació òptima». Un altre exemple dels 
canvis que s’estan produint a l’agricul-
tura és el cas de la poma, ja que «hi ha 
moltes varietats que per tal que facin 
fruit necessiten un determinat nombre 
d’hores de fred a l’hivern. Si tenim hi-
verns més suaus, aquestes varietats no 
funcionen».

Enric Casasayas, de la finca de les Ar-
naules, comentava en l’entrevista que 
vam fer-li per al reportatge central del 
mes de setembre d’aquesta revista que 
els hivernacles, que tradicionalment 
servien per protegir les plantes dels 
freds rigorosos de l’hivern, ara també 
els fan servir a l’estiu, «perquè crema 
més el sol que el fred». D’altra banda, 
Joan Tatjé, que conrea 110 hectàrees 
de cereals entre Cabrianes i Viladordis, 
comentava a la revista que això ara no 
dona per viure, perquè «cada vegada la 
climatologia del Bages és més dura». I el 
viticultor Josep Maria Claret, del celler 
El Molí, sota el Collbaix, explicava que 
ara planten varietats de raïm com el 
mandó o el sumoll, «que ens ajuden a 
contrarestar el canvi climàtic».

La biodiversitat es veu afectada per la 
crisi climàtica. L’arribada d’espècies 
invasores és cada cop més freqüent i 
esdevé una problemàtica especialment 
complexa de resoldre quan en l’eco-
sistema de destí no hi ha depredadors 
que impedeixin la proliferació desor-
denada de l’espècie. Segons Armengol, 
aquest és el cas de l’eruga del boix, una 

espècies invasora originaria de l’Àsia 
oriental que genera un problema molt 
greu en els boixos. Badia emfatitza que 
l’arribada «d’espècies exòtiques ha anat 
a més, però això no s’atribueix al canvi 
climàtic, sinó a la internacionalització 
de l’economia i el transport». El regi-
dor Pol Huguet incideix en el fet que 
l’agricultura s’industrialitzi «passant 
de camps petits a camps extensos i es 
tractin amb herbicides i insecticides, 
redueix la biodiversitat. Cosa que afa-
voreix l’arribada de plagues». En aquest 
sentit, Armengol recomana consumir 
productes locals i ecològics «enfront 
de productes que venen de l’altre punta 
del món, els quals necessiten ser trans-
portats i com a resultat es produeixen 
emissions de GEH». A vegades, però, 
les espècies invasores poden resultar 
ser menys perjudicials del que es po-
dria pensar. Segons Florenci Vallès, «si 
ara desaparegués el cranc de riu ameri-
cà, seria un prejudici per altres especies 
com el Bernat pescaire, que s’alimenta 
en gran part d’aquesta espècie. Si ara 
substituíssim tots els crancs americans 
pels crancs autòctons, en total hi hau-
ria menys crancs, perquè aquests no 
tenen tanta adaptabilitat».

Afortunadament una part de diòxid de 
carboni que s’emet a l’atmosfera torna 
a ser absorbit. La majoria dels sistemes 
naturals tenen carboni emmagatze-
mat, però tenen una capacitat finita. 
La quantitat de CO2 que tenen emma-
gatzemada en un moment determinat 

Alumnes de l'Escola Agrària de Manresa (Foto: Ton Armengol)
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s’anomena reservori de carboni i en el 
cas de les plantes es produeix perquè 
quan creixen capturen CO2. L’Escola 
Agrària de Manresa és un referent pel 
que fa a l’agricultura ecològica i les ener-
gies renovables. Armengol reivindica 
que «hi ha molts estudis que demos-
tren que l’agricultura ecològica ajuda a 
mitigar el canvi climàtic. En fomentar 
sòls amb més contingut de matèria or-
gànica, aquests tenen més capacitat de 
retenció de carboni i eviten que una 
part s’emeti a l’atmosfera com a CO2. A 
més, si la terra està molt ben cuidada 
l’hort es pot convertir en un embornal»  
–quan absorbeix més carboni de l’at-
mosfera que no n’hi allibera. Segons el 
TICCC, els boscos és el sistema terres-
tre de Catalunya que manté en reservori 
una major quantitat de CO2 per hectà-
rea (149,5 tones per hectàrea). En segon 
lloc hi ha els prats (121,4 tones per hec-
tàrea), seguidament els matollars (112,1 
tones per hectàrea) i els conreus llenyo-
sos (104,0 tones per hectàrea), i en dar-
rera posició els conreus herbacis (100,8 
tones per hectàrea). L’informe explica 
que els boscos catalans compensen 
prop del 9,7 % de les nostres emissions. 
«Caldrien 10,3 vegades la superfície de 
bosc de Catalunya per compensar el 
cent per cent d’aquestes emissions. En 
aquest hipotètic cas –totalment impos-
sible–, totes les emissions que produís-
sim quedarien absorbides i, per tant, la 
concentració de CO2 no augmentaria». 

Es calcula que els boscos catalans segui-
ran funcionant com a embornals fins a 
l’any 2050, tot i que a partir del decenni 
2020-2030 començarà a minvar la capa-
citat i es podrien convertir en emissors 
nets de CO2. «La raó és que els boscos 
creixeran d’una manera menys vigoro-
sa i capturaran menys carboni, i amb 
menys aigua la mortalitat augmentarà 
i s’alliberarà carboni». Segons Cebrian, 
«és per aquest motiu que és important 
fer una bona gestió forestal i agrícola i 
preservar els embornals naturals». 

Pla d’Acció
L’any 2008, després de l’adopció del 
Paquet de mesures sobre energia i cli-
ma, la Unió Europea va iniciar el Pacte 
dels Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia 
Sostenible local (PAES), una iniciativa 
on s’agrupen governs locals de forma 
voluntària amb el compromís de reduir 
com a mínim un 20% les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a 
l’any 2020, augmentar un 20% l’efici-
ència energètica i incrementar un 20% 
l’ús de fonts renovables. Manresa es va 
adherir al PAES el mateix any que va 
néixer la iniciativa (2008). L’any 2014 
es va crear una altra iniciativa de la UE, 
Alcaldes per l’Adaptació, en la qual 
es convidava als municipis a assumir 
compromisos polítics i prendre mesures 
per adaptar-se als efectes del canvi cli-
màtic. El 2015, ambdues iniciatives es 
van fusionar en el Pacte dels Alcaldes 

i Alcaldesses per l’Energia Sostenible 
i el Clima. Manresa es va adherir al 
nou Pacte el 21 d’abril de 2016 i, com 
a municipi signant, també ha de reduir 
de cara al 2030 les emissions de GEH 
com a mínim en un 40% –respecte de 
l’any de referència, 2005–, disminuir un 
mínim d’un 27% l’ús d’energia primària, 
i un 35% de l’energia consumida ha de 
provenir de fonts d’energia renovable. 
Un cop adherits, els municipis han de 
desenvolupar el Pla d’Acció per l’Ener-
gia Sostenible i el Clima (PAESC), un 
document estratègic on han de figurar 
les emissions de GEH del municipi, 
l’avaluació de les vulnerabilitats i riscos 
climàtics i un pla amb les accions neces-
sàries per aconseguir els compromisos. 
El 28 de febrer del 2019 el consistori va 
aprovar el PAESC i ja s’han començat a 
aplicar algunes de les 104 accions que el 
conformen. 

Dels objectius marcats per a l’any 2020, 
el que fa referència a la reducció d’un 
20% de les emissions de GEH sembla 
pràcticament assumit, ja que les dades 
indiquen que s’ha aconseguit una re-
ducció d’emissions del 19% –cal men-
cionar que el sector primari i el secun-
dari no figuren en el PAESC perquè 
en el pla només es recullen els sectors 
on l’Ajuntament pot incidir, i els altres 
sectors es controlen des de la Genera-
litat–, però aquesta dada és enganyosa. 
«Bona part de la reducció d’emissions 
no és perquè la societat s’hagi consci-
enciat, sinó per la crisi econòmica. Al 
2009 i 2010, però especialment a par-
tir del 2011 hi va haver una baixada 
important d’emissions perquè es va 
reduir el consum, l’activitat industrial, 
el transport, etc.», aclareix el regidor 
Huguet, però afirma que en els darrers 
dos anys s’està notant un repunt en el 
consum. «Per tant aquest període amb 
emissions més baixes és un parèntesi 
per una desacceleració econòmica. 
Però sí que és veritat que en els darrers 
anys la ciutat ha millorat certs aspectes: 
primers punts de càrrega per vehicles 
elèctrics, lluminària pública led... van 
reduint de mica en mica el consum». 

Energia
El 2016 Manresa havia reduït el consum 
d’energia en un 11% respecte del 2005. 
Però la principal conclusió que es treu 

Punt de càrrega de vehicles elèctrics al carrer de Joan Fuster 
que s'inaugurarà aquest octubre. (Foto: Imma Junyent)
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sobre l’energia en el PAESC és que la 
producció d’energia renovable a la ciu-
tat és molt baixa. «Tenim ratllant a zero 
la producció d’energia renovable. Te-
nim 15 instal·lacions solars tèrmiques 
en equipaments municipals i estaria bé 
instal·lar moltes més plaques fotovoltai-
ques. A la ciutat es genera poca energia 
renovable, i a l’Ajuntament també», de-
clara el regidor de Ciutat Verda. Dintre 
de les accions que es van executant en 
aquest sentit i que estan planificades en 
el PAESC, es començarà una obra pro-
jectada des de fa temps que correspon a 
la instal·lació d’una xarxa de calor-fred 
alimentada per biomassa a la Balcona-
da. «Tots els equipaments públics del 
barri estaran alimentats per biomassa. 
Al Congost i al Puigberenguer també 
està previst instal·lar-ne».

Una altra aspecte que crida l’atenció 
sobre les dades mostrades en el PA-
ESC és el parc d’habitatges envellit de 
Manresa, concretament les dades que 
fan referència als certificats energè-
tics emesos entre 2013 i 2016. El 50% 
d’habitatges avaluats van obtenir una 
qualificació d’emissions E, i el 21,5% 
una G. I pel que fa a l’energia primà-
ria, un 54% van obtenir una E i un 
22,5% una G. Respecte d’aquest punt, 
Huguet esmenta el Punt d’assessora-
ment energètic ubicat a la Muralla del 
Carme on es deriven usuaris de serveis 
socials que pateixen pobresa energèti-
ca i tenen dificultat per pagar les seves 
factures. Allà se’ls fa formació i se’ls 
donen consells per reduir les factures 
energètiques. Aquest és un projecte 
conjunt entre Ocupació –qui fa aquest 
servei són persones desocupades que 
estan formades en aquest àmbit–, Ser-
veis Socials i Ciutat Verda. També està 
prevista l’obertura d’una Oficina del 
Canvi Climàtic. Avui els tècnics muni-
cipals treballen al seu despatx i quan 
reben una consulta la van a atendre 
allà. Huguet explica que aquesta ofici-
na ha d’acabar ubicada en un lloc ac-
cessible i ha de ser proactiva: anar a fer 
campanyes, visitar comerços i empre-
ses, i ajudar-los a fer una millor gestió 
de l’energia. «Soc poc partidari de fer 
campanyes si no van acompanyades 
d’incentius fiscals, rebaixes d’impostos 
als que ho fan bé i fer pagar més als 
que ho fan malament».

També està pendent de redactar una 
nova ordenança que apliqui a Manresa 
les novetats legislatives que permeten 
la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
a les teulades dels habitatges per fer-ne 
consum compartit, tota la comunitat 
de veïns. Esteve Pintó, gerent de Do-
mini Ambiental –empresa dedicada a 
les energies renovables– i president de 
PIMEC Catalunya Central detalla que 
«ara hi torna a haver interès envers 
les instal·lacions fotovoltaiques per 
vendre energia a la xarxa. Fa uns deu 
anys el preu de venda d’energia estava 
subvencionat per l’estat per tal d’assu-
mir els objectius europeus. Així la ins-
tal·lació era més rendible. Però després 
es va bloquejar l’interès per l’energia 
fotovoltaica, ja que es van canviar les 
regles del joc, hi havia un impost al sòl 
i la llei no estava clara, i això va espan-
tar la gent. Ara les plaques han baixat 
de preu, s’ha millorat la tecnologia i 
des de l’abril l’energia solar fotovoltai-
ca d’autoconsum està ben regulada i ja 
no hi ha l’impost al sòl». Pintó afegeix 
que, tot i que no hi ha subvencions per 
la instal·lació o per la venda de l’ener-
gia, «surt més a compte ara que no pas 
quan hi havien subvencions i la instal-
lació es pot amortitzar en pocs anys. 
Les empreses poden utilitzar l’energia 
solar fotovoltaica generada en les seves 
teulades per l’autoconsum».

Ignasi Cebrian remarca que un dels 

aspectes que s’haurien de potenciar 
des de l’administració és l’ús de la bio-
massa: «A Catalunya es produeix bio-
massa, però molta s’exporta a l’exterior. 
S’hauria de consumir més aquí i també 
se’n podria produir molta més explo-
tant el sotabosc i millorant la preven-
ció d’incendis. Aquest recurs està molt 
desaprofitat».

Recollida selectiva
Segons el PAESC, les emissions gene-
rades pel sector residus a Manresa cor-
respon al 4,82% del total. El Consorci 
del Bages per a la Gestió de Residus 
fa els serveis de gestió de residus dels 
ajuntaments consorciats; en total abas-
ten 180.000 habitants. Fan la recollida 
selectiva, el tractament dels residus i 
l’educació ambiental per prevenir la 
producció de residus. En les instal·la-
cions del Consorci, al Parc Ambiental 
de Bufalvent, hi ha el dipòsit contro-
lat on es diposita la fracció resta i en 
la planta de compostatge es tracta la 
fracció orgànica. El paper, vidre, enva-
sos i residus de la deixalleria fixa i de 
les mòbils es transporta a les plantes de 
recuperació de materials.

Ricard Jorba, gerent del Consorci de-
clara que «si tothom reciclés, la fracció 
de resta només suposaria el 20% dels 
residus. Però en aquest 20% hi van, 
per exemple, els bolquers que no es 
poden reciclar perquè contenen matè-

Dipòsit controlat al Parc Ambiental de Bufalvent. (Foto: Marc Prat)
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ria orgànica. La normativa busca que 
no s’aboqui matèria orgànica al dipòsit 
controlat, ja que es pot descompondre, 
i quan ho fa fermenta i produeix metà. 
Actualment hi estem abocant a part de 
bolquers i compreses, menjar que la 
gent no diposita en el contenidor d’or-
gànica». Està previst que es construei-
xi una planta de resta en el parc, que 
tindrà la funció de bioestabilitzar tota 
la matèria orgànica que la gent llença 
en el contenidor de rebuig, d’aquesta 
manera quan es dipositin els materials 
al dipòsit controlat ja no fermentaran. 
En la planta es separarà la matèria or-
gànica de la resta de residus dels conte-
nidors de rebuig a través d’uns garbells 
rotatius –trommels. Això permetrà re-
duir com a mínim un 30% els residus 
que s’aboquen al dipòsit controlat.

Jorba detalla que la importància de 
reciclar la matèria orgànica ve donada 
perquè «en el dipòsit controlat l’orgà-
nica fermenta amb absència d’oxigen, 
reacció anaeròbica, i produeix princi-
palment metà, CO2 i vapor d’aigua, i 
a la planta de compostatge com que hi 
intervé l’oxigen és una reacció aeròbica 
que produeix bàsicament CO2 i vapor 
d’aigua. Si la gent recicla la matèria 
orgànica, nosaltres la convertim en 
compost i evitem generar emissions de 
metà. I aquest té pràcticament 25 ve-
gades més potencial d’efecte hivernacle 

que una molècula de CO2».

«Actualment arriba només un 30% de 
recollida selectiva de tots els municipis 
consorciats. A Manresa aquest percen-
tatge va ser del 41,08% l’any 2017». La 
previsió és que la capacitat de l’aboca-
dor s’esgoti el 2035; ara bé, si s’incre-
menta el reciclatge juntament amb el 
tractament en la planta de resta, la vida 
útil del dipòsit controlat es pot allar-
gar. Jorba exposa que «no hi ha cap 
fracció de recollida selectiva en què no 
hi hagi materials que no hi haurien de 
ser, però la matèria orgànica és la frac-
ció que la població separa pitjor». En 
aquest sentit, el projecte RECAIU, que 
ja s’està implementat des de fa menys 
d’un any a Balsareny, Rajadell i Sant 
Fruitós de Bages, ha aconseguit que la 
matèria orgànica passés de suposar un 
11% de la recollida selectiva a un 42% 
i el rebuig passés de suposar el 73% de 
la recollida selectiva a només el 18%. 
Essencialment, aquest projecte es basa 
en el model dels contenidors tancats: 
dels cinc contenidors, el de rebuig i el 
d’orgànica estan tancats, i per obrir-
los cal una targeta personalitzada que 
identifica l’usuari. El primer només es 
pot obrir el diumenge i el d’orgànica es 
pot obrir en qualsevol moment utilit-
zant la targeta d’accés personalitzada. 
La targeta d’accés registra les vegades 
que cada usuari ha obert els conteni-

dors, les dates i les hores. Amb aquest 
control d’accés, els usuaris es sensibi-
litzen i reciclen molt més que amb el 
sistema tradicional.

Els bons resultats del projecte RE-
CAIU no han passat desapercebuts al 
consistori de Manresa. El regidor de 
Ciutat Verda, Pol Huguet, explica que 
ja estan treballant en un nou model de 
gestió de residus. L’any que ve es posa-
rà a debat entre la ciutadania, tècnics i 
experts, amb la previsió que entre l’any 
2021 i 2022 es pugui implementar el 
nou model que permeti passar del 41-
42% actual de recollida selectiva a un 
mínim del 70% en pocs anys. «Actual-
ment hi ha dos models que estan fun-
cionant bé a pobles de Catalunya, però 
encara no hi ha cap ciutat que els hagi 
implementat. Siguem dels primers en 
fer-ho. Una és la recollida porta a por-
ta i l’altre són els contenidors tancats. 
En aquest darrer model hi ha vàries 
gradacions de control, una és la uti-
litzada en el RECAIU i l’altra emula el 
porta a porta i consisteix en el fet que 
el contenidor de residus i d’orgànica es-
tan tancats i només s’obren un dia a la 
setmana. Per tant, si no vols omplir la 
casa de residus, has de reciclar, ja que 
el plàstic, el paper i el vidre els podràs 
tirar quan vulguis. Un altre grau, que 
evidentment té un cost més alt, és que 
el lector de targetes dels contenidors 
tingui capacitat d’emmagatzemar da-
des per tractar-les i poder personalit-
zar la taxa d’escombraries. «Si tu fas 
servir el contenidor de residus moltes 
vegades és senyal que no recicles bé, 
per tant pagaràs més que una persona 
que recicla». Huguet exposa que molta 
gent no recicla perquè els fa mandra i 
perquè no saben el cost que té per a la 
ciutat. Manresa, com qualsevol pobla-
ció de la comarca, paga uns diners per 
cada tona que s’aboca al dipòsit con-
trolat. «Les taxes d’escombraries estan 
augmentant molt i encara ho faran més 
per una llei europea que també tenim 
a Catalunya. Per aquest motiu, han de 
ser justes, ha de pagar qui no recicla».

Mobilitat
El transport és el sector que més 
emissions de CO2 emet a Manresa, 
concretament segons les dades del 
PAESC (2016) aquestes corresponen 

Manifestació estudiantil del divendres 27 de setembre al migdia. (Foto: Marc Prat)
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al 46,81% del total. El parc de vehicles 
de la ciutat consta de 50.900 vehicles, 
segons l’IDESCAT (2018). Huguet 
reconeix que les emissions de la flota 
de vehicles municipals no s’ha redu-
ït, perquè està envellida –un 22,5% 
dels vehicles tenen més de 24 anys, 
i només un 35% tenen menys de 10 
anys (2016). «Tenim vehicles híbrids, 
sobretot autobusos, però encara se 
n’han de canviar més. Estaria bé po-
der canviar dels híbrids als elèctrics, 
però s’ha de valorar allò que convé a 
nivell ambiental i el cost que té. Avui 
dia els vehicles elèctrics són molt més 
cars que els altres i quan hi ha escas-
setat de recursos, no sempre és possi-
ble fer aquesta inversió».

L’Ajuntament ha començat a redactar 
el nou pla de mobilitat i, tal i com ex-
posa Huguet, aquest «ha de compor-
tar una reducció important de l’ús 
del cotxe privat a Manresa. No som 
anticotxes, però en una ciutat que ha 
anat creixent i els carrers no han cres-
cut, o reduïm l’ús de cotxe privat o hi 
haurà més embussos, més emissions, 
etc. I acabarem arribant a mesures no 
volgudes com tallar el trànsit durant 
episodis de contaminació per evitar 
problemes de salut dels habitants, 
com ja està passant a Barcelona i a les 
grans ciutats». El regidor de Ciutat 
Verda pensa que si no es fa res els talls 
de trànsit acabaran arribant, «tant per 
tant, abordem-ho ja amb un canvi 
en el model de circulació, potenciant 
el transport públic, però sobretot fo-
mentant els desplaçament a peu i amb 
bicicleta, o amb vehicles sostenibles i 
augmentant-ne els punts de càrrega. 
La gent ha d’entendre que per anar al 
centre de Manresa s’ha d’evitar el cot-
xe i que hi pot anar d’altres maneres 
més sostenibles per reduir emissions. 
També tenim feina a nivell de comar-
ca i de país de millorar el transport 
públic de Manresa cap als pobles i so-
bretot cap a Barcelona. En el transport 
tenim molt camp per córrer i sabem 
com fer-ho».
 
Esteve Pintó també creu que en el cas 
de Manresa i el Bages un factor que 
marcaria la diferencia pel que fa reduir 
emissions seria millorar la mobilitat, 
tant pel que fa a la població com per a 

les empreses. «El temps que es tarda a 
anar de Manresa a Barcelona amb tren 
és elevat i fa que molta gent agafi el ve-
hicle privat per la comoditat d’estalvi-
ar-se uns minuts més si agafés el trans-
port públic». També proposa que les 
empreses incentivin els treballadors 
perquè utilitzin vehicles elèctrics po-
sant estacions de càrrega amb l’energia 
generada per la pròpia empresa amb 
energies renovables».

Vaga Mundial pel Clima
El 27 de setembre, Fridays for Future 
va convocar la Vaga Mundial pel Cli-
ma per acabar la Setmana pel Clima. El 
moviment internacional va començar 
a agafar força després que la jove ac-
tivista sueca Greta Thunberg protestés 
durant tres setmanes a l’agost de 2018 
davant del parlament suec per dema-
nar que el govern reduís les emissions 
de carboni seguint l’Acord de París.

A Manresa es van organitzar dues 
manifestacions, l’estudiantil al matí 
i la general a la tarda. Però aquestes 
manifestacions no van ser organitza-
des per Fridays for Future, sinó per 
la Plataforma del Bages en Defensa 
del Clima, un grup format per una 
cinquantena de persones, algunes 
de les quals membres de l’Esquerra 
Independentista, Jovent Republicà, 
Meandre, Prou Sal, Montsalat o la 
Plataforma en defensa del Transport 
Públic del Bages. Milena Castillo i Nil 
Heras, portaveus de la Plataforma, 
expliquen que van decidir agrupar-se 
per tenir més estructura i poder orga-
nitzar i coordinar les manifestacions. 
Tot es va gestionar en les assemble-
es obertes que es van dur a terme a 
l’Ateneu La Séquia. Aclareixen que les 
manifestacions van néixer de col·lec-
tius com Friday for Future o Extinc-
tion Rebellion, «però des de la Plata-
forma vaem decidir no vincular-nos 
amb ells, sinó aprofitar que aquest 
dia era de moviments ecologistes per 
dir-hi la nostra, la nostra problemà-
tica local. No volem estar vinculats a 
Fridays For Future perquè dins de la 
Plataforma hi ha gent a favor i gent en 
contra del seu discurs. En tot cas, vam 
voler lligar les problemàtiques locals 
amb les globals, ja que totes tenen la 
mateixa arrel del problema».

La manifestació estudiantil va aplegar 
més de 400 joves i la de la tarda 1.200 
persones, segons la Policia Local. Els 
cartells de convocatòria i la pancarta 
que encapçalava les manifestacions 
tenien com a lema Canviem el sistema, 
no el clima, en una clara crítica al mo-
del econòmic actual. «Vam arribar a la 
conclusió que les accions individuals 
són importants, però no aconsegui-
rem gran cosa, ja que la problemàtica 
del canvi climàtic prové d’un sistema 
econòmic, el capitalisme, que posa la 
producció per davant de tot, sense que 
importin els límits naturals de la Terra. 
Aquest sistema s’ha encarregat de cul-
pabilitzar-nos a tots, quan realment són 
cent empreses les que emeten el 70% de 
les emissions o les que cremen l’Ama-
zònia...». Des de la Plataforma es valo-
ra que la manifestació va ser un gran 
èxit, «sobretot l’estudiantil, que ha estat 
la més participativa que hi ha hagut a 
Manresa en els últims anys». El futur 
de la Plataforma encara no s’ha debatut 
i en la pròxima assemblea es decidirà 
si es manté i es transforma en un espai 
ecologista del Bages o es dissol.

Manifestants a Manresa. (Foto: Francesc Rubí)
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d'aquí i d'allà

diar nutrició personalitzada. El meu dia a dia ara consis-
teix a llegir, escriure, fer anàlisis de dades i donar muffins 
i  treure  sang  als  nostres  participants.  Les  vistes  des del 
meu  departament  són  privilegiades, ja que  encara  que el 
Big Ben estigui tapat, juntament amb alguna protesta a fa-
vor del Brexit, sento que només podria fer el que vull aquí 
i em sento lliure. 

Tothom  sap, però, que  els  qui  realment  són  privile-
giats  són  aquells  que  tenen  balcó i  aquest  esta  enca-
rat  a Montserrat.  No sé què serà de mi  d’aquí  a un any  
–si tot va bé–, quan les lletres de «Dr» precedeixin el meu 
nom. Potser m’hauria de qüestionar per què tothom em pre-
gunta –no pas els meus pares–  si «algun dia tornaré». Tam-
poc no sé si mai he marxat. És curiós pensar que, encara que 
en algun moment hagi pensat que estava prenent  la deci-
sió «de la meva vida», m’he adonat que ens esperen moltes de-
cisions per prendre. Ens fan creure que algunes són més re-
llevants  que les altres,  però  mai  cap  és  definitiva. I el 
que és  més  important  és  creure  veritablement  que  te-
nim el dret de canviar d’opinió. I, sobretot, de cagar-la. 

avia  tornat  de  fer  l’Erasmus  a 
Roma i,  després  d’un any 
a  l’estranger,  havia  retornat  a 
casa els pares, amb moltes experi-
ències  i  amb  poques  esperances   
de continuar a Catalunya. Després 
de  fer  algunes  entrevistes i allibe-

rar-me de l’slang italià, vaig començar  unes pràctiques a la 
University of Aberdeen (Escòcia). Si, recomano que ho po-
seu al google maps abans de traslladar-vos-hi. La meva es-
tada a United Kingdom –que per cert, no és el mateix que 
Gran  Bretanya– havia  de  durar  només  quatre  mesos i ja 
hi porto cinc anys, en camí de la doble nacionalitat. Com 
vaig  acabar  a  petar  a  Londres  és  força  curiós, ja que  no-
més hi vaig passar quan anava des d'Escòcia a París, amb un 
bus que va trigar més de 27 hores. Encara no tinc clar què 
és el que més em va impactar de la ciutat: el fet que hi ha-
guessin  carrers  escrits  amb  indi,  els  parcs  plens  de  cig-
nes,  els  gratacels  al  costat  d’un pub  amb  mes  de 500 
anys  d’antiguitat  o  el  fet  que  l’alcalde  fos  paquistanès. El 
que recordo, però, és que vaig sentir que hi havia de tornar, 
ja que  encara  que  sigui  una  ciutat  atapeïda  i les cases  si-
guin  petites,  té  un  lloc  per a  tothom,  sempre  i  quan  tin-
gui una passió.
 
Això  sí, no  era  fàcil  traslladar-se  a la  ciutat  més  pobla-
da i cara d’Europa. Volia continuar fent recerca i això va sig-
nificar  passar-me  gairebé  dos  anys  explotant  les  habili-
tats  que  havia  après  com  cambrera  a  Cal Manel  i com a 
ninja fent entrepans, per tenir prou plata i valor per traslla-
dar-me a la gran ciutat per començar un màster en Desen-
volupament  Psiquiàtric  en la  millor  escola  en  Psiquia-
tria del món. Crec que aquell va ser un dels anys més durs i 
intensos de la meva vida: nous amics, nova universitat, te-
mari i vida. No quedava gaire temps lliure per veure cap parc 
i les 27 hores de bus es van convertir en un record de 30 ho-
res seguides a la biblioteca. Això sí, sembla que l’esforç té re-
compensa. Durant el màster em van oferir poder continu-
ant fent recerca amb una beca de l’estat i fer un doctorat. Aquest 
cop, però, la recerca seria amb bessons idèntics, una pobla-
ció molt particular i amb molts avantatges, per  tal d’estu-

Des de Londres
Olatz Mompeó

Olatz Mompeó i Masachs fa un doctorat a Londres (Gran 
Bretanya).

H
«La meva recerca és amb bessons idèntics, una població
molt particular, per estudiar nutrició personalitzada»
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indrets

Josep M. Mata-Perelló / Josep Girabal Guitart
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central)

l Bages hi ha diverses surgències 
d’aigua salada, algunes de les quals 
són conseqüència de l’activitat 
minera i altres que no hi tenen cap 
relació, com la del torrent salat de 
l’Abadal, d’origen totalment natural 
i coneguda des de fa segles. Al sub-

sòl de bona part del Bages hi ha un gran gruix de sal d’ori-
gen marí, sovint a centenars de metres de fondària i sense 
contacte amb les aigües freàtiques; però en alguns indrets 
els estrats salins s’apropen a la superfície per l’existència 
d’un plec anticlinal; en aquests llocs les aigües subterrànies 
poden arribar a la sal, la van dissolent i la treuen a l’exte-
rior, on l’aigua salada brolla permanentment. Segons me-
sures fetes per la Plataforma Montsalat les concentracions 
de clorur són comparables a les de l’aigua del mar.

L’aigua salada sorgeix en diversos punts de la llera del torrent 
i es barreja amb la dolça que baixa temporalment, i es veu 
clarament com la salinitat condiciona la vegetació. De la font 
salada en amunt hi ha les plantes habituals en llocs humits, 
especialment el canyís, però al voltant de la surgència i aigües 
avall dominen les plantes adaptades a un medi salabrós, com 
les que podem veure a les platges i els aiguamolls litorals. En-
tre les més abundants hi ha el jonc marí, molt més petit que el 
jonc d’aigua dolça, i el tamariu, un arbret de flors blanques o 
rosades i fulles caduques molt petites. Una font d’aigua sala-
da és un fenomen poc habitual que val la pena veure, fins i tot 
pels valors estètics, ja que el més sorprenent d’aquest lloc sin-

gular és el seu esplèndid color; malgrat que l’aigua que brolla 
és ben clara. Aquesta aigua salada i ferruginosa és el medi 
idoni per a la vida d’uns bacteris anomenats gallionella, uns 
microorganismes molt primitius i d’una biologia molt parti-
cular que obtenen la seva energia de la transformació quími-
ca del ferro. Aquests bacteris excreten uns filaments que do-
nen un tacte llefiscós als bassals i produeixen les mucositats i 
les làmines olioses que abunden en aquesta aigua; tot plegat 
conforma l’hàbitat de nombrosos organismes com algues, 
diatomees i protozous, un ecosistema sorprenent ple de vida 
microscòpica. El fang de l’entorn de la font és de color gris i si 
el removem en surt aigua negrosa, com passa en zones d’ai-
gües estancades. La causa és que aquest fang sempre humit 
impedeix el contacte de la matèria orgànica que conté amb 
l’oxigen de l’aire, de manera que en aquestes condicions les 
restes de vegetació es carbonitzen. Dins el Geoparc i no gaire 
lluny del torrent salat hi ha una altra surgència salina natural, 
la Salada de Santa Maria d’Oló, que té el mateix origen.

Nom del paratge: Torrent salat de l’Abadal. Situació: És al terme 
d’Avinyó, prop de la masia de l’Abadal. S’hi va per una pista que co-
mença al km 49,5 de la carretera B-431, entre Avinyó i Horta. La pista 
porta fins al torrent salat, que és a 1 km; ens indica la seva situació el 
color ataronjat de la llera. A peu és una agradable passejada. Proce-
dència del nom: És ben explícita. Situació geològica: La zona forma 
part de la Depressió Geològica de l’Ebre, dins de la unitat anome-
nada Formació Artés. Importància geològica: Aquesta i altres fonts 
salines naturals són importants elements del patrimoni geològic del 
Geoparc. Materials geològics: Totes les roques són sedimentàries 
continentals. Hi predominen les lutites i gresos vermells. Edat de 
la formació: La sal es va dipositar a tota l’antiga Conca de l’Ebre a 
finals de l’Eocè, fa uns 37 milions d’anys. Curiositats: En èpoques de 
misèria s’havia aprofitat per salar el menjar.  

El torrent salat de l’Abadal

A
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Ignasi Cebrian

Activistes ecologistes

abeu qui eren Berta Cáceres, 
Chico Mendes, Glòria Capitán, 
Daniel Choc, Isidro Baldenegro, 
Severn Suzuki, Edward Abbey, 
Rachel Carson, Murray Bookchin, 
Aldo Leopold, Verdana Shiva…? 
Tots eren o són activistes medi-

ambientals. La majoria assassinats i d’altres oblidats. Cada 
any entre uns 100 i 200 activistes són assassinats cruel-
ment i impunement en països en vies de desenvolupa-
ment, no gaire democràtics, i uns quants són oblidats o 
silenciats en els suposats països autoanomenats avançats. 
El seu delicte ha estat voler protegir els recursos naturals 
(natura, mineria, sòl agrícola, energia..). I la seva perdició 
ha estat voler protegir-los de l’avaricia monetària i de la 
corrupció de governs, partits polítics, companyies i ban-
des criminals. 

Greta Thumberg és la més jove i nova activista ecologista. 
Tant de bo hi haguessin més Gretes, ja que sovint s’esvaei-
xen. És el cas d’una tal Severn Suzuki, que amb dotze anys 
va fer un discurs semblant al de la Greta a la Cimera de 
Rio de Janeiro, l’any 1992. L’impacte mediàtic va ser molt 
baix i l’impacte sobre les polítiques ambientals va seguir la 
mateixa línia. Greta, ara, ha arribat a molts joves del pla-
neta (Europa, EUA, Japó i Austràlia, i d’altres països, però 
en menor grau). Tothom l’ha vist, han escoltat els seus dis-
cursos, s’han fet likes, s’han fet tuits, s’han compartit histò-
ries a Facebook... En resum, tothom ha vestit d’un toc de 
verd, un toc mediambiental, les seves consciències. Però 
res a l’hora de passar a l’acció. 

El discurs de la Greta no importa gens a les grans mul-
tinacionals capitalistes i als estats pseudodemocrates del 
món. Un discurs massa emotiu i basat en el pensament 
màgic. Ecologisme ingenu o banal. Les empreses i estats 
només entenen un discurs racional crematistic i es mouen 
lleugers com una mosca dins de la mel quan han d’apli-
car canvis que van en contra de guanyar diners. Si volem 
que el discurs de la Greta i de molts altres activistes sigui 
efectiu, caldrà anar en contra dels estats i de les empreses. 
I per això, caldria escoltar-ho i col·laborar més amb l’acció 
ecologista, participar conjuntament amb els activistes i es-
tar al peu del canó. És l’única manera de pal·liar el canvi 
climàtic. Si no, el clima ens canviarà a nosaltres i, pel camí, 

S

haurà fet créixer més oligarquies polítiques i econòmi-
ques poc democràtiques. Cal escoltar molta gent que fa 
molt de temps que porta parlant i fent accions ecologistes.

natura urbana

Sense activistes ecologistes ens quedarem sense la bellesa 
i la funcionalitat de la natura
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notícies del pou

«No fem competència 
deslleial i no tenim una 
posició de domini en 
res. La nostra presència 
és insignificant i no 
som competència per a 
cap empresa».
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l'entrevista

TONI
ESPINAL
FREIXAS
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Director d’Ampans des del 1987, on ha viscut 
com a protagonista 32 anys de l’evolució de 
la Fundació, que atén més de 2.000 persones 
amb necessitat de suport. Llicenciat en 
Psicologia per la Universitat de Barcelona i 
aficionat als esports, havia jugat amb el juvenil 
del Centre d’Esports Manresa, va practicar el 
trial i ara juga al Pitch and Putt català i a golf, i 
viatja pel món durant les vacances.

uan, com i per 
què va néixer 
Ampans?
-El 1965 va 
néixer l’Associ-
ació Manresa-
na de Pares de 

Nens Subdotats, que el 2010 es va trans-
formar en Fundació Ampans. Un grup 
de deu pares de fills amb discapacitat 
intel·lectual es van unir per defensar els 
drets dels seus fills. De fet, van admetre 
socis d’arreu. Penso que va ser una bona 
iniciativa de la junta. Més concretament 
el fundador va ser Joan Calatayud, que 
treballava a la Pirelli, amb deu pares 
més, entre els quals hi havia el director 
de la Fàbrica Nova, el Padró, que era 
cunyat del Vilaplana fotògraf... Els do-
nava suport gent com el metge Selga o 
l’advocat Manubens, però no en van ser 

impulsors ni van estar inicialment a la 
junta. Una de les primeres treballadores 
educadores va ser Carme Rodríguez, de 
Santpedor, i Carme Carrió, de les Esco-
dines. El 1965 neix l’escola La Llum, que 
més tard canviarà de nom i es dirà Es-
cola d’Educació Especial Jeroni de Mo-
ragas. Fins al cap d’uns anys no hi va ser 
mossèn Ignasi Sanpera.

-Quina valoració en fas, de mossèn 
Sanpera?
-Gairebé no hi vaig tenir relació: haví-
em parlat un parell de vegades. Quan hi 
vaig entrar, hi havia discrepàncies a la 
junta i feia tres anys que l’havien cessat. 
Penso que era un personatge molt caris-
màtic, que liderava i va endreçar la situ-
ació. Globalment va fer una bona feina, 
sobretot veient el que va deixar. Els pares 
de la junta es van repartir el control del 

Q
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que era l’associació en aquell moment i 
van situar-hi un gerent, que no va funci-
onar, i sense arribar a l’any va ser despat-
xat. Calia algú que ho aglutinés tot.

Director
-Com vas rebre la decisió del doctor 
Corrons de nomenar-te director?
-Penso que va ser una decisió molt va-
lenta per part seva, perquè jo no tenia 
cap experiència en la gestió, coneixia 
poc Ampans i era molt jove. En aquells 
moments ser director volia dir fer de tot: 
transportista, encarregat de la imprem-
ta, dels tallers i el que fes falta, perquè 
hi havia poca gent treballant. He viscut 
totes les etapes del seu creixement. M’hi 
he dedicat en cos i ànima i he treballat 
més hores que un rellotge! Constant-
ment hem estat renovant idees i projec-
tes: muntar empreses perquè els disca-
pacitats puguin guanyar-se la vida... En 
vam contractar tretze per a la impremta, 
que cobraven el salari que deia el conve-
ni, després de fer-hi una inversió potent: 
als anys 70 feien bosses de pollastres que 
s’estampaven a mà una per una i després 
vam muntar una empresa amb tots els 
ets i uts. Va venir la residència, a més de 
les llars existents, es van fer més pisos, 
els serveis a la indústria... Els projectes 
no s’acaben mai si l’objectiu és donar 
respostes a les necessitats de les perso-
nes i del territori. A més dels discapa-
citats intel·lectuals, ara també acompa-
nyem altres col·lectius que necessiten 
suport i també ens els hem fet nostres.

-Com és l’estructura actual?
-Quan vaig entrar a Ampans hi havia 
17 treballadors i ara som més de 600 
professionals, sense comptar les perso-
nes amb discapacitat. Disposem d’una 
gran estructura tècnica amb gent molt 
qualificada. Després de mi, de seguida 
va entrar un director tècnic molt bo,  
Jordi Mir, que es va fer càrrec d’un pa-
rell d’equipaments. Ara és el director de 
qualitat i d’organització a l’escola, on va 
continuar com a director pedagògic José 
Alonso durant molts anys, i Ramon Clo-
tet, d’Artés, en va ser subdirector peda-
gògic fins que es va jubilar. També hi ha-
via educadors i mestres molt qualificats. 
Potser faltava una certa organització, i 
més quan anàvem creixent amb els nous 
projectes, on es va incorporar Janeta 
Camps com a directora dels serveis resi-

dencials o Alba Cortina, que coordina 
el tema escolar. També Fina Riera i Fina 
Clotet hi han tingut un compromís im-
portant. Ara, un dels temes que haurà de 
resoldre Ampans a llarg termini és que 
el nucli dur que l’ha sustentat i fet créixer 
són més o menys de la meva generació i 
estem treballant per buscar els recanvis 
adequats als llocs de treball; per assumir 
nous lideratges, quan correspongui.

Fundació
-Oficialment sou una Fundació?
-Fins al 2010 vam ser associació, i des 
d’aquesta data fundació: entitat jurídica 
de bé públic. Des que hi soc, dins el Pa-
tronat que la regeix hi ha hagut meitat 
de representants de la societat civil sen-
se vinculació amb la discapacitat i pares 
amb fills discapacitats. És una barreja 
bona perquè no sigui ni endogàmic ni 
tancat. Vam passar a ser fundació per-
què preserva molt millor el patrimoni, 
ja que si la junta es vol vendre part de 
l’immobiliari ha de demanar permís al 
Protectorat de la Generalitat. Des de fa 
quinze dies, hem començat a gestionar 
el suport a les 150 persones amb disca-
pacitats de les deu presons catalanes, 
per ajudar-los a sortir de la presó quan 
els toca, a mitges amb una altra entitat 
i sempre d’acord amb el Protectorat. Els 
patrons de la fundació Ampans s’es-
cullen entre ells. Uns quants han estat 
expresidents i vicepresidents i són pa-
trons vitalicis que han de garantir l’es-
perit fundacional. L’altra meitat es re-
nova cada quatre anys. Quan pleguen, 
proposen uns nous patrons que hauran 
de ser aprovats pel conjunt del patronat.

-Ampans és també una empresa com-
plexa?
-Sí. La Fundació és propietària de cinc 
SL que són instrumentals i d’altres ne-
gocis que podrien ser empreses inde-
pendents. Fem catorze activitats comer-
cials, la majoria amb el NIF d’Ampans. 
D’altres, com la recollida d’escombrari-
es, van amb un NIF a part, com la So-
cietat Anònima Agrícola. També tenim 
una fundació tutelar, on fins ara Laura 
Vilagrà era la gerent, que gestiona tute-
les de les persones no només amb dis-
capacitats, sinó també gent gran amb 
malalties mentals que s’ha quedat sola 
i ningú se’n fa càrrec jurídicament. És 
una empresa molt diversa i aquesta di-

versitat la fa complexa. No som grans, 
però atenem més de 2.000 persones que 
necessiten suport. Unes 1.000 venen 
cada dia i els altres no són discapacitats 
intel·lectuals que ens n’hàgim de cuidar 
de per vida, però sí que els fem una for-
mació o un acompanyament. Amb nò-
mina hi ha més de 800 persones relacio-
nades amb temes escolars, residencials, 
centres ocupacionals de dia escampats 
per la comarca fins a catorze negocis 
diferents: recollim els contenidors de 
recollida selectiva de tot el Bages, dei-
xalleries, el restaurant del Canonge, el 
supermercat Caprabo, jardineria i nete-
ja, tenim un quiosc a Sant Joan de Déu, 
fem vi i formatges... Fem activitats molt 
diverses, però en totes, un mínim del 
70% es fan amb discapacitats, perquè 
la funció és donar-los feina i sostenir el 
projecte social, de manera que tinguem 
recursos per poder fer pisos, residènci-
es i donar beques, en funció de les ne-
cessitats socials existents. 

-Per tant, també deu ser molt com-
plexa la vostra estructura interna?
-Sí, perquè cal cuidar els detalls, espe-
cialment treballant amb persones, i per 
tant, calen hores i dedicació, en el meu 
cas. Per a la gent nova, la complexitat 
rau en temps de coneixement i d’adap-
tació a l’empresa. Els treballadors de 
serveis centrals no es poden situar en 
dos mesos; els de recursos humans han 
de treballar amb un pilot de múltiples 
convenis; els d’administració i finan-
ces tenen una setantena de centres de 
cost diferents, amb models de negocis 
diversos. L’anàlisi de com funciona una 
concessió com els residus no té res a 
veure amb el formatge, que ha de tre-
ballar el màrqueting i la producció. És 
una feina que demana molt esforç però 
recompensa pel fet de treballar a favor 
de la felicitat de les persones. Veiem que 
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la gent pot viure en un bon pis, amb els 
seus cuidadors, satisfeta en la seva fei-
na, i si no funciona fem de paraigua, per 
ajudar-les a buscar una altra feina. La 
gent amb discapacitat és especialment 
agraïda. Intentem fer les coses bé, bus-
cant l’excel·lència. Després sortiran com 
puguin, però refusem la mediocritat. 
Som conscients que administrem un bé 
públic, d’interès social i comunitari del 
qual som administradors temporals.

Subvencions i patrimoni
-Financerament us nodriu força de 
les subvencions?
-Dels ingressos que tenim, el 60% ve-
nen de factures a l’administració públi-
ca, via concert o via subvenció, i l’altra 
40%, del que venem als centres espe-

cials de treball per mitjà de les nostres 
empreses. El 90% d’aquest 60% són fac-
tures per serveis que l’administració ens 
compra. Des de la llei de la dependèn-
cia, l’Estat i la Generalitat s’obliguen a 
tenir places públiques d’avis, però com 
que no tenen residències pròpies, com-
pren places a les residències privades, 
fan un concurs públic i en paguen la 
factura. És a dir, s’externalitza el servei.

-D’on prové l’ampli patrimoni?
-No tenim gaire patrimoni. Intentem 
disposar del que necessitem per atendre 
la nostra demanda. Prové de donacions, 
com la finca de Comabella, de la famí-
lia Payàs-Puigarnau, l’any 1973. El 2007 
Ampans produeix el seu primer vi en 
gestionar les vinyes de la finca Urpina, 
una donació de la família Vila-Isern, 
amb dos fills amb discapacitat intel·lec-
tual i un tiet amb cadira de rodes. El 
pare vol que els fills es quedin a la finca 
on sempre han viscut, mentre algú pot 
seguir administrant aquest tros de pai-
satge del Bages que els seus antecessors 
feia segles que cuidaven. Hi hem fet 
formatge per intentar donar-hi un valor 
afegit. Al bosc hi hem posat biomassa, 
les cabres netegen el camí, hem trans-
format la finca a Eco. Una altra família 
ens va donar tres apartaments que tenia 
i una altra, dos pisos. Tota la resta ho 

hem comprat nosaltres fruit de la nostra 
eficiència i amb ajuda a vegades de grans 
empreses. Més que patrimoni podem 
dir que tenim dos terrenys excedents 
que ocuparem en els propers dos anys.

-Les vostres empreses representen 
una competència deslleial?
-Entenc perfectament que hi hagi gent 
que ho pensi. En gairebé cap sector som 
prou grans o potents perquè realment 
representem una competència. Amb 
un restaurant on caben 90 persones, 
posat dins del volum de restaurants 
manresans, no li traiem negoci a ningú. 
No tenim una posició de domini en res. 
Pel volum d’empreses que anem a ne-
tejar la nostra presència és insignificant 
i no som competència per a cap de les 

empreses de la ciutat. La nostra feina és 
formar la gent perquè vagin a treballar 
a la competència. Els darrers set anys, 
hem ajudat a treballar al mercat ordina-
ri una mitjana de 200 persones anuals. 
Per tant, la nostra pretensió és formar la 
gent, empoderar-los perquè se’n vagin a 
treballar fora. En la jardineria és l’únic 
sector que potser hem tingut un cert 
percentatge de la feina de la comarca, 
però torno a dir que a la resta de sectors 
el percentatge és insignificant. Veurem 
d’aquí a tres anys quants centres especi-
als de treball com el nostre sobreviuen, 
quants nanos continuen treballant, per-
què la majoria aniran a l’atur.

-En què us perjudica la pujada del sa-
lari mínim?
-És una bona notícia en l’àmbit social si 
s’aconsegueixen els resultats que es pre-
tenien. Els primers informes del Banc 
d’Espanya i de l'OCDE deien que no es-
tava impactant en l’ocupació, però ara sí. 
Els col·lectius amb menys ocupabilitat i 
formació estan tenint menys oportuni-
tats els darrers mesos. De no aconseguir 
l’objectiu pretès, el seu efecte seria ne-
gatiu. En el nostre cas, és el col·lectiu al 
qual més fàcilment pot impactar. Com 
més alt sigui el salari mínim més difícil 
ho té una persona amb discapacitat 
intel·lectual per poder treballar. Abans 

un empresari, amb les ajudes que rebia, 
es podia permetre contractar persones 
amb discapacitats, però si s’apuja molt 
de cop ningú els contractarà, perquè és 
evident que la seva capacitat de produc-
ció és més baixa que una persona nor-
mal, i com més alt sigui el salari que li 
posem més despesa hi haurà entre el que 
produeix i el cost que té. Apujar el salari 
un 22% d’un any per l’altre és impossible 
d’assumir per a qualsevol empresa.

-Què us diferencia bàsicament d’al-
tres entitats?
-Tenir la gent molt connectada en el 
projecte amb un elevat grau de com-
promís perquè les coses funcionin i les 
persones estiguin bé. Hem estat capa-
ços de posar les persones al centre, fet 
imprescindible per saber què necessita 
cadascuna d’elles, amb projectes de vida 
diferents. Per fer-ho, hem hagut de ser 
molt eficients a l’hora de generar recur-
sos econòmics que ens possibiliten anar 
davant de les necessitats de la gent. La 
idea és generar recursos suficients per 
no esperar que la Generalitat ens doni 
una subvenció per poder posar en mar-
xa un pis que és una necessitat social: 
és a dir, el pis ha d’estar a punt sempre 
que algú el necessiti, sense que hi hagi 
cap llista d’espera, amb recursos propis. 
La nostra pretensió és atendre totes les 
persones del Bages. 

Estratègia
-Quins són els factors de l’evolució 
d’Ampans que n’impulsen l’estratègia?
-El compromís d’Ampans per aten-
dre totes les persones del territori 
amb el nivell de suport que neces-
sitin. També amb d’altres col·lectius 
amb demandes no cobertes al Bages. 
Contràriament al que pugui semblar, 
el nombre de persones amb discapaci-
tats creix constantment. Avui al Bages 
hi ha 1.463 persones amb un certificat 
de discapacitat, mentre que fa 14 anys 
n’hi havia 711. S’ha duplicat i impli-
ca més necessitats i serveis a oferir. 
El nombre de persones amb autisme 
creix molt (5.000 registrades a Catalu-
nya, amb previsió a 5 anys, de 15.000). 
A la nostra escola, amb 267 alumnes 
(40 de nous enguany), el 40% són na-
nos amb autisme infantil. També cal 
dir que som emprenedors i aportem 
valor públic.

«El 60% dels ingressos venen de factures a l’administració 
pública, via concert o via subvenció, i l’altra 40%  
del que venem als centres especials de treball 

per mitjà de les nostres empreses»
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el perfil

T oni Espinal Freixas neix a Manresa el 25 de 
juliol de 1962. Fill del manresà Josep, mort 
recentment, que havia estat director d’ofi-
cina bancària, i Mercè, de Biosca, que de 
jove es va traslladar a Manresa per treballar 

en la botiga de comestibles familiar de la plaça Valldaura, 
on ell també va passar moltes estones, sobretot els dissabtes, 
repartint la compra. És el més gran de tres germans; els altres 
són el Josep, enginyer a Denso, i el Xavier, consultor i asses-
sor d’empreses. Comença els estudis a l’escola Balmes, d’on 
passarà al col·legi La Salle, bàsicament per la passió per jugar 
a futbol. Serà jugador del Centre d’Esports Manresa fins a 
l’etapa juvenil. Es va retirar per dues lesions al genoll i tren-
cament de lligaments. Li agraden les motos i s’especialitza en 
la modalitat de trial. També va estudiar quatre mesos a l’ins-
titut nou de la plaça Major, que anys més tard es va convertir 
en Pius Font i Quer, al carrer Amadeu Vives, on farà fins al 
COU. Fa la carrera de Psicologia a la Universitat de Barcelo-
na i es llicencia el 1985. Aquests anys comparteix pis al carrer 
de l’Hospital amb el sallentí Ernest Abadal, periodista i degà 
de l'Escola de Bibliotecàries, i el mallorquí Fernando Rey, en-
tre altres amics. Treballava als estius collint fruita a França, 
on vivia en una barraca a peu de vinya. Va fer substitucions 
en diverses escoles i classes particulars a nens. Assisteix a 
classes de la facultat d’Econòmiques i més endavant estudia 
temes vinculats a filosofia i economia.

En època de crisi, no era fàcil trobar feina i va fer enquestes 
fins que el 1986 va entrar de professor de Formació Pro-
fessional a l’Escola La Immaculada, del carrer del Cos, en 

substitució de Ramon Fontdevila, que acabava d’aprovar 
les oposicions d’institut. Al cap d’un any, li va demanar al 
doctor Josep Corrons si podia anar a Ampans per apren-
dre de voluntari o practicant. Al cap d’un parell de mesos, 
Corrons li va demanar un informe sobre què es podia mi-
llorar en l’associació. «Vaig respondre que calia algú que 
aglutinés, amb visió i capacitat de control i seguiment». 
Corrons li proposa una feina tècnica, però abans acorden 
que Ampans necessita algú que lideri el projecte. Final-
ment, el va nomenar director el març de 1987, i després de 
32 anys continua en el càrrec: «He tingut la sort de veure 
l’etapa més bona d’Ampans». Amb l’amic de facultat Fer-
nando Rey, directiu d’Amadip Esment a Mallorca, fundació 
de discapacitat intel·lectual, molt innovadora en creació de 
llocs de treball, especialitzada en restaurants espectaculars 
i apartaments turístics amb serveis comuns, manté una 
estreta col·laboració sobretot amb els fòrums de qualitat. 
Per a Ampans, també és una experiència de referència La 
Fageda, com a empresa productora de gran consum, crea-
da per Cristóbal Colón. Espinal i la seva parella tenen un 
nen i una nena «que juguen a bàsquet i m’agrada anar-los a 
veure». Una de les seves aficions és el Pitch and Putt català, 
també jugar a golf i viatjar pel món durant les vacances.

per Manresa, Súria i Sant Salvador de 
Guardiola, però amb la crisi ho vam 
aturar. Des de fa dos anys, hem tan-
cat definitivament l’ocupacional gran i 
l’hem reprès a Sallent –ara a Sant Frui-
tós ens adjudiquen uns terrenys per 
fer-ne un altre–, Santpedor, Sant Joan, 
Súria... Properament, Sant Vicenç, 
Balsareny i tres llocs més a Manresa. 
N’acabarem tenint una quinzena. Ate-
nem pràcticament la mateixa gent –el 
creixement és entre un 6 i un 7% anu-
al–, però ara som més visibles i els po-
dem agrupar en col·lectius de 20 o 25 
persones, que han guanyat en como-
ditat i qualitat. La percepció que hem 
crescut molt no és certa. El pressupost 
dels darrers cinc anys ha anat creixent, 
però mai més d’un 10%, per tant, hem 
crescut sostingudament.

-Ha augmentat la inserció i la formació?
-En aquests casos, hem crescut en 
usuaris. Són una visibilitat important 

de creixement, ja que tenim diversos 
locals a Manresa: carretera de Vic, car-
rer Barcelona, Sant Rafel. Abans només 
teníem dos punts, ara ho hem escam-
pat en diferents ubicacions. Penso que 
Ampans comunica molt i bé, ja que 
forma part de la nostra responsabilitat 
per transmetre valors i per transparèn-
cia en gestionar recursos públics. Per 
això, expliquem molt allò que fem. 

-Com van les partides de golf?
-És l’afició més important que tinc i 
la meva vàlvula d’escapament dels caps 
de setmana, perquè entre setmana no 
tinc temps de practicar-lo. M’agrada 
anar-hi amb els amics. No estem en 
cap camp fix, sinó que anem voltant 
per Catalunya. Som una associació de 
jugadors, d’uns 180 socis, molts dels 
quals venim del Pitch&Putt de Sale-
lles, quan el van tancar. Ens muntem 
un campionat propi i negociem preus 
de low cost amb diferents camps.

-Opteu per la gestió del canvi?
-Totalment. Tenim un bon personal 
a qui agrada assumir qüestions noves. 
No som una organització estàtica, ens 
il·lusionen els projectes nous, i tenim 
voluntat de ser innovadors. Ens agra-
da intentar anar una passa per davant 
del que van els altres. Amb els anys, 
hem creat una bona estructura de 
processos, disposem d’un sistema de 
gestió informàtic potent que ens per-
met afrontar nous reptes. Tenim la 
casa prou endreçada per poder aven-
turar-nos en projectes nous i arribar a 
d’altres col·lectius per resoldre proble-
mes que genera la societat.

-Aposteu per la descentralització dels 
serveis?
-Abans teníem un centre ocupacio-
nal molt gran a Comabella. Vam de-
cidir el 2007 que volíem descentralit-
zar els centres de dia i fer-ne de petits 
als diversos pobles. Vam començar 
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fila cultural

Laura Serrat

Torna el Tocats de Lletra 
més radical

nguany la comissió 
organitzadora, forma-
da per la regidoria de 
Cultura i diverses enti-
tats i persones del món 

de la cultura, ha escollit com a lema la 
radicalitat, entesa, segons Yolanda Este-
ve, tècnica de Cultura i coordinadora del 
festival, com a «proposta de canvi, tant 
en l’àmbit formal com conceptual, amb 
la idea de transformar la societat a través 
de la cultura i l’art». Esteve remarca que, 
en aquesta edició, s’ha incrementat la 
presència de creacions i recitals en clau 
de dona, «perquè cada vegada n’hi ha 
més i amb projectes més interessants». 
Una d’aquestes propostes es podrà veure 
en l’acte inaugural, al Kursaal. Es tracta 
de l’espectacle de producció pròpìa, (les) 
Brossa, en què Meritxell Cucurella-Jorba 
recitarà poemes de Joan Brossa, conjun-
tament amb les veus del cant improvisat 
de Celeste Alias i Joana Gomila. Ens 
visitaran també les poetes Cèlia Sànc-
hez-Mústich i Aina Torres, que partici-
paran en els clubs de lectura del Casino 
i de l’Ateneu, a més a més de Marta Pes-
sarrodona i Àngels Gregori, que assistirà 
com a poeta i presidenta del PEN Club 
al sopar Estellés. Les dones poetes seran 
igualment presents en el recital Estic 
viva, però crua. 

Més enllà de la feminitat, com a rei-
vindicació d’una veu pròpia al marge 

del marc mental dominant, la radica-
litat presideix transversalment tot el 
programa d’actes. A més de l’exposició 
dedicada a Joan Oliver i les Radicali-
tats de Foto Art, es comptarà amb la 
presència de l’escriptor basc Bernardo 
Atxaga, l’actuació del cor inCORdis 
–acompanyant les veus de Vicenç Al-
taió, Sònia Moll i Carles Morell, entre 
altres– i del periodista i activista social 
David Fernàndez, que recitarà poemes 
de l’escriptor italià Erri de Luca.
 
Radicalment diversos
La diversitat és un altre dels trets que de-
fineixen aquest festival, adreçat a públics 
diversos i amb la participació de veus 
també diverses. Si bé la majoria de pro-
postes poden ser de l’interès de qualse-
vol persona, algunes de les activitats són 
adreçades específicament a col·lectius 
determinats. Així, per als més xics, es 
proposen el laboratori de lectura en fa-
mília La ciutat dels desitjos i l’espectacle 
de titelles i cançons La granja no s’adorm. 
Pensant en l’alumnat de batxillerat, l’ac-
triu Laia Costa presentarà el recital El 
mot és teu! i la poeta Txus Garcia impar-
tirà un taller de poesia al centre ocupa-
cional l’Art de Viure, d’Ampans, els nois 
i les noies del qual exposaran les seves 
pintures a la biblioteca Ateneu Les Ba-
ses. El cartell del Tocats ha estat realitzat 
precisament per un d’aquests alumnes, 
l’Ivan Guerrero Ciutat, que hi ha volgut 

Amb l’objectiu de promoure l’interès per la poesia, la literatura i l’art en ge-
neral, del 15 al 30 d’octubre es farà a Manresa la tretzena edició 

del cicle Tocats de Lletra. 

representar «un conjunt de persones 
mudes, sense braços ni boques, que s’ex-
pressen a través dels colors harmònics 
en què es fusionen».
  
Les propostes poètiques són igualment 
diverses i variades. Tant s’hi donen cita 
autors reconeguts com els poetes més 
novells: Aina Torres, Xavier Mas, Pere 
de Palol, Pol Guasch..., i no tan novells: 
Guillem Gavaldà, Sònia Moll, Laura 
López, Sílvia Bel, Valentí Parcerisa, Mar-
garita Ballester, Ramon Carreté..., perta-
nyents a generacions, corrents estètics 
i idiomes diversos. A banda del poeta 
en castellà José Corredor-Matheos, cal 
remarcar la presència del poeta palestí 
Mahamad Bitari, la poeta basca Leire 
Bilbao i el poeta gallec Ismael Ramos. 
Els diferents accents del territori català 
també hi seran presents a través de les 
veus de la valenciana Maria Josep Escri-
và i els mallorquins Carles Rebassa i Ma-
ria Antònia Massanet. Altres propostes 
igualment destacables són el muntatge 
poeticomusical Un camí, a càrrec d’Ar-
nau Tordera i Jaume Coll Mariné; La 
cosa pública, amb Roger Pelàez i Vidal 
Soler; Paraula radical, recital de cloenda; 
la projecció del film Papusza, de Joanna 
Kos-Krauze i K.Krauze, i l’espectacle de 
cabaret literari Frivolitats, produït i pre-
sentat per la sala Els Carlins.

Com és habitual, el cercatasques poètic 

E
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posa punt final al festival. Per a Sònia 
Moya, membre de la comissió organitza-
dora del cicle i responsable de l’organit-
zació del Cercatasques, «aquest és potser 
l’acte dels lletraferits troneres i bohemis». 
I afegeix: «Poder brindar amb els poetes 
que fa un moment llegien els seus versos, 
passejar junts de bar en bar, amb aquell 
fred del Bages, o poder cloure amb la 
jam poètica, que sempre és sorprenent, 
són coses que fan de la nit de l’últim dia 
un moment especial». Enguany hi pren-

dran part els poetes Laura López, Marta 
Pérez, Sílvia Bel, Xevi Puig, Biel Barnils 
i Guillem Ramisa, que faran sentir els 
seus versos, d’una manera itinerant, al 
cafè del Canonge, la Gramola, el Cercle 
Artístic i el Vermell. Moya remarca que 
en aquests espais «la poesia hi respira 
d’una altra manera, lluny del silenci en-
cotillat i les butaques d’un teatre».

En conclusió
Segons Esteve, la clau de l’èxit del To-

cats està en «la descentralització dels 
espais, les actuacions al carrer i l’apro-
pament a col·lectius específics, tot 
mantenint la qualitat i l’atracció de les 
propostes». Gregori en subratlla «la 
descentralització respecte a la capital» 
i «el fet que el Tocats hagi habitat per-
fectament el teixit social de la ciutat i 
de la comarca». La presidenta del PEN 
Club i directora del festival de poesia 
d’Oliva també fa notar la importància 
d’incorporar-hi veus d’altres literatu-
res: «És difícil entendre l’exportació 
de la nostra literatura sense una im-
portació prèvia». Moya considera que 
un dels encerts del festival és «apostar 
per la poesia d’una manera directa: 
crec que al Tocats la poesia es pot to-
car amb les mans, i això agrada». Al 
Tocats, diu Moya, «no es menystenen 
estils ni propostes més acadèmiques, 
però es tendeix més a buscar altres 
maneres que ajudin a una millor trans-
missió del text, cosa que molt sovint 
s’aconsegueix per mitjà d’un rapsoda, 
la música o combinant-ho amb altres 
disciplines». 

Després de constatar que «molts dels 
poetes participants coincideixen a des-
tacar el bon tracte i el bon ambient que 
s’hi respira, i això segur que reverteix en 
la qualitat del festival», Sònia Moya opi-
na que, «com segurament passa en tan-
tes altres iniciatives culturals, al Tocats li 
falta pressupost i li sobren retallades, ja 
que la comissió ha de fer mans i màni-
gues per poder programar tot allò que 
cal programar amb els recursos de què 
disposa». I fa l’observació final següent: 
«Si el Tocats és la festa de les lletres de la 
ciutat i aplega tantíssimes persones cada 
any, entre tots caldria preguntar-nos si 
oferim una proposta prou àmplia en no-

Pessarrodona i Estellés, reivindicats

La significació de Marta Pessarrodona dins la nostra literatura va més 
enllà de la seva tasca com a poeta; ha suposat un pont per connectar la 
nostra literatura amb altres, per acostar-nos de primera mà a figures com 
Doris Lessing, Susan Sontag o Toni Morrison. En la seva poesia costa una 
mica d’entrar-hi, però quan hi ets no en surts. Ella ens va portar el millor 
de la literatura anglesa i de la seva experiència berlinesa. La seva obra és 
una reivindicació constant de la memòria i la justícia. 

I Estellés és un poeta que he llegit molt i que m’agrada molt. Em sembla 
molt important que es faci la Festa Estellés en els diferents territoris de 
parla catalana, que se’l reivindiqui, que ens l’apropiem entre tots. Té una 
obra vastíssima, però el Llibre de meravelles és extraordinari.

Àngels Gregori

Imatge de l’espectacle Frivolitats, a càrrec d'actors i actrius dels Carlins
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propostes

La proposta teatral que us recomanem aquest mes 
d’octubre és una d’aquelles obres que deixa em-
premta: Una gossa en un descampat, basada en una 
història real viscuda per la dramaturga Clàudia 
Cedó, que ha escrit sobre la seva pèrdua. Un text 
que ens parla de la mort perinatal. Un muntatge 
dur, trist... però al mateix temps esperançador i 
optimista, que dirigeix Sergi Belbel. L’obra ha rebut 
un triple reconeixement en els Premis de la Crítica 
2018: Millor text, Millor espectacle i Millors actrius 
principals. Una obra cent per cent recomanable. El 
diumenge 20 d’octubre, Sala Gran del Kursaal, 18 h.

MÚSICA. Marc Vilanova

VINS. Josep Pelegrin, 
sommelier de l’escola Joviat

TEATRE. Joan Morros

L’Escletxa
Blanc Chardonay

Octubre de Fira 
i agendes plenes

‘Una gossa en un 
descampat’, una 
obra impactantAquest mes haurem de saber triar bé amb gran quantitat 

de cites musicals que valdrà la pena tenir en compte. És 
obligatori esmentar la nova edició de la Fira Mediterrà-
nia, que tindrà lloc a la nostra ciutat del 10 al 13 d’octu-
bre. Però hi haurà molta vida més enllà de la Fira. Co-
mençant pel teatre Kursaal, tindrem multitud d’artistes 
que ja han visitat la ciutat però que valdrà la pena anar 
a descobrir les propostes que presenten. En primer lloc 
els tonencs Obeses acompanyats per la cobla Berga Jove 
i el Cor d’Obeses, on repassaran els temes més represen-
tatius de la banda amb arranjaments especialment dis-
senyats per tan il·lustres col·laboracions (divendres, 11 
d’octubre, 21 h). Seguirem amb Ismael Serrano, un veterà 
de l’escena de cançó d’autor en llengua castellana que vol 
celebrar els 20 anys damunt l’escenari amb el públic man-
resà (divendres, 25 d’octubre, 21 h). I en últim lloc, una 
gran formació local, els Bob i el Lladre, que presentaran 
el seu últim treball Tots Sants i un repertori de versions 
per lluir les seves principals influències (divendres, 1 de 
novembre, 21 h). La Sala Stroika no es queda curta en 
aquest inici de temporada. Per començar, la triple vet-
llada de rap i hip hop amb Lágrimas de Sangre, Manu-
digital i La Sra. Tomasa (divendres, 11 d’octubre, 21 h) 
i acabarem amb la nova visita, i ja en van unes quantes, 
dels aiguafredencs Catarres (dissabte, 25 d’octubre, 22 h). Una de les últimes incorporacions a la DO és el celler 

Sant Miquel d’Oló, situat a Santa Maria d’Oló. Ens 
ofereix un parell de vins, un de blanc i un 
de negre. El blanc, l’Escletxa, és un blanc de 
chardonnay. Una viticultura sincera, amb 
sentit comú, dona com a resultat un raïm 
amb un punt de maduresa òptim per ser vi-
nificat i aportar al futur vi tot el seu ADN, la 
complexitat aromàtica i la potència i opulèn-
cia en boca. Un cop al celler, el suc del raïm 
és tractat amb respecte. El resultat és un 
vi rodó i equilibrat, sense arestes que 
ens molestin a la boca. Entrada de re-
cord dolç, madur. De seguida evolucio-
na i ens aporta l’expressivitat aromàtica 
que se li intuïa al nas. Agafa volum a 
mesura que va passejant pel paladar i al 
final del seu pas, s’estira, es mostra di-
recte i profund, fruit de la seva acidesa 
equilibrada. El resultat final, un vi llarg, 
amb un bon record, que no et deixa in-
diferent i que et predisposa a fer-ne un 
altre glop, ja sigui sol o acompanyant-lo 
amb alguna menja.

Preu de venda: 15 euros

Aquest és el títol de l’exposició antològica que vol rei-
vindicar el pintor i mestre berguedà Joan Ferrer, un dels 
grans artistes contemporanis de les comarques centrals. 
Es tracta d’un recull d’un centenar d’obres que ens per-
met descobrir amb profunditat la seva trajectòria des 
dels seus inicis fins a l’actualitat, quan es despulla de la 
narrativitat i busca l’essència de la pintura en uns treballs 
abstractes i de gran format. Comissariada pel crític d’art 
Bernat Puigllorens, s’acompanya d’activitats educatives, 
música, poesia i dansa, amb la voluntat de conèixer l’obra 
d’aquest artista autodidacte que sempre compaginà la 
creació amb la pedagogia i la teoria de l’art. Una faceta, 
la personal, que se’ns presenta a l’exposició a partir de les 
fotografies de Jordi Plana Pey i d’una projecció audiovi-
sual. La podrem veure fins al 28 de desembre al convent 
de Sant Francesc de Berga, un edifici franciscà cedit a 
l’Ajuntament de Berga per transformar-lo en un equipa-
ment cultural i que reobre les portes després d’uns anys 
tancat, amb aquesta proposta.

ART. Maria Camp

El tacte de la llum



33EL POU · OCTUBRE 2019

L’Escletxa
Blanc Chardonay

crònica social

octubre de 1964, el polifacètic director 
cinematogràfic Orson Welles va rodar 
durant quinze dies a la col·legiata romà-
nica de Sant Vicenç de Cardona, situada 
dins el castell, Campanades a mitjanit. La 

pel·lícula és coneguda també com a Falstaff, personatge 
que interpreta i dirigeix el mateix Welles, que apareix al 
centre de la fotografia, acompanyat d’un dels actors i d’un 
dels tècnics. Al fons, en lloc d’altar hi ha el tron. L’alçada 
de les columnes gòtiques i l’interior de la col·legiata van 
convèncer Welles per fer-hi la part central del rodatge, que 
després del muntatge de la catalana Elena Jaumandreu, va 
significar més de mitja hora real de projecció. Paradoxal-
ment, en estar molt juntes les columnes dificultaven la il-
luminació. Al fons, es pot apreciar l’encarregat de la llum, 
dalt d’una escala, amb qui Welles, de veu profunda i tre-
menda, va mantenir una forta discussió sobre la dificultat 
d’encertar la millor llum artificial. Segons La Vanguardia, 
unes 300 persones –la majoria barcelonines– van partici-
par-hi com a extres. De la seva estada a l’hostal Perico, les 
germanes Davins recorden que menjava sovint escudella 
i carn d’olla, i fins i tot asseguren que va ser l’introductor 
del whisky a la vila. La seva imatge es completa amb una 
panxa grossa, una capa negra i un puro havà.

Després de visitar castells de Suïssa i Castella, Welles va 
trobar entre les runes del de Cardona l’ambientació ade-
quada per reflectir la cort anglesa de començament del 
segle XV, quan durant la Guerra dels Cents Anys (1337-
1453), Enric IV dels Lancaster assoleix el poder el 1399 
després d’haver participat en la mort del rei Ricard II, i 
Enric V assoleix el poder a la mort del seu pare el 1413. 
A més de Welles, els protagonistes de la pel·lícula van ser 
John Gielgud en el paper d’Enric IV i Keith Baxter com a 
Enric V. Entre les actrius, la francesa Jeanne Moreau com 
a Doll Tearsheat, la britànica Margaret Rutheford o Ma-
rina Vlady. La pel·lícula no va tenir èxit comercial en el 

moment de l’estrena, potser per una representació molt te-
atralitzada dels textos de Shakespeare, tot i que va guanyar 
un premi tècnic al festival de Cannes, el 1966. Amb els 
anys, alguns crítics la van reivindicar com una de les grans 
obres de la història del cinema i Welles la considerava la 
seva obra mestra.

Foto: Antoni Quintana Torres (ACB)  

L'

Orson Welles 
al castell de Cardona (1964)
J. S. 
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n dels edificis que for-
ma part del subconsci-
ent dels manresans és 
aquesta reeixida obra 
de l’arquitecte Josep 
Firmat Serramalera 

dels anys vint, que resol amb una canto-
nada arrodonida l’encaix de la Muralla de 
Sant Domènec amb el carrer de Jaume I en 
un estil noucentista clàssic, amb clares in-
fluències de l’arquitectura residencial fran-
cesa. Es tracta d’un edifici d’habitatges entre 
mitgeres que fa cantonada i presenta façana 
als dos carrers. Està format per planta bai-
xa i quatre pisos. La cantonada és el seu cos 
principal, dividit en dues parts diferenci-
ades en alçada. La primera té una tribuna 
arrodonida a nivell del primer i el segon pis 
que configura unes àmplies galeries forma-
des per arcs. La segona part està formada 
pel gir de la cantonada en el tercer pis i per 
una glorieta amb una cúpula semiesfèrica 
de pissarra en el quart pis. A partir d’aquest 
cos, s’articulen dues ales laterals amb ober-
tures ordenades en eixos verticals. Totes les 
obertures són balcons amb portes cobertes 
amb arcs rebaixats i amb baranes de ferro. 
També hi destaca una vistosa cornisa de 
pedra suportada per permòdols per sobre 
del tercer pis, mentre que el quart està sota 
la coberta i les seves obertures són fines-
tres més petites incloses en mansardes, una 
clara influència de l’arquitectura residencial 
urbana francesa.

El catàleg de Manresa protegeix l’edifici 
de manera parcial, és a dir, la volumetria 
i l’aspecte exterior i interior de l’edifici, els 
espais comuns com el vestíbul i la caixa 
d’escala. També es protegeix per la impor-
tància històrica i artística, perquè és un 
edifici de caràcter monumental que esdevé 
una fita visual de la zona. A més, estilís-
ticament utilitza un divers repertori d’ele-
ments decoratius entre el neoclassicisme i 
el noucentisme. 

patrimoni ciutadà

U

Casa Arderiu
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS:
- BALAÑÀ, Francesc; FONT, Joaquim; TUSELL, Narcís; LACUESTA, Ra-
quel; GIL-VERNET, Àngels, Catàleg i Pla especial de Protecció del 
Patrimoni Històricoarquitectònic i Ambiental de Manresa, Ajunta-
ment de Manresa, 1984 (aprovat el 1985).



35EL POU · OCTUBRE 2019

fanal de cua

Joves i literatura
i ha un cert consens a afirmar que els joves, 
avui, llegeixen poc. Si més no, poca litera-
tura. En realitat, ni els joves ni els adults 
llegeixen gaire. I, encara més: els percen-
tatges de lectors a casa nostra mai no han 

estat, ni ara ni fa uns anys ni crec que mai, per tirar coets.

Per altra banda, si bé, entre els adults, el nombre d’escrip-
tors sembla que, més que disminuir, augmenta –si obser-
vem tot el que es publica un té sovint la sensació que hi ha 
més escriptors que lectors–, entre la gent jove costa molt 
trobar vocacions literàries. Els nois i les noies escriuen, 
quan ho fan, moguts per l’obligatorietat de 
la tasca escolar o, com a molt, per l’incentiu 
d’un premi literari que normalment els ha 
publicitat algun professor. Dues possibilitats 
que moltes vegades van de bracet, quan pre-
sentar-se a un certamen serveix per millorar 
la nota en l’assignatura de llengua.

Sigui com vulgui, sort n’hi ha dels premis 
literaris destinats a joves, perquè represen-
ten pràcticament l’única plataforma per tal 
que els escriptors incipients puguin donar a 
conèixer el seu talent. Sense la pastanaga del 
premi, els joves literats –que n’hi ha, i de molt 
bons– farien com la majoria dels seus com-
panys amb inquietuds creatives, que aboquen 
tota la capacitat artística en disciplines que 
puguin tenir una gran repercussió mediàtica 
a través de les xarxes, com ara penjar fotogra-
fies a Instagram o editar monòlegs –gairebé sempre en cas-
tellà, per augmentar el nombre de seguidors potencials– a 
Youtube. Val la pena, doncs, que ens fem ressò, si més no, 
dels premis que ens toquen de prop. Si teniu a la vora nois 
i noies entre 16 i 20 anys amb una certa inquietud literària, 
per exemple, feu-los arribar les bases del Premi Bages de 
Narrativa Juvenil –busqueu-les a premislacetania.cat i les 
trobareu de seguida), que convoca Òmium Bages-Moianès 
en el marc dels Premis Lacetània, i que pot servir, en pri-
mer lloc, per esperonar la seva creativitat i, de passada, per 
optar a guanyar 500 euros amb un text de poc més d’una 
pàgina i, fins i tot, veure publicat el seu relat a Regió7. Hi ha 
temps de presentar textos fins al 18 d’octubre.

Quins judicis!
o fa pas gaires dies, Francesc Foguet i Bo-
reu, en un dels seus articles a El Temps, 
considerava que davant el fet que gent 
d’ideologies diverses coincideixin a de-
finir certes actuacions polítiques en ter-

mes teatrals, això té sentit i validesa. Ja que «un bon grapat 
d’episodis polítics i judicials que hem patit aquests darrers 
anys té, certament, molt d’espectacle ranci i tediós. Fa pen-
sar en temps foscos d’etapes inquisitorials i totalitàries». 
Efectivament; i per centrar-nos en un cas concret, tal com 
segueix dient Foguet, «El `judici contra el procés´, un dels 
actes de violència d’Estat més escandalosos de l’Europa 

actual, resulta molt pitjor que qualsevol far-
sa, sainet o vodevil dels més dolents».

Es tracta d’un cas que es pot posar perfec-
tament al costat dels grans crims polítics 
perpetrats pel poder establert i encoberts 
de manera cínica i barroera amb l’excusa 
de la religió, una certa unidad o pràctiques 
supersticioses que acaben amb la condemna 
i execució de l’innocent, tal com prescriu el 
pervers, inqualificable i primitiu costum del 
boc expiatori. Encara perviuen en la memò-
ria col·lectiva alguns dels casos més evidents 
i paradigmàtics: Sòcrates, Jesús de Natzaret, 
Joana d’Arc...

Sempre hi ha hagut creadors artístics que s’han 
sentit cridats a desemmascarar les trampes 
d’aquest joc pervers mitjançant formes i gène-

res diversos. Com a mostra em permeto recordar la sàtira 
ferotge a què Paul Claudel sotmet el judici a la santa francesa 
en el seu oratori dramàtic Joana d’Arc a la foguera –estrenat a 
Basilea el 1938–, amb música d’Arthur Honegger, on l’escena 
en qüestió porta per títol Joana lliurada a les bèsties, ja que el 
president del tribunal és el Porc i els altres membres el Tigre, 
la Guineu i la Serp, i els assessors, l’Ovella i l’Ase.

Si mai algun altre artista vol i pot arrencar totes les disfres-
ses de l’actual judici contra el procés ja caldrà que esforci 
la imaginació a partir d’aquí, perquè un recurs com el de 
Claudel, que en el seu lloc està molt bé, aquí encara que-
daria curt i benvolent.

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

           Erques Torres

H N

Casa Arderiu
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA MONTSERRAT 
SLC Manresa – SCC Bages  ·  Passeig de Pere III, 68   
Tel. 93 872 17 07   ·   manresa@cpnl.cat   
www.facebook.com/SLCdeManresa

Vols formar part d’una parella lingüística?
Busquem voluntaris 
i aprenents a Manresa 
per conversar en català
Ja estan obertes les inscripcions al Volun-
tariat per la llengua, el programa de pa-
relles lingüístiques que et donarà l’opor-
tunitat de millorar el català que estàs 
aprenent o d’ajudar algú a fer-ho.
L’activitat es fa a partir de la col·laboració 
de voluntaris catalanoparlants, que dedi-
quen una hora a la setmana a quedar amb 
un aprenent per ajudar-lo a millorar la 
llengua oral.
Per formar les parelles lingüístiques, ne-
cessitem tant voluntaris com aprenents. 
Si ja parles català i tens ganes de fer no-
ves coneixences i ajudar algú a parlar-lo 
millor, inscriu-t’hi com a voluntari. Si el 
que vols és perdre la vergonya i llançar-te a parlar en català, inscriu-t’hi 
com a aprenent. 
Per participar-hi només cal ser major d’edat i disposar d’una hora a la set-
mana, durant 10 setmanes.
La pròxima presentació de parelles lingüístiques a Manresa tindrà lloc di-
lluns,11 de novembre, a les 6 de la tarda, al Centre de Normalització 

Lingüística Montserrat (passeig de Pere III, 68, entresol).
El Voluntariat per la llengua és un programa impulsat per la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística que gestiona el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística. Totes aquelles persones interessades a inscriure-s’hi ho 
poden fer a través del portal www.vxl.cat o ala seu del CNL Montserrat. 
Les inscripcions estan obertes tot l’any.

http://www.vxl.cat/
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a ho diu la gent gran, No te n’adones i els anys... volen. 
Quatre dies i Nadal, cinc i Cap d’Any, ja serem al 2020 
i la cita ignasiana del 2022 ja la tindrem a tocar. I, és 
clar, deixant de banda temes estrictament religiosos, 

no sabem pas si la ciutat ha estat capaç de trobar el pols a 
l’efemèride per captar el tsunami jesuític i, de rebot, tot el 
magnetisme de la fe cristiana inspirat per la Cova i la vida del 
sant a Manresa. Una vida que, per què no dir-ho, es podria 
vendre des de diferents vessants. La gent de fe profunda pot 
continuar gaudint i recreant-se en els indrets i la llegenda, 
mentre que, arran de les publicacions i els descobriments 
històrics, també es podria oferir als futurs visitants un pas-
seig pels passatges obscurs i les necessitats més concupis-
cents del d’Azpeitia que, segons sembla, tenia certa capaci-
tat per atraure dones, vídues i acabalades. Ves per on! 

J

TURISME ESPIRITUAL

La idea seria no posar tots els ous al mateix cistell. A Montser-
rat, un model de màrqueting de la fe, l’oci i el misticisme, ja fa 
anys que ho tenen ben clar. El patronat ho gestiona tot: des de 
les espelmes i les donacions a l’allotjament i la restauració –a 
diferents preus–, passant per les botigues de records i l’aparca-
ment. A Manresa, doncs, potser hauríem de començar a treba-
llar amb un forfet que el turista portaria al coll i li donaria accés 
a tot l’univers ignasià amb complements indicats i nostrats 
com unes patates braves al Jorsus de l’Antonio, un carajillo a 
Las Vegas, un cabaret històric amb Francesc Comas de mestre 
de cerimònies o una confessió VIP a la Seu. Això sí, ens cal lloc 
on dormir i a la premsa ja ha aparegut un projecte per fer un 
hotel just a sota de la Cova, sense tapar la panoràmica sud de 
la ciutat. Encara que s’hagi de modificar el planejament urba-
nístic, no es pas mala idea. I ja tarden a donar-hi llum verda.

Il·lustració: J. Oviedo
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

EL CANVI CLIMÀTIC ÉS UN BLUF

o deixeu que ningú se us apro-
pi parlant del canvi climàtic. I 
menys encara si intenta con-
vèncer-vos que aquest feno-

men existeix. És una FARSA! Us ho dic 
jo que també vaig passar pel 2019 i sé 
quina és l’opinió popular al respecte. 
Aleshores jo també em desplaçava a 
peu coix per Manresa, menjava ham-
burgueses de tofu i reciclava fins i tot 
l’orgànica dels bolquers dels meus 
fills. Fins que un dia vaig sortir de casa 
carregat de bosses per tirar als con-
tenidors, envasos per aquí, vidres per 
allà... i quan ja feia estona que havia 
buidat els residus em vaig adonar que 
portava la bossa d’orgànica dels bol-
quers del meu fill en braços. «Merda!», 
vaig exclamar, havia dipositat el meu 
fill al contenidor d’orgànica. Per sort, 
al meu barri hi ha una doble recollida 
selectiva i abans de venir els camions 
passen uns veïns recol·lectors. Aquests, 
quan vaig arribar als contenidors, ja 

ALLÀ
No s’ha fet el  pacte. 
Les corts de Madrid
amb en Pedro Sánchez
no se n’han sortit.
Passant de nosaltres
no hi hagut acord.
Sense democràcia
costa arribar a port.
Ja  tornem a ser-hi:
cal anar a votar.
No en tingueu cap dubte,
ens hi va el demà.
Que segons qui guanyi
ens pot fer molt mal;
155
és el seu aval. 
Ens governi en Pere,
ens governi en Pau
el nostre problema
portarà sarau. 
Si l’alternativa
per resoldre el cas
no és el diàleg
no en sortirem pas. 
¿No s’acosta el dia
que l’Alt Tribunal
ens resoldrà el tema
fent-nos votar igual?
AQUÍ
Mentrestant a casa, 
vull dir al Parlament, 
tenim certs polítics
que el dropo van fent.
Escampen mentides, 
com qui escampa fems
i amb posat fatxenda
criden el mal temps. 
Si posar les urnes
va ser un cop d’Estat
posar una pancarta
deu ser un atemptat.
No som terroristes
i tenim molt clar
que la millor arma
és dialogar
i poder debatre
amb serenitat
el que faci falta,
la realitat:
el desig d’un poble
sotmès i oprimit
que vol viure lliure, 
i ja està tot dit.
Que la causa és justa,
avant el combat!
Qui diu que surt gratis
voler llibertat?

marxaven amb el meu fill per vendre’l 
al Wallapop del mercat negre. Els vaig 
convèncer perquè em tornessin la 
criatura a canvi de l’anell de compro-
mís. Des d’aquell dia ja no crec en el 
canvi climàtic, no pas perquè gairebé 
em quedo sense fill, sinó perquè vaig 
contactar amb un emissari de l’any 
2050 gràcies a la pàgina de contac-
tes del Regió7 i em va donar una gra-
ta sorpresa. L’any 2050, el meu piset 
estarà a primera línia de mar gràcies 
al temut canvi climàtic. Reconec que 
si visqués al Delta de l’Ebre la notícia 
no em faria gens de gràcia, però a la 
Catalunya Central sempre li ha faltat. 
Ara només em queda esperar a com-
plir els 80 anys per gaudir de la jubi-
lació daurada a la futura Marina d’Or. 
Turisme de quilòmetre zero amb ai-
gües opaques i pestilents, la paella de 
gambes mutants tenyida de bateries 
de mòbil i la pluja àcida. Keep calm 
and climate change!

N
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VA COM VA LLUM DEGÀS

UN 6 MIRAT DEL REVÉS POT SER UN 9
n un mapa d’incidències d’actes 
incívics comesos a Manresa du-
rant els darrers sis anys s’observa 
que les xifres són, amb l’excep-

ció dels incivismes relacionats amb els 
gossos i els coloms, clarament inferiors 
a les d’anys anteriors. Quina explicació 
pot tenir, aleshores, que els ciutadans 
tinguin la percepció que l’incivisme 
creix en sentit contrari a les estadísti-
ques? Com s’entén, d’altra banda, que 
amb nou mesos d’any només s’hagin 
comptabilitzat cinc casos de destrosses 
de mobiliari urbà, tres de grafits o pin-
tades i divuit de contaminació acústi-
ca? No, el que han disminuït no són les 

E

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS

accions incíviques, sinó les denúncies 
de la gent. Ras i curt: denunciem poc. 
Aquesta i no cap altra és la principal 
mostra d’incivisme de la gent, a qui tant 
li és qui fa què, perquè l’espai comú no 
és de ningú i, en tot cas, correspon als 
ajuntaments mantenir-lo net, endreçat 
i en condicions! Tan incívic és qui llança 
una llauna a terra com qui, veient-ho, 
calla i passa de llarg, comptant que 
l’escombriaire ja farà la seva feina, i és 
que nosaltres la consciència ja la tenim 
neta. Ja sabem que els altres sempre 
són els culpables de tot, però sempre 
esperem que els altres ens ho resolguin 
tot. Ves quin dilema!
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EL PLATÓ DE LA CASA VALLÈS
Manresa és un plató cinematogràfic. 
No és el primer cop que parlo de la 
requesta que té la ciutat per ambien-
tar-hi històries, anuncis i ficcions de 
qualsevol època. I la casa Vallès, on hi 
ha ubicada la redacció del Pou, és un 
indret incomparable sempre ben en-
dreçat i cuidat pel nostre veí Pere Alier. 
A principis d’agost, en el pis on viu s’hi 
va rodar un videoclip protagonitzat per 
la cantant i model Lablenne. La banye-
ra que apareix al vídeo és la de la casa. 
I el saló noucentista, també. Als crèdits 
d’agraïment, no se’n van pas oblidar.

RETOLACIÓ CONFUSA
Sort que els responsables de la retola-
ció del clip rodat a la casa Vallès no són 
els que s’encarreguen de senyalitzar les 
obres a Manresa. Al carrer de l’Era d’en 
Firmat, cantonada amb Bonsuccés, s’hi 
estan construint un parell d’edificis. Un 
lector, estranyat pels noms dels carrers 
que indicava el rètol en una de les tan-
ques que privava el pas, va fer-hi una 
fotografia que m’ha fet arribar. Els car-
rers Sant Magí, Sant Blai i Joan Pelfort 
són a la Sagrada Família. En aquest cas, 
gairebé és millor refiar-se del GPS.

RETOLACIÓ CREATIVA
Continuant amb les fotografies fetes 
a peu de carrer, en la que publiquem 
al costat d’aquest text podeu veure 
el cartell d’una barberia/perruqueria 
del carrer del Carme. Tot i que algun 
veí de la revista ja me n’havia alertat, 
la instantània que publiquem és del 
company de NacióManresa Pere Fon-
tanals, que treballa a escassos metres. 
En una composició creativa –en el 
sentit ampli de la paraula– hi podeu 
llegir perluqueria, paraula que també 
es repeteix al vidre de la porta de més 
avall. L’amic Fontanals, ben esmolat, 
va publicar un comentari a les xarxes 
per il·lustrar el nyapet: «Assegurant el 
tanto», deia. Crec que es referia a l’op-
ció dels propietaris per fer una barreja 
catanyola entre perruqueria i pelu-
quería. És una opció. 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS
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RETOLACIÓ MAL ACCENTUADA
I no deixo l’àmbit del comerç de bar-
ri dedicat a la imatge personal per 
referir-me al cartell penjat a la porta 
del centre d’estètica 4pèls, a tocar de 
la plaça de Lladó, que m’ha fet arri-
bar una lectora. L’activitat, malaura-
dament, sembla que es traspassa. No 
sé pas si això ha provocat el tràsbals 
lingüístic dels amos que anuncien el 
tràspas del negoci.

RETOLACIÓ ENIGMÀTICA
Un lector sempre atent a la cartelle-
ra, i com si estigués fet expressament, 
m’envia una curiosa fotografia, feta al 
carrer de Na Bastardes, on algú ha di-
buixat una creu sobre el rètol que con-
demna les miccions masculines. La ve-
ritat és que les parafílies de la gent no 
deixen de sorprendre’m mai.

PICADILLY JORBA
Per rematar l’ampli apartat de car-
telleria, passant per la plaça de Sant 

Domènec, l’altre dia em vaig adonar 
que a la façana de cal Jorba, en la bal-
conada central del xamfrà del primer 
pis, s’hi ha instal·lat una pantalla per 
exhibir-hi publicitat en un bucle infi-
nit. Potser la idea els devia venir de la 
que ja es va instal·lar a la façana poste-
rior del Conservatori, la de la banda de 
la Muralla, on s’anuncien les activitats 
amb suport municipal i que, a la nit, 
enlluerna tothom qui passa. Espero 
que no continuem amb aquesta di-
nàmica. Si no, ben aviat, Sant Domè-
nec semblarà Picadilly Circus. De fet, 
en altres èpoques, el lateral del teatre 
ja havia estat ple de rètols publicitaris 
lluminosos. Tot torna.

ENRAMADES TARDANES
Una tradició que no torna perquè, de 
fet, no ha marxat mai, són les enrama-
des. A Manresa, les més conegudes 
són les de les Escodines, sector, per 
cert, on s’ubica el carrer de l’Aiguader, 
que, tristament, s’ha fet famós per una 
agressió sexual que va atreure les te-
levisions i mitjans de tot l’estat. El vial, 
per què negar-ho, està deixat de la mà 
de Déu. Però per Corpus també s’en-
galana i, entrada la tardor, encara està 
ben enramat!

GENT DEL BARRI
La idea de revitalitzar el centre històric 
és un dels cavalls de batalla de les as-
sociacions de veïns. Aquest setembre, 
la sala de la Plana ha acollit l’exposició 
#socbarriantic, organitzada per l’AV 
del Barri Antic i amb fotografies de Xa-
vier Serrano. La idea era retratar veïns 
i veïnes que viuen al nucli històric per 
donar valor i atractiu a la zona. Un dels 
protagonistes ha estat al nostre cap de 
redacció, Carles Claret. En el text que 
acompanyava el retrat exposat, expli-
cava que prové de la Sagrada Família, 
on encara hi viuen els pares, però que 
fa més de dues dècades que freqüen-
ta el carrer Sobrerroca per, òbviament, 
assistir a les reunions i activitats re-
lacionades amb fer arribar el Pou al 
quiosc cada mes.
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

SÍLVIA SANFELIU, LA VIDA TOTA ÉS TEATRE

ra que acaba d’enllestir-se el festival de Microteatre se-
gur que el seu nom us vindrà al cap: Sílvia Sanfeliu i 
Morros. N’era una de les coordinadores i, també, autora 
de Lamarr, un dels muntatges que s’hi estrenaren. La 

recordeu? De faccions menudes i un punt coqueta, sempre 
somriu i us observa amb uns ulls inquiets. Que per això un 
dia se’n va anar als Estats Units per fer-hi segon de batxillerat, 
després de 13 anys d’estudi a les Dominiques. Havia passat pel 
Gimbe i per l’estudi de l’Olga Roig, i tenia un bon coixí d’an-
glès de l’acadèmia Castells. I al capdavall un somni: aprendre 
a fer cinema! I bo, el cas és que als USA va anar a parar en una 
granja enmig de les fèrtils planes de Minnesota, en un poblet 
anomenat Northome, amb 300 ànimes i 40 graus sota zero al 
pic de l’hivern. Ara digueu si no havia de millorar l’anglès! L’ex-
periència va ser tan bona que, a la mateixa família, després hi 
aniria la seva germana Olga, i encara la seva neboda, en un 
vincle que mai no ha deixat d’enfortir-se. Aleshores, però, ella 
tenia setze anys, i hi va aprendre a conduir i hi va fer teatre, 
molt teatre, a l’institut com a extraescolar i com a assignatura. 
Amb aquest bagatge la Sílvia es preparà per fer Comunica-
ció i cinema a la Universitat, a Califòrnia. Però el somni es va 
esllanguir i al cap d’un altre any va tornar a Manresa. Encara 
pensa fer cinema però s’aplega amb amics per fer un grup de 
teatre local que l’animen per entrar a l’Institut del Teatre en 

l’especialitat de Direcció i dramatúrgia. I passa les proves! Des 
d’aleshores es comença a mirar el teatre professionalment. 
S’està a Barcelona, ara a Gràcia, ara a Sants, alhora que enceta 
els estudis de Dret fins a arribar a quart «Veig clar que no tinc 
vocació jurista, que no vol dir que no hi torni, eh!?». En aca-
bat, cada vegada aconsegueix més feines i encàrrecs, i també 
s’anima a escriure, tal i com l’aconsella l’Esteve Soler: «Sanfe-
liu, escriu!». Li recordeu la Innocentada d’enguany? Cabaret 
33. O abans aquell Mileva, fent emergir la dona d’Einstein, 
o el més recent, Lamarr, amb Xavier Mestres i Anna Mateo, 
dirigits per David Pintó? Per bufar cullera també ha fet mol-
tes hores d’extraescolars, és clar, i als Carlins i ara mateix al 
Kursaal, fent classe de teatre musical, que és la seva veritable 
passió. Membre actiu del Galliner, li agrada molt cantar i pot-
ser per això li encanta traduir els musicals al català: Kiss me, 
Kate, de Cole Porter, o bé Sister Act, l’Horror Picture Show o 
—premi Butaca 2004— No són maneres de matar una dona, 
de Douglas J. Cohen. Una història basada en el cinema ne-
gre americà dels anys quaranta, que rescabala la Sílvia amb la 
seva passió d’aquell Hollywood daurat. Potser per això sovint 
s’escapa a Londres o Nova York, i es confessa tan devota de les 
comèdies de Billy Wilder com dels clàssics de Shakespeare o 
dels versos de Sagarra. I tossuda, encara rumia com fer-s’ho 
per escriure, dirigir i, si algun dia pogués, triomfar a Broadway! 

A
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DEL 10 AL 13 D’OCTUBRE DE 2019

DE MANRESA
MEDITERRÀNIA

22a FIRA

#FMediterraniafiramediterrania.cat
LLOTJA PROFESSIONAL / JORNADES PROFESSIONALS / XARXES INTERNACIONALS / REUNIONS RÀPIDES / SHOWCASES

ALESSANDRO SCIARRONI · ANNA CONFETTI · ARNAU OBIOLS · BALLUGALL · BANDA FCSM & LA GINESTA DE GINESTAR
BIFLATS · CESARE DELL'ANNA & GIRODIBANDA · CLÀUDIA CABERO · CRIATURES · DUET JORDI MOLINA & JOAN DÍAZ

DUO BROTTO MILLERET · DZAMBO AGUSEVI ORCHESTRA · EBRI KNIGHT · EDUARD INIESTA · EL PATIO TEATRO
ELS BERROS DE LA CORT · ESBART CATALÀ DE DANSAIRES · ESBART SANT MARTÍ DE BARCELONA & LA LIRA AMPOSTINA

FELIU VENTURA · FLOWK · FOCUS SARDENYA · FRANCA MASU & TRIO AMB L’AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA
GAIZCA PROJECT · GAYE SU AKYOL · GERMÀ NEGRE · GERO DOMÍNGUEZ · HEURA GAYA · JANET NOVÁS & MERCEDES PEÓN

JÚLIA FARRERO · LA FÚMIGA · LAIA SANTANACH · L'HOME ÉS FEBLE · LLIBERT FORTUNY ELECTRO COBLA SOUND
MAGÍ SERRA · MARALA TRIO · MARIA MAZZOTTA · MIQUEL GIL · MUMUSIC CIRCUS · NEWCAT - THE NEW CATALAN

ENSEMBLE · OBESES AMB LA COBLA BERGA JOVE I EL COR D'OBESES · ORGANIK DANTZA · PEUS DE PORC
PISTACATRO & UNIÓ MUSICAL DEL BAGES · POL JIMÉNEZ · PRODUCCIONS DE FERRO · QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT

DE FERRERIES · ROBERTO OLIVAN · ROSARIO LA TREMENDITA · RUSÓ SALA · SAN SALVADOR · SOL PICÓ I LA BANDA
CHAPICÓ · TARTA RELENA · TIRALLONGUES DE MANRESA I SAGALS D'OSONA · VIGÜELA & APA I EDUARD NAVARRO

I MOLT MÉS
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Festival literari
Del 15 al 27 d’octubre de 2019

La tardor més radical
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CELEBREM L’ANY:AMB EL SUPORT DE:

ORGANITZA I COORDINA:


