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editorial

Un trumfo a la mà

E

ntre les conseqüències més devastadores de la crisi econòmica hi ha
la destrucció d’una part considerable del teixit industrial del país. Paral·lelament, però, tot i l’apocalipsi
que s’anuncia des de Madrid, la
capacitat de les empreses catalanes
per crear productes amb alt valor afegit i, sobretot, exportar-les arreu del planeta, és molt més alta que en la majoria
de territoris de l’estat. Per tant, la desaparició de llocs de
treball relacionats amb sectors tan pesants com el metal·
lúrgic, el químic o el de fabricació de peces i maquinària
a casa nostra ha estat mitigat per la capacitat de moltes
empreses per reinventar-se, especialitzar-se o adaptar les
dimensions a les necessitats dels fluxos del mercat.
Malgrat tot, moltes petites i mitjanes factories, aquelles
que conformen un tant per cent altíssim de la xarxa industrial del país, han hagut de tancar portes o, directament, no han superat les baixades en picat de la demanda en els sectors en els quals es recolzaven. Però quan
l’economia ha aixecat una mica el cap, s’ha constatat que
només han estat capaços de superar el tsunami aquells
negocis que han apostat per la innovació i han conquerit
vetes de mercat amb camp per córrer, desenvolupar-se i

créixer en un futur encapçalat per la connectivitat i les
noves tecnologies.
La recepta per ser competitiu i encarar amb garanties el
futur és la indústria 4.0, la sorgida de l’anomenada quarta
revolució industrial. La possibilitat d’interconnectar dispositius i màquines, analitzar una quantitat inimaginable
de dades i presentar-les de manera virtual abans d’haver
engegat la tradicional cadena de muntatge o, per extensió,
qualsevol procés productiu, transforma de dalt a baix tant
la manera de configurar les factories com les capacitacions necessàries per ocupar els llocs de treball. L’Internet
de les coses, la gestió del big data, la integració de sistemes i la impressió additiva (en tres dimensions) són àrees
que es connoten amb la robustesa de les empreses i, en
conseqüència, amb la viabilitat i capacitat d’expansió. A
Manresa i comarca tenim bons exemples d’indústria 4.0
d’àmplia repercussió internacional. Empreses –moltes de
les quals reconvertides– amb una estratègia empresarial
que té un peu a la planta de producció i un altre en la recerca i la introducció constant de millores dels processos
per adaptar-se tant a les necessitats del territori com dels
proveïdors i del mercat. Factories amb elements clau per
estar ben situades en els sectors més emergents de l’economia a escala global. Empreses amb un trumfo a la mà.
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Taula rodona sobre farmàcies centenàries
El dia 7 de març es va fer una nova taula rodona, dins del
cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural
del Casino, sobre el tema: Farmàcies manresanes centenàries, amb l’historiador Lluís Virós, membre de l’equip
redactor del pla de protecció del patrimoni, i els farmacèutics Teresa Comas (farmàcia Comas), Anna Solé (farmàcia
de la Plaça) i Josep Trapé (farmàcia Trapé).
‘Ciència de Pot’ clou etapa
Coincidint amb el 31è aniversari de la revista, Marta Grifell i Blanca Vallès clouen una etapa de col·laboració, mitjançant la secció Ciència de pot, que durant dos anys i 22
articles ha aportat un interessant conjunt de temes de divulgació científica. Volem agrair-los la feina fructífera que
hi han estat fent al llarg d’aquest temps i els desitgem sort
en les seves trajectòries professionals.
Per Sant Jordi, serem al Passeig
Un any més, el dilluns 23 d’abril serem al primer tram del
Passeig per complir amb la cita anual amb els lectors i els
subscriptors. A la parada del Pou hi podreu recollir l’exemplar del mes de maig, adquirir les cobertes de l’any 2017
i dipositar-hi la butlleta que trobareu al dors de la carta
inclosa en aquest exemplar per triar els guanyadors dels

premis Oleguer Bisbal de l’any. També podeu votar entrant
al nostre web (www.elpou.cat) o fent arribar la butlleta a la
redacció de la revista, abans del 28 d’abril. Els guardons es
lliuraran el dimecres 2 de maig, a les vuit del vespre, a la
sala d’actes del Casino, en l’acte central de celebració del
trenta-unè aniversari. Us convidem un any més a brindar
amb nosaltres per la continuïtat del projecte.
Aclariment sobre farmàcies històriques
En relació al tema central de la revista del mes de març, sobre farmàcies manresanes centenàries, hem de fer la precisió que Josep Balaguer Golobart, titular de la farmàcia de
la plaça de Clavé (actual farmàcia Comas), no la va heretar
del seu pare sinó del seu oncle, Josep Balaguer Vallès –com
de fet ja es deia correctament en el resum històric de la pàgina 20– i que se’n va fer càrrec no pas com a ajudant sinó
com a farmacèutic titulat que era.

fa 25 anys
El comerç esotèric arribava a Manresa

La revista estrenava nou disseny, obra de Pep Soler, per
celebrar el sisè aniversari, i en el reportatge central, elaborat per Francesc Rubí i David-Joan Torra, analitzava
l’obertura de botigues esotèriques, amb productes com ara
espelmes màgiques, deïtats hindús, amulets, pocions, cartes del tarot... Eren el basar esotèric Freyja i la botiga de la
Maga Kali. A la ciutat també hi funcionava un consultori
d’ocultisme, obert pel barceloní Enric Rodríguez. No era
un fenomen aïllat, sinó la continuïtat d’una tradició que
havia pres volada llavors. El treball es completava amb una
guia de les sectes esotèriques existents i del significat de
diversos termes de parapsicologia i esoterisme.

Jordi Pujol s’entrevistava
amb joves de la comarca
El dia 16 d’abril, el president de la Generalitat, Jordi Pujol,
mantenia una reunió amb els representants de les entitats
juvenils de la comarca per conèixer les seves expectatives
de futur. El dia 8, el conseller d’Indústria i Energia, Antoni
Subirà, inaugurava el Consell Tecnològic als baixos de la
Cambra de Comerç; el dia 9 es produïen les detencions del
gerent de Mafrica i l’exdirector de l’oficina del Passeig de la
Caixa de Pensions, com a presumptes implicats en el frau
de les primes úniques, i el dia 18 la finca de Comabella
acollia una trobada de 400 escoltes de diferents generacions i la Residència de la Sagrada Família celebrava el cinquè aniversari amb una jornada de portes obertes.
4
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comunicat

Ens adherim a la
manifestació del 15-A
L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) ha acordat afegir-se a la
plataforma Espai, Democràcia i Convivència, que té com a objectiu «defensar
les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats
fonamentals de la ciutadania que s’han
vist vulnerats a Catalunya». El grup impulsor el formen les següents entitats i
organitzacions: Associació d’Actors i
Directors Professionals de Catalunya
(AADPC), Assemblea Nacional Catalana (ANC), Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (CNJC), CCOO
de Catalunya, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Lafede.cat-Organitzacions per a la
justícia global, Òmnium Cultural, Unió
de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i Unió de Pagesos i UGT
de Catalunya. També formen part de la
plataforma l’Associació de Publicacions
Periòdiques en Català (APPEC), a més
del Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya, el Col·legi de Pedagogs de
Catalunya, el Col·legi de Terapeutes
Ocupacionals de Catalunya, el Col·legi
de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya,el
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Docu-

mentalistes de Catalunya i el Col·legi
de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i
Professors de Dibuix de Catalunya.
Els membres de la plataforma rebutgem la judicialització de la política a
Catalunya i la vulneració de llibertats i
drets civils que està vivint el país, i reiterem la preocupació per l’impacte que
aquestes actuacions poden comportar
sobre el benestar emocional de la ciutadania. Per això, reclamem serenor i establir ponts entre les diferents sensibilitats
de la societat. Cal recuperar els drets i
les llibertats polítiques sense ingerències policials, el Govern de Catalunya i les
institucions catalanes –avui controlades
des de l’estat– i reprendre l’activitat legislativa i executiva per tal d’avançar en
la consolidació de polítiques de benestar social i en polítiques educatives.
La plataforma preveu diverses accions i
comença el calendari de protestes amb
la gran manifestació del 15 d’abril com
a resposta unitària en defensa dels drets
i de les llibertats. La manifestació coincidirà amb els sis mesos exactes que
fa que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez
són a la presó i pretén denunciar la
vulneració sistemàtica de drets per part
de l’estat. Considerem que, ara més que
mai, cal diàleg i voluntat de trobada.
Associació Catalana de la Premsa Comarcal

caçats a la xarxa
17 de març. Àngels Fusté @6ng6ls
Hem posat la primera pedra de la FUB3, el que
serà el quart edifici de l’@UManresa. Enterrem il·lusió perquè serveixi d’adob per continuar fent créixer la universitat a Manresa.
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de mes a mes

Record radiofònic
de Joan Cirera

2 de març. L’auditori de la Plana de l’Om es converteix en
un estudi de ràdio per recuperar l’episodi Trio de dames,
de la radionovel·la creada als anys vuitanta per Joan Cirera
i Joan Barbé, sobre el detectiu Quadreny.

La comunitat xinesa
celebra l’Any Nou
3 de març. Per primera vegada, la comunitat xinesa de Manresa celebra l’Any Nou amb un ball de lleons a la plaça de Sant
Domènec i una exhibició a l’auditori de la Plana de l’Om.

La Transéquia aplega
uns cinc mil participants
4 de març. La Transéquia repeteix l’èxit de participació i
manté una tendència positiva respecte d’edicions anteriors.
Una de les novetats d’enguany és la participació en la campanya solidària Posa-hi el cor, destinada a la construcció del
nou Hospital de Dia d’Oncologia de la Fundació Althaia.

Mobilitzacions
per les pensions
5 de març. Un centenar de persones es concentren davant
de la Seguretat Social, al carrer del Bruc, per reivindicar unes
pensions dignes. El dia 17, un miler de manifestants recorren el centre de la ciutat fins a la Plana de l’Om, convocats
per la Plataforma de Defensa de les Pensions de Manresa.

Redacció, administració,
publicitat i subscripcions:
Associació cultural El Pou de la gallina
President: Jaume Puig
Vicepresident: Jordi Sardans
Secretària: Lourdes Muñoz
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Ramon Fontdevila, Lluís Matamala,
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Joan Vilamala
Carrer Sobrerroca 26, 1r 1a
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Coordinador: Jordi Sardans
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6

EL POU · ABRIL 2018

Pep Garcia presenta
llibre sobre l’Alzheimer

5 de març. L’auditori de la Plana de l’Om acull la presentació del llibre de Pep Garcia Postals presents per a una mare
absent. Acompanyen a l’autor l’actor Enric Llort, l’editor
Jaume Huch, l’articulista Xavier Gual, l’artista Kiku Mistu,
Cristina Maragall i l’alcalde Junyent.

Sant Andreu estrena
residència d’avis
7 de març. S’inauguren les noves instal·lacions de la Residència Sant Andreu, que incrementa en 38 places les 73 existents a
l’edifici històric, a més d’ampliar i traslladar al mateix edifici el
centre de dia. La fundació propietària de l’equipament és Sant
Andreu Salut, l’antiga Fundació Sociosanitària de Manresa.

Clam feminista als carrers

8 de març. Més de dues mil persones omplen el centre de
la ciutat, al vespre, en una gran manifestació per reivindicar la igualtat de gènere. Al migdia, s’havia fet també
una concentració a la plaça Major, convocada per UGT i
CCOO, amb el suport de l’Ajuntament.

Mor el professor
Ignasi Bajona
10 de març. Mor als 90 anys el professor Ignasi Bajona
Oliveras, catedràtic de Llengua i Literatura Espanyoles,
director de l’institut Lluís de Peguera i també de la revista
cultural manresana Bages.
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MARÇ 2017

Es posa la primera pedra
de la FUB3

12 de març. Es col·loca la primera pedra de l’espai FUB3,
al pavelló i els edificis modernistes situats a la dreta de
l’antic Escorxador de Manresa, que acolliran l’activitat teòrica i pràctica dels estudis de Fisioteràpia.

L’Ajuntament edita deu
itineraris de natura
13 de març. Els regidors d’Entorn Natural, Pol Huguet, i
Turisme, Joan Calmet, presenten l’edició de deu itineraris de natura per diferents indrets de l’Anella Verda, que
recullen els principals llocs d’interès de cadascun dels recorreguts, a més d’un plànol de situació i les indicacions
necessàries per seguir l’itinerari.

S’inaugura la plaça
de la Bonavista
18 de març. Després de mesos de treball i dies després de
l’obertura total al trànsit, s’inaugura l’espai de la nova plaça
de la Bonavista, amb una celebració popular i l’acte oficial
amb la intervenció del regidor d’Urbanisme i Llicències,
Marc Aloy, l’alcalde Valentí Junyent i la presidenta de la
Diputació, Mercè Conesa.

comença a fer-se realitat amb l’inici de l’execució el projecte, que té una inversió de 688.000 euros, a càrrec de Criteria Caixa, en el marc de la modificació de les càrregues
urbanístiques de la Fàbrica Nova. Les obres han de durar
vuit mesos, aproximadament.

La plaça Major
torna a ser un clam
23 de març. Unes tres mil persones omplen la plaça Major en un acte convocat contra l’empresonament de quatre
consellers i l’expresidenta del Parlament. Bona part dels
assistents es manifesten tot seguit, acompanyats de torxes,
fins a l’edifici dels Jutjats.

La processó aconsegueix
fer un seguici compacte

26 de març. La nova urbanització de la baixada dels Drets

30 de març. La processó del Divendres Sant es desenvolupa amb normalitat i, malgrat els dubtes inicials, passa per
la plaça de Sant Domènec i torna a aplegar una gentada al
carrer. La casa Planell, de la baixada de la Seu, llueix un gran
llaç groc i una pancarta per la llibertat dels presos polítics.

Rotonda de la Bonavista

Oratori de la Cova

Alguns regidors treuen pit per la remodelació de la Bonavista, inaugurada de pressa i corrents, amb el parc infantil
per acabar, davant del nou, però ara ridícul, carrer de Verdaguer. Diem ridícul perquè és un dels grans perjudicats
per les obres, que presenten diverses problemàtiques. Primer, encara continuen en peu dos edificis que enlletgeixen
molt la plaça. En un, el de cal Jubert, hi ha acord per enderrocar-lo en el futur immediat, però l’altre pot perdurar
eternament perquè el propietari es mostra inflexible i s’ha
negat a negociar amb un Ajuntament incapaç d’oferir-li
cap alternativa. Segon, és de les poques rotondes del món
on els conductors que pugen amunt pel passeig de Pere
III es troben amb dos semàfors, que estan mal connectats,
i tot seguit es troben amb un cediu el pas que fa que mai
tinguin prioritat. I, tercer, Aigües de Manresa no ha sabut aprofitar l’avinentesa per posar unes grans canonades,
semblants a les que hi ha al capdavall del torrent de Predicadors per evitar els embussos d’aigua que són habituals
alguns dies al llarg de l’any.

Està bé que de cara al 2022, celebració del 500 anys de
les dues estades de sant Ignasi a Manresa, almenys els
jesuïtes es moguin i hagin decidit construir un oratori
soterrat als jardins de la Cova, obert cap al sud i orientat
a Montserrat: de la foscor a la llum. Es tractarà d’un espai de meditació i reflexió insonoritzat. També estarà bé
que el nou espai situat a l’exterior de l’edifici de la Cova,
vulgui evocar expressament les condicions d’una balma,
ja que en una d’elles va viure indiscutiblement Ignasi de
Loiola quan va estar a Manresa, on va escriure els Exercicis espirituals. A més de la meditació i la reflexió, els
jesuïtes han manifestat que també serà un espai dedicat
al culte. L’Ajuntament, que ja hi ha donat el seu vistiplau,
portarà a terme la modificació de la catalogació urbanística de l’espai, que caldrà aprovar d’acord amb l’ordenament urbanístic. Després haurà de passar per un període
d’un mes en exposició pública, que no es presenta problemàtic, ja que no afecta el sistema d’espais públics ni
comporta un increment d’edificabilitat.
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...I una de calenta

Una de freda...

Comença la remodelació
dels Drets

Acte oficial d'inauguració de la Bonavista. (Foto: Ajt. de Manresa)

vides separades

Josep M. Oliva

Dones admirables

P

rimer hi ha l’educació bàsica, que és la
que ens transmeten els pares i la que
rebem a l’escola. I després, sense que
ens ho ensenyin com una norma ni ho
haguem d’estudiar com una assignatura,
hi ha una educació permanent que és la que ens ofereix
la vida, generalment sense adonar-nos-en. Alguns la redueixen als llibres i et diuen «som el que llegim», però
per poc que ens hi parem a pensar veurem que estem fets
de moltes altres coses i no tan sols de lectures. La nostra
formació, i també la nostra sensibilitat, estan fetes de les
pel·lícules que hem vist, de les cançons que hem escoltat,
de les experiències que hem viscut... i, entre moltes més
coses, estan fetes també dels exemples que ens han donat
els altres, per bé i per mal. Aquests dies passats, juntament amb una notícia terrible hem rebut una gran lliçó
moral, la que ens ha donat la mare del petit Gabriel, el
nen assassinat a Almeria. La seva enteresa, la seva actitud
i el seu discurs penso que han incidit en l’educació de tot
un país d’una manera més intensa i d’una forma més perllongada del que ho podria fer la campanya més costosa
i més difosa que qualsevol govern pogués concebre. Una
lliçó que no li podrem agrair mai prou.
És sabut que els fets més convulsos serveixen per treure el
pitjor i el millor de la societat. Quan va passar el desgraciat
succés de les nenes d'Alcàsser, un personatge d'infausta
memòria com Nieves Herrero va simbolitzar la cara més
tèrbola del periodisme més carronyer. I cada cop que hi ha
un assassinat d’una certa transcendència mediàtica, mai
no falta a les portes dels jutjats una delegació d’aquelles
persones que millor representen les conseqüències del
fracàs escolar unides a una sobredosi de teleescombraries.
Aquella pobra gent desvagada que aquests dies hem vist
cridar «asesina, asesina!» amb el mateix entusiasme que si
anessin a rebre els corredors a l’arribada de la volta. Però
al mateix temps, i com si fos un miracle, enfront de tota
aquella patuleia de vegades emergeixen persones que estan fetes d’una altra fusta. Ara ho ha estat Patricia Ramírez
i en els atemptats de l’11-M ho va ser Pilar Manjón, mare
d’una de les víctimes, que es va enfrontar al govern amb
un coratge indescriptible. Dones a les quals admiro profundament i que gairebé diria que m’estimo.
8

EL POU · ABRIL 2018

Jordi Sardans

Internacionalitzar el conflicte

E

n els dies immediatament posteriors a
l’1-O algunes no decisions polítiques van
ser errònies. Per tant, no és gens estrany
que es vulgui internacionalitzar un procés
que neda entre dues aigües: una, estrictament democràtica, per afavorir la solució pacífica al conflicte: el referèndum. L’altra va més enllà i aposta definitivament per la independència. Ambdues estratègies havien de
xocar en un moment determinat i sovint han confós part de
la ciutadania. A qui no ha confós, però, és al Regne d’Espanya perquè, diguin el que vulguin, allà la democràcia plena
no existeix a la pràctica, almenys des del 1939. Els súbdits
espanyols tenen un rei que prové de la promiscua Isabel II,
que encara volen elevar a l’altar de l’Espanya franquista, que
per a ells és la referència unitària que tot ho justifica.
Els dirigents actuals espanyols provenen d’unes Corts que
van jurar els principis fonamentals del Movimiento feixista, a unes altres pretesament democràtiques, però avalades
per uns traïdors als seus principis a canvi de prebendes en
l'àmbit polític i econòmic, com la seva presència en consells
d’administració de grans empreses, i sobretot a les esferes
judicials, on es resisteixen tant com poden als veritables
canvis democràtics i fan judicial el poder real. Per oficialitzar aquesta situació pseudodemocràtica necessitaven
del partit de l’oposició que s’autoanomena socialista sense
ser-ho, com ha reconegut el seu secretari general amb més
longevitat i paladí dels GAL, és a dir, del terrorisme d’estat.
En circumstàncies vergonyoses es va votar la Constitució de
1978, amb el famós article de la indissoluble unitat d’Espanya, imposat pels militars que van amenaçar pistola en mà
alguns dels pares constitucionals. Aquella Constitució aprovada fa 40 anys pels espanyols, malgrat el posicionament
contrari de l’extrema dreta d’Aliança Popular –els pares dels
actuals dirigents del Partit Popular i de Vox–, que avui fan
veure que en són defensors interessats, tot i que només els
engresca la sacrosanta unitat. Com també passa a Ciudadanos, que són l’esperança de l’Ibex-35 per substituir-los, i
el poc que queda dels mal anomenats socialistes espanyols,
senzillament jacobins, que encara fa uns dies es van negar
a demanar responsabilitats pels crims comesos pel franquisme. Els catalans tenim una ocasió d’or, si som pràctics,
per deixar-los tots –definitivament– amb un pam de nas.

ciència de pot

‘Bueno, pues muy bien,
pues adiós’
Marta Grifell i Blanca Vallès

Jo ja us ho vaig dir, sóc un geni, el vostre geni. Un dia vaig
néixer i avui he de marxar. I això segur que ho entendreu
tots, perquè hi ha només dues coses que ens fan iguals a
tots en aquest món. Dues coses que ens fan formar part
d’aquest cicle de la natura: la Vida i la Mort.
Per formar la vida calen milers de processos
biològics, però tot comença amb la fecundació d’un òvul i un espermatozoide. Aquesta
fecundació, en els animals, pot passar de
moltes maneres. Pot ser una fecundació interna, normalment dins el cos de la femella,
o externa, en el medi on viuen. Els peixos
tenen fecundació externa. El proper cop que
us banyeu a la Costa Brava penseu-hi. Hi ha
molts més espermatozoides que òvuls perquè
costen menys de fer i perquè són els veritables Indiana Jones de la pel·lícula. Han de
passar tantes barreres que només uns pocs
arribaran al seu objectiu. Un cop un espermatozoide ha conquistat un òvul, l’òvul ha
de bloquejar les seves parets perquè cap més
espermatozoide hi entri. Després de la unió,
la cèl·lula es començarà a dividir i multiplicar
per formar una nova vida.

A l’altre extrem tenim la mort, la fi de la vida.
S’ha intentat molt saber què passa després de
la mort en l’àmbit biològic. Segur que molts
heu sentit les històries del túnel i la llum.
Però encara no està del tot clar què passa i
hi ha moltes discrepàncies científiques al respecte. Tot i així, una cosa té clara tothom: la
mort és irreversible. Jo, Gallineu Gallinei, no
vaig néixer d’una fecundació, vaig néixer de
la confiança i treball de moltes mans. Vaig
néixer per a vosaltres, estimats lectors i lectores. I ara cal que torni a la meva làmpada,
a continuar fent recerca científica. Ja no em
necessiteu. Observeu bé el vostre ambient, el
vostre entorn, vosaltres mateixos. Ara vosaltres sou els genis, i jo només us demano tres
desitjos: estimeu, respecteu i entengueu la
natura. El món és a les vostres mans. Us desitjo molta ciència. Vostre, Gallineu Gallinei.
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instant

instantànies
Laura Serrat

Francesc González
tupaker

El rastre
del pas del temps
–Tens a punt l’invent màgic que em tornarà tots els cabells que he anat perdent? –pregunta
el David intrigat.
–Avui sí que el tinc! Només falta que el teu fill es deixi tallar els cabells ben curts i tot el que
sobri serà per tu! –exclama el barber mentre treu les tisores, mirant de reüll el menut.
L’infant se’ls mira amb cara d’espant i es tapa el cap amb les mans. El pare del nen, David
Iglesias, pica l’ullet al seu fill. «Tranquil encara et queden molts anys per lluir la cabellera»,
diu Iglesias. El barber, Josep Cabañero, fa una festa a la galta del nen i desvia la mirada a la
finestra. La pluja marca el ritme del silenci. Els vidres fumats de la barberia de la plaça Major queden esquitxats, plens de gotes. Cabañero continua amb la mirada lligada a l’exterior.
La finestra de la barberia ha estat el seu mirall de la ciutat des de la joventut. Un mirall que
li permet observar el rastre que deixa el pas del temps a Manresa. Mentre ell dona vida a
unes parets amb més de cent anys d’història. Un espai que transporta al passat.
Per cada racó de la barberia s’escampen detalls empolsinats de temps. Una rajola escantonada, tres cadires de fusta i un escampall de productes i estris que s’utilitzaven fa generacions. La cadència de la barberia s’assimila al pas de les pàgines d’un llibre llegit sense pressa.
De fet, la primera pàgina de la història de la barberia es va escriure a finals de segle XIX. I
la família de Josep Cabañero no va començar a protagonitzar-la fins a mitjans de segle XX.
Des d’aleshores, Cabañero ha vist créixer famílies senceres. «Vinc aquí des que tenia setze
anys i ara hi duc el meu fill», explica David Iglesias. Considera que l’essència de la barberia
s’ha mantingut, malgrat el pas dels anys, «però l’únic que ha desaparegut és la imatge del
Josep i el seu pare (Lluís Cabañero) treballant junts», explica. «El pare em va ensenyar a
escoltar la història de cada persona», sosté Cabañero. Explica que mai no s’ha sentit atrapat
dins de la barberia, «perquè cada persona t’obre un món i aquí visc sense presses ni estrès».
Una fotografia en blanc i negre, penjada en una de les parets, mostra una imatge de la
barberia durant els primers anys. Cada objecte que apareix de la instantània persisteix en
el present. «Vull mantenir-ho tot com el primer dia», remarca el barber assenyalant tres
cadires de fusta que tenen més de cent anys. «Mantenir-les té un cost bastant elevat, perquè
sovint les he de dur a restaurar, però són una part de l’ànima de la barberia», diu Cabañero.
De fet, el barber comenta que diversos comerços que també feien esforços per mantenir l’essència han hagut d’abaixar la persiana. «Miro per la finestra i veig buidor», explica.
«S’haurien d’escoltar més les associacions de veïns, però el problema és que governi qui
governi s’obliden dels petits detalls i busquen deixar petjada», considera.
El barber encara mira la plaça a través del vidre. «El futur d’aquesta casa és incert»,
diu sospirant. L’infant continua tapant-se els cabells amb les mans. «Tranquil, encara et
queden anys abans no et comencin a caure», comenta el barber mentre es toca els seus
cabells emblanquinats. Iglesias també es passa la mà pels fràgils pèls que li queden. Tots
dos es posen a riure una bona estona i el nen se’ls mira estranyat. «Les persones envellim
i els cabells es tornen blancs, però això no vol dir que deixem de ser boniques», li diu el
pare al nen. També, encara que s’hagi arrugat i tingui els cabells de color fum, la barberia
continua viva amb el mateix esperit.
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tema del mes

El Bages fa una aposta
decidida per la indústria 4.0
La digitalització dels processos productius a les fàbriques mitjançant sensors
està transformant el paradigma industrial arreu del món. En el camí cap a la
Indústria 4.0, Manresa hi juga un paper destacat i fa valer la tradició i el pes
en el sector industrial.
Ferran Sardans Serra

R

obots que fan
la feina dels humans, màquines
que prenen decisions per elles
mateixes, impressió en tres
dimensions de materials biocompatibles, dades en temps real de tots els
processos d’una fàbrica... Ja no és ciència ficció, és una realitat cada dia més
palpable. És, de fet, l’anomenada quarta
Revolució Industrial. Les noves tecnologies s’obren pas a marxes forçades en
tots els àmbits de la societat. Un fet que
no és genuí del nostre temps, sinó que
ja s’ha produït en altres moments de la
història. Si al segle XVIII va ser la màquina de vapor, a principi del XX l’energia elèctrica i a final d’aquest mateix
segle l’electrònica, ara les tecnologies
que impulsen tots aquests canvis són la
connectivitat, la Internet de les coses, la
robòtica o la Intel·ligència artificial.
Ara, però, el canvi va més ràpid i tindrà
un abast més ampli que mai. En contrast amb altres revolucions industrials,
la digitalització és més etèria, més subtil. Viatja a través de l’espectre i provoca
una menor sensació d’impacte. Però
les seves conseqüències són –i seran–
encara més marcades en molts aspectes: econòmics, industrials, d’hàbits de
consum, de gestió de la quotidianitat...
12
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La quarta Revolució Industrial canviarà no només el conjunt de l’economia
sinó també la manera de fabricar, de
treballar, de viure i de consumir. En
l’àmbit productiu, tot això es tradueix
en l’impuls de la Indústria 4.0, altament
tecnològica, automatitzada i connectada. Les empreses, des de la indústria
pesada fins a les fàbriques petites, utilit-

La quarta Revolució
Industrial canviarà
no només el conjunt
de l’economia sinó
també la manera de
fabricar, de treballar,
de viure i de consumir.
zen cada cop més maquinària industrial i dispositius que s’estan tornant més i
més intel·ligents gràcies a la connexió i
automatització.
Fàbriques connectades
A grans trets, una fàbrica connectada és
aquella que disposa de sensors intel·ligents. Se situen en punts que ofereixen
informació rellevant en temps real de
la cadena productiva. Aquests, a més,
gràcies a models d’aprenentatge del tipus machine learning (aprenentatge automàtic), decideixen automàticament
i de manera instintiva, en funció del

que van aprenent de les dades que recullen. Jordi Piñot, president i director
general de Macsa, explica que l’empresa
ha adaptat la gamma de productes i els
processos de producció a la indústria
4.0 «amb la incorporació de solucions
de programari dins del catàleg de productes. Això permet passar de la venda
d’equips a la de solucions integrals que
aporten valor afegit als clients».
Els orígens de Macsa es remunten a fa
més d’un segle. El 1908, un oncle avi
de l’actual president, Francesc Muncunill, va fundar l’empresa Framun,
dedicada a la producció de segells de
cautxú. Posteriorment, van ampliar el
negoci i distribuir maquinària i consumibles per a altres fabricants. Als anys
80, l’empresa es va reorientar per cobrir
les necessitats de marcatge dels clients
a l’hora d’embalar els productes, sobretot en el sector de l’alimentació. Actualment, fabrica, precisament, maquinària per marcar envasos amb làser –la
data de caducitat a la tapa del iogurt, la
codificació de targetes i documents...–
i ofereix solucions completes –maquinària d’imprimir, RFID (Identificació
per Radiofreqüència), programari i
consultoria– per fer seguiments durant
la producció. Avui dia, Macsa és una
de les cinc empreses més importants
del món en el sector i ha esdevingut un
referent internacional que abasta una

Les màquines de Macsa s'encarreguen de marcar les llaunes de Coca-Cola, Damm i Heineken, entre d'altres. (Foto de Macsa Id).

quota de mercat mundial del 10% i està
present en més de 70 països.
Innovació
«Incorporar la innovació com a punt
clau ens ha permès registrar més de 30
patents internacionals i ser responsables de molts avenços en la indústria,
entre els quals el primer làser dinàmic per a la codificació en cadenes de
producció (1990) i els làsers de fibra
(2009)», afirma Piñot. La seva màquina més ràpida pot arribar a marcar
120.000 productes en una hora i s’encarrega de marcar les llaunes de firmes
com Coca-Cola, Damm i Heineken, o
les ampolles d’Aigua de Viladrau.
Una de les joies de la corona de l’em-

presa manresana són les màquines
equipades amb làser dinàmic, el 85% de
la producció de les quals s’exporta arreu
del món. De fet, va ser la primera empresa del planeta a desenvolupar aquest
sistema que permet la impressió de caràcters alfanumèrics, logotips i codis de
barres amb el producte en moviment
en la cadena de producció. La velocitat
de la línia pot arribar a 575 metres per
minut i generar 3.000 caràcters per segon. Aquest làser dinàmic està patentat
a Europa, Estats Units i el Japó.
Les principals tecnologies de la indústria 4.0 que utilitza Macsa, segons el
conseller delegat, incorporen «des d’elements de control d’estat dels equips fins
a tecnologies de big data per compilar

la informació vinculada als processos
productius dels clients a través de dades
d’eficiència. Aquesta informació aporta
una visió global de la línia de producció de cada client». Per a Jordi Piñot,
el que ofereix la Indústria 4.0 a través
de la digitalització i l’ús de plataformes
connectades és «la capacitat d’adaptació
constant a la demanda, més personalització, escurçar el cicle de producció,
crear sèries de producció més curtes i
rendibles i aprofitar la informació per
fer una anàlisi des de múltiples canals
en temps real».
El poder de la informació
La línia de producció s’ha convertit en
un sistema d’informació en si mateixa.
Tota la informació necessària per pren-
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dre decisions es troba en les eines, als
robots, a les cadenes de muntatge de
les fàbriques mateix. El nou paradigma
d’equips més accessibles i millor connectats obre oportunitats i reptes per
gestionar les operacions empresarials
de manera més intel·ligent. Per treure
partit a aquesta quantitat de dades cal
recórrer al big data i, en paral·lel, a altres serveis com la informàtica en núvol
(cloud computing) i la ciberseguretat,
aquesta última per evitar intromissions
externes no desitjades en el sistema.
A Manresa, destaca, especialment,
una empresa dedicada a aquest camp:
UVE Solutions, que ha creat un programari a partir de tecnologia de dades massives (big data) i la intel·ligència empresarial (business intelligence),
que permet controlar detalladament
el recorregut d’un producte fins que
arriba al consumidor. Hi connecta
mitjançant una plataforma digital
que gestionen els fabricants i els distribuïdors de productes d’alimentació
i begudes del sector de la restauració
–l’Horeca, acrònim derivat dels mots
hostaleria, restauració i cafeteries–
per millorar els processos de negoci.
Jordi Vila, fundador i director general
de l’empresa, explica que les principals
tecnologies d’indústria 4.0 que utilitza
UVE són «el data sharing, el big data,
la intel·ligència artificial i el machine
learning». UVE Solutions, doncs, integra en una única plataforma, tots
els processos de compartició de dades
(data sharing), analítica i gestió comercial dels seus clients. Per a Jordi
Vila, la interpretació de tantes dades
mitjançant el big data és possible gràcies al grans avenços de la tecnologia:
«Processadors, servidors, bases de dades que integren i relacionen diferents
tipus d’informació i grans volums a
grans velocitats...». Totes aquestes
dades passen un exhaustiu procés
d’anàlisi per quedar sintetitzades i
traduïdes en gràfics fàcils de processar i aplicar a totes les decisions de les
empreses. Per ara, l’empresa treballa
amb més de trenta-cinc clients, entre
els quals hi ha Codorniu, Font Vella,
Gallina Blanca, Campofrío o Mars.
El fundador d’UVE Solutions afirma
14
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que «tenir accés a informació de qualitat fins ara desconeguda fa que les
empreses siguin més productives en el
punt de venda gràcies a l’ús d’estratègies
més eficaces». Per a Jordi Vila, els reptes tecnològics més substancials que
afronta el big data són «la confiança i
la privacitat», i també el fet «que s’integri definitivament en tots els processos
de negoci». En un futur proper, preveu
que els principals avenços en l’adquisi-

ció, tractament i anàlisi de dades seran
«l’Internet de les coses, la intel·ligència
predictiva i el machine learning». Al
capdavall, digitalitzar i integrar connectivitat, informació i temps real són
els elements propis de la Indústria 4.0
i no fan referència només a la fàbrica,
sinó que inclouen tota la cadena de
valor –fabricació, distribució, consum
i grau de satisfacció dels productes. El
sistema es basa en la disponibilitat de

tota la informació en temps real a través de la integració de totes les entitats
que conformen la cadena de valor.
Una altra empresa pionera en aquest
camp, amb seu a Salelles, és Maccion,
proveïdora de solucions tecnològiques
per a la Indústria 4.0. Pau Feliu, director tecnològic, assenyala que «és vital
digitalitzar tots els processos de producció i connectar la maquinària amb
els operaris, els materials i els processos. D’aquesta manera, es guanya eficiència, flexibilitat i capacitat de decisió
a partir de la informació disponible al
mateix temps que es produeix».
De cara als propers avenços en aquest
camp, Feliu veu la necessitat de «poder
digitalitzar i captar dades d’aquells objectes que no tenen connectivitat per
ells mateixos, així com de les persones.
Sobre el tractament i anàlisi de dades,
crec que els esforços se centraran en
la predicció i l’aprenentatge dels sistemes». Pel que fa a les tecnologies de la
indústria 4.0 que utilitza Maccion, en
destaca sobretot dues: l’Internet de les
coses i la integració de sistemes. Introdueix el matís que «l’Internet de les coses, per a nosaltres, no significa el núvol, sinó la sensorització de qualsevol
objecte o persona de la fàbrica per donar-li capacitat de comunicació i crear
una xarxa d’informació en la qual tots
els elements parlin el mateix idioma».
Aquesta xarxa és el seu Internet, que no
necessàriament ha d’estar en un núvol.
Per a Feliu, allò important d’aquesta
plataforma de captura i pretractament
de les dades és «que sigui flexible per
poder integrar tot tipus de dispositius i
sensors, i que sigui escalable a fluxos de
treball més grans o més petits».
Integrar sistemes és la peça fonamental de la indústria 4.0, segons el director tecnològic de Maccion: «La robòtica o la realitat augmentada no serviran
de res si no estan interconnectades a
d'altres sistemes. Les solucions de la
indústria del futur han de ser capaces
d’integrar-se als sistemes ja implantats
a les empreses i als sistemes de tercers,
màquines, mecanismes de presa de
decisions, etc. De la mateixa manera,
aquestes plataformes han de facilitar
que la resta de sistemes «s’hi puguin

integrar de la manera més senzilla
possible», afirma Feliu.
Una indústria sobre rodes
El sector de l’automoció sempre ha estat a l’avantguarda de la innovació tecnològica. I els processos de fabricació i
gairebé totes les tecnologies associades
a la Indústria 4.0 estan introduïts a les
fàbriques d’automòbils. Aquest estiu
farà 27 anys de la implantació, a Sant
Fruitós de Bages, de la multinacional
japonesa Denso, líder mundial en la
fabricació de components electrònics per a l’automoció. Desenvolupen
tecnologies i productes per a vehicles
electrificats i noves solucions per a
una àmplia gamma d’automòbils: des
de vehicles de gasolina i dièsel fins a
híbrids i elèctrics. Actualment, Denso
és la segona empresa amb més facturació del Bages, amb 232 milions d’euros.
Ubicada al polígon industrial Pla de
Santa Anna, disposa d’una superfície
productiva de 31.000 metres quadrats,
ocupa més de 700 professionals i darrerament ha fet importants inversions
amb l’objectiu d’arribar als 400 milions
d’euros de facturació l’any 2020. L’empresa japonesa és una referència en
tecnologies i processos d’indústria 4.0
a la seva planta: sensors intel·ligents,
analítica de dades automàtica, traçabilitat unitària de les peces, machine learning, sensors làser per captar
informació en milers de punts per segon, sensors avançats amb capacitat
d’inspeccionar qualsevol equip automàticament i solucionar els problemes
sense forçar les línies de producció a
aturar-se completament...
Però més enllà de Denso, la indústria
automobilística de Manresa, que té una
llarga tradició, és sòlida i consistent.
Cada any, 4 milions de rodes d’acer per
a vehicles lleugers surten de la capital
del Bages amb destinació a les carreteres de tot el planeta. Parteixen de la
planta de Maxion Wheels, una empresa
de referència a nivell internacional. La
història de l’empresa està estretament
lligada a la de la comarca. L’any 1894,
es funda Ocomesa, una empresa familiar que del 1929 al 1932 va fabricar les
primeres rodes metàl·liques per a cotxes i camions. La part més coneguda de

la planta arriba a partir del 1960, quan
la multinacional Lemmerz se’n va fer
càrrec. Al costat de Pirelli, Lemmerz
esdevé, durant més de cinc dècades,
una de les empreses de referència de
la comarca. La mateixa crisi que acaba amb la planta italiana de fabricació
de pneumàtics, el 2012, la converteix
en Maxion Wheels. Avui, l’empresa és
coneguda per les avançades capacitats
d’enginyeria i per oferir productes altament optimitzats a nivell d’expectatives
de cost, pes i funcionalitat.
El sector automobilístic de Manresa té
un altre pilar fonamental: Ausa. L’empresa dissenya, fabrica i comercialitza
vehicles industrials compactes per a la
construcció, municipalitats, indústria i
agricultura. Ven a 80 països a través de
mig miler de distribuïdors. L’any 2001
va apostar per procediments d’innovació com la sistematització i va crear
una estructura per iniciar un procés
d’innovació estructurat. El 2009, va
guanyar el concurs City Counclil de
Barcelona per a escombradores, juntament amb el concurs de la Generalitat de Catalunya per a municipis
amb menys de 5.000 habitants que dos
anys després va accedir a un contracte
per subministrar 13 unitats B 200 H a
l’Ajuntament d’Amsterdam.
Components
Paral·lelament a les empreses del sector de l’automòbil, han sorgit indústries
de components. A més, el big data i la
incorporació de perfils professionals
com els enginyers de dades han permès
el monitoratge total dels processos de
fabricació. Els clients són cada vegada
més exigents, analitzen molt més les
prestacions de cada model i busquen
tanta personalització com sigui possible. És per això que el sector ja és capaç
de produir de manera menys massiva i
segmentant molt més cada model a un
tipus de públic. Avui la implementació
tecnològica permet reduir els temps de
fabricació i augmentar la productivitat.
Un altre bon exemple d’empresa referent a Manresa en aquest camp és
Matribages. Especialitzada en la fabricació de matriceria i utillatges per al
sector de l’automòbil, trepitja fort en
la mecanització de peces per al sector
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Manresa en la industrialització
La revolució industrial va ser un fenomen econòmic de creixement autosostingut que es va iniciar a la Gran Bretanya a mitjan segle XVIII. La seva
difusió com una taca d’oli per diferents regions del món occidental i el
Japó s’anomena la industrialització. Catalunya és la primera zona de l’estat
espanyol on s’implanta la indústria i Manresa és una de les primeres ciutats
fora de Barcelona gràcies a la possibilitat d’explotar l’energia del Cardener
i de la Séquia. Seguint la historiadora Àngels Solà, cap a 1801 ja hi ha la
primera instal·lació fabril moguda per energia hidràulica.
La industrialització, però, és un fenomen molt dinàmic, basat en la innovació tecnològica. La primera revolució estava basada en l’energia de vapor
i hidràulica i en la fosa a gran escala del ferro, mentre que la segona revolució tecnològica es fonamentava en l’ús del petroli, el motor d’explosió
i l’electricitat. Les dues es van desenvolupar en cicles d’uns 100 anys,
mentre que les noves revolucions, que han augmentat moltíssim la productivitat amb millores organitzatives, tecnologies informàtiques i energia
d’origen nuclear, tenen cicles d’aplicació molt més curts, d’entre 30 i 50
anys. La innovació s’ha disparat i sembla que no té aturador, especialment
en el camp de la informàtica i les telecomunicacions de la darrera revolució
Al llarg dels darrers 200 anys, Manresa s’ha convertit en una aglomeració
industrial. Ha seguit una evolució típica de la industrialització catalana: es
va formar al voltant del tèxtil cotoner i, durant la segona revolució tecnològica, va veure el desenvolupament d’altres sectors com el metal·lúrgic
o el químic. Al final del segle XIX s’hi van instal·lar grans empreses que
van transmetre noves tecnologies a la resta, com Textiles Bertrand y Serra
o la transnacional Pirelli. Ja en el franquisme, aquest efecte es va accentuar
amb la conversió de la Maquinària Industrial en filial de la Maquinista Terrestre i Marítima i l’arribada de l’alemanya Lemmerz. Aquestes empreses,
al costat d’altres com Perramon i Badia, es van caracteritzar per una elevada inversió en tecnologia que va revertir en el conjunt de la indústria local.
Des del final del segle XX estem en una crisi constant que s’ha carregat
per exemple el gran tèxtil o el sistema financer local, però que ha permès
el creixement de les empreses amb forta inversió tecnològica que puguin
competir en un mercat global.
Lluís Virós, especialista en història econòmica

aeronàutic. Exporta a una desena de
països i orienta l’expansió cap a l’establiment de vincles estratègics amb
regions emergents. El nom de Matribages ha anat associat tradicionalment
a la fabricació de matrius per a llantes
d’acer. De fet, l’empresa va sorgir com a
taller proveïdor de la planta manresana
de Lemmerz, un dels principals fabricants mundials de llantes. Matribages
ha avançat molt des d’aleshores i avui
exporta bona part de la producció:
concretament matriceria i utillatges,
16
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politges i, des de fa uns anys, mecanització de peces per al sector aeronàutic.
Masats és l’altra gran empresa complementària en l’àmbit automobilístic.
En els darrers cinc anys, ha incrementat la facturació en un 70%. L’any passat va registrar una facturació de 42,2
milions després de produir 21.500
equips de porta (15.000 pneumàtiques i 6.500 elèctriques), 800 rampes
i 240 elevadors per a minusvàlids. A
part dels sistemes d’accessibilitat per

a transport públic, Masats està creixent en el sector del ferrocarril, on ja
treballa des de fa uns anys.
A la fortalesa i estabilitat de la indústria
de l’automòbil, s’hi suma la competitivitat de la indústria auxiliar. Gestamp,
líder mundial en l’estampació d’acer en
calent, n’és un bon exemple. Una de les
claus de la producció de nous cotxes és
la reducció de pes, l’augment de la rigidesa i la millora d’estabilitat. Aquests
aspectes estan directament relacionats
amb l’estampació de l’acer. L’antiga
Metalbages és la seu a la comarca de
Gestamp, estampadora d’acer que aplica les últimes tecnologies en més de 93
empreses i amb més de 32.000 treballadors repartits arreu del món.
Impressió 3D
El que caracteritza aquesta nova indústria és la recerca constant de valor
afegit. En l’àmbit de les tecnologies de
producció, amb la Indústria 4.0 també sorgeixen no només millores, sinó
nous paradigmes. Si hi ha una empresa
de la Catalunya Central que ha apostat decididament per la transformació
digital i el canvi de paradigma empresarial sorgit de la quarta revolució
industrial, aquesta és Vilardell Purtí.
Nascuda el 1962 com a empresa familiar especialitzada en la fabricació de
peces metàl·liques per a automòbils, va
decidir diversificar la producció cap al
sector mèdic i va donar lloc a Avinent
Implant System. Amb més de seixanta
anys d’història, els orígens d’Avinent
es remunten al món del decolletatge
d’alta precisió. L’empresa va aprofitar
aquesta experiència acumulada –fa
poc més d’una dècada– per reorientar
el model empresarial i complementar
l’existent amb una nova línia de caràcter dental especialitzada en implants.
Durant els últims anys, Avinent ha
invertit en noves plataformes tecnològiques, programari d’última generació
i tecnologies de producció avançades
que l’han situat a l’avantguarda del sector odontològic i mèdic. Segons Albert
Giralt, director general d’Avinent, en
el camp de les tecnologies mèdiques el
canvi de paradigma s’ha desenvolupat
al voltant de dos factors tecnològics
principals: la digitalització i les noves

LES QUATRE REVOLUCIONS HISTÒRIQUES DE LA INDÚSTRIA

possibilitats d’impressió 3D. «Si ens
fixem en l’exemple d’Avinent –sosté
Giralt– comprovem que, pel que fa al
producte, s’ha passat d’una producció
en sèrie a una producció totalment
personalitzada».
L’Internet de les coses està facilitant la
interconnexió de diferents aplicacions
mèdiques a través de xarxes en línia,
mòbils i dispositius mèdics. Això està
transformant la forma en què es recull
la informació de les persones, el coneixement que es té del pacient i el nivell
de personalització i millora en la qualitat de servei de l’assistència sanitària.
Per altra banda, la impressió 3D o fabricació additiva és un exemple d’un nou
mètode de fabricació de productes que
revolucionarà la indústria en els propers
anys: «Les impressores 3D –explica Giralt– es caracteritzen per ser un grup de
tecnologies de fabricació additiva amb
capacitat de creació d’objectes tridimensionals per mitjà de la superposició de
capes successives de material».
Amb la investigació científica i la innovació tecnològica com a pilars,
Avinent Implant System s’ha situat a
l’avantguarda del sector odontològic

i mèdic. La fabricació d’implants i de
pròtesis personalitzades CAD-CAM
és el producte estrella dins d’un portafoli de producte en constant creixement, que l’han convertit en una
marca de referència en la fabricació
d’implants a nivell internacional i líder
en odontologia digital. El seu director
general, Albert Giralt, va ser el primer
president del Health Tech Cluster de
Catalunya, un grup d’empreses del sector industrial de la salut i la tecnologia
que col·laboren estratègicament per
desenvolupar i comercialitzar solucions tecnològiques capaces de facilitar
la transició cap al nou paradigma de
la Medicina 4P: predictiva, preventiva,
personalitzada i participativa.
Es mostra «molt optimista» respecte a
l’evolució de la impressió 3D aplicada
a la medicina i a la cirurgia, i vaticina
que en un futur no gaire llunyà «es
podran reproduir teixits humans
mitjançant aquesta tècnica». De fet,
Avinent treballa actualment en bioimpresió d’os, és a dir, poder imprimir-lo
en 3D. Giralt admet que «encara estem
en una fase inicial, però el futur ja és
aquí i els avanços seguiran sent exponencials en els propers anys. Amb

Avinent Digital Health l’empresa obre
una nova dimensió, centrada en la solució de problemes de salut de tot el cos
humà utilitzant la impressió 3D com a
base del procés productiu. Amb una
facturació d’aproximadament 30 milions d’euros, Avinent suma una plantilla
de més de 250 treballadors i comercialitza els productes al Regne Unit, Turquia, Taiwan, Austràlia, Canadà, Estats
Units i als països del Benelux.
Comerç electrònic
En aquest ecosistema de digitalització,
el client representa la columna vertebral del nou paradigma de la Indústria
4.0. Lluny de ser un canvi puntual,
això representa una transformació
estructural que exigeix adaptar

totes les facetes del negoci. Així doncs,
l’e-commerce en la indústria no només
representa un nou canal de venda i interacció amb els clients sinó una porta
d’entrada cap a un model de negoci
més obert, flexible i rendible.
Orientades cap al consumidor final, les
e-commerce es reinventen contínuament per adaptar-se a les característiques d’usuaris i empreses. A Manresa
destaca especialment el cas de Depor-
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village, la botiga on line de roba i material esportiu que va tancar el 2017 amb
35 milions d’euros en vendes, aconseguint un creixement del 60% respecte
l’any anterior. Amb seu al Centre Tecnològic de Manresa i una inversió acumulada de 7 milions d’euros, la companyia té una cartera de més de 500.000
clients, repartits entre Espanya, França,
Itàlia i Portugal, que generen 1.500 comandes al dia i prop de 4 milions de
visites mensuals. La previsió de facturació per aquest 2018 és de 50 milions
d’euros. Amb una majoritària demanda en articles per a ciclisme, running
i outdoor, la plataforma preveu arribar
al milió de comandes de forma imminent. En paral·lel, la botiga online
prepara el llançament de la seva marca
pròpia de ciclisme i serà la botiga oficial de La Vuelta les dues pròximes edicions. Deporvillage va iniciar l’any amb
la implementació d’un nou ERP per
optimitzar l’aprovisionament, així com
l’ampliació de les seves instal·lacions,
duplicant l’espai de les seves oficines al
CTM i del seu centre logístic a Sallent.
El comerç electrònic (e-commerce)
és un actiu de marca global i un canal
de venda estratègic per a altres empreses de la ciutat, com Tous. Representa ja més del 4% de les vendes de
la multinacional manresana i amb una
tendència a l’alça. El canal de vendes
que més va créixer en l’últim exercici
va ser l’electrònic, que va passar d’un
creixement interanual del 80% el 2015
al 130% el 2016.
Reconversions d’èxit
La Indústria 4.0, al capdavall, és transformació i reconversió. Algunes empreses avui pioneres al Bages ho són
perquè fa cert temps van tenir la capacitat d’anticipar-se i preveure un seguit de canvis a l’entorn del seu sector
industrial. Fundada l’any 1945, Oliva
Torras es dedicava a la fabricació de
caldereria pesada i maquinària tèxtil.
Als anys 80, va redirigir el negoci i avui
és proveïdora de la indústria de components metàl·lics, en especial de maquinària de fred, màquines recreatives,
parquímetres i mecanismes per a pàrquings. Ven els productes principalment a la Unió Europea, Estats Units,
Amèrica Llatina i Austràlia, i té una
18
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sucursal a Mèxic. El centre d’operacions és a Manresa, la ciutat on va néixer. El seu propietari, Sebastià Catllà,
va ser un dels impulsors del Centre de
Formació Pràctica, on treballadors de
la indústria bagenca poden fer cursos
de reciclatge per estar al dia.
Un altre bon exemple de reconversió
reeixida és Vidmar. Especialitzada en
sistemes de pesatge i dosificació industrial, és una de les empreses líders
a nivell mundial en el sector, fonamentalment dirigit a les plantes de matèries
primeres (cimenteres i mineria en especial). Tot i això, han posat en marxa un
sistema pioner per produir biodièsel a
partir del reciclatge d’olis domèstics.
Domini Ambiental, del grup Aquacenter, també il·lustra perfectament la
transformació d’un model de negoci.
Elèctrica Pintó i Catalana de Perforacions necessitaven una empresa proveïdora de materials, i el 2002 van crear
Domini Ambiental com a central de
compres. Poc després, van veure que
l’empresa podia caminar sola en el sector de les energies renovables i les instal·lacions d’aigua, elements clau en el
futur de la gestió energètica. Avui, l’empresa comercialitza material i dissenya
instal·lacions d’energies renovables i aigua. Amb una experiència consolidada
en l’assessorament i subministrament
d’equips i materials per a instal·lacions
solars fotovoltaiques, solars, tèrmiques,
eòliques i geotèrmiques, avui ocupa un
lloc privilegiat en els sectors de l’aigua i
de les energies renovables.
Esteve Pintó és el conseller delegat del
grup Aquacenter, format per vuit empreses orientades al subministrament
de productes i serveis per a activitats
en el sector hidràulic i energètic. Amb
seu central a Santpedor i més d’un centenar de treballadors en plantilla, les
empreses del grup compten amb unes
instal·lacions d’alt nivell tecnològic i
amb un equip humà altament qualificat. Pintó, també president de PIMEC
a la Catalunya Central destaca Catalana de Perforacions, especialitzada
en perforacions verticals per captació
d’aigües subterrànies i perforació horitzontal dirigida: «Des dels orígens,
l’empresa ha investigat i desenvolupat

les tècniques més punteres del sector,
i ha esdevingut un referent a nivell
mundial en l’aprofitament sostenible
dels recursos naturals i hídrics».
Robòtica: nous perfils
Un altre dels sectors que s’està veient
afectat per la transformació digital i la
connectivitat és el de la construcció.
La manresana Compact Habit, filial
de la Constructora d’Aro, incorpora
a la construcció la fabricació en sèrie
pròpia de la indústria automobilística. Fabricar edificis en una planta de
muntatge i, un cop fets, instal·lar-los in
situ optimitza temps, processos i materials, alhora que redueix la sinistralitat laboral gairebé a zero. L’empresa
s’ha convertit en un referent mundial
de la construcció industrialitzada de
mòduls volumètrics de formigó armat
totalment acabats i equipats a fàbrica.
El cas de Compact Habit il·lustra bé el
canvi de paradigma: abans fabricaven
les cases els paletes basant-se en els
plànols d’un arquitecte, mentre que ara
són màquines les que fabriquen els immobles del futur. Les màquines i els robots faran moltes de les tasques que ara
fem els humans i fins i tot faran feines
creatives. Una altra empresa innovadora i pionera en aquest sentit a Manresa
és Tecnical, que il·lustra perfectament
les tecnologies de la indústria 4.0: eficiència energètica, automatització, pneumàtica, visió artificial, mecatrònica,
domòtica, optimització de processos
industrials i robòtica. Destaquen els
seus robots antropomòrfics i els controladors de robots d’alt rendiment, les
seves smart homes i diferents models
de robots col·laboratius.
Segons el Fòrum Econòmic Mundial,
l’any 2020 arreu del món el 26% dels
llocs de feina seran ocupats per robots.
Actualment, el sector de la robòtica
industrial a Catalunya exporta el 40%
de la producció. Ja ha instal·lat més de
10.000 robots i genera una facturació
de 150 milions d’euros entre proveïdors,
components i enginyeries amb seu
a casa nostra. Per la seva banda, la
robòtica de serveis –agricultura, logística, mèdica, domèstica, educativa,
lúdica– es troba en un moment d’auge
espectacular i en pocs anys serà més

important que la robòtica industrial.
Xavier Cano, cap del Servei de Promoció de la Ciutat, opina que «es tracta
d’una revolució que afecta el conjunt
de l’empresa industrial, des de la producció fins a la direcció, i que inevitablement donarà lloc a l’aparició de
nous perfils professionals, nous serveis
i també nous models de negoci». Els
experts coincideixen a dir que prop
del 75% de les professions del futur no
existeixen. És a dir, tres de cada quatre
carreres que s’estudien a les universitats
podrien quedar desfasades d’aquí a uns
anys. Però estan sorgint noves professions, com l’anàlisi en temps real sobre
dades filtrades, que aviat serà imprescindible per a qualsevol empresa que
vulgui oferir productes o serveis personalitzats als seus clients i poder mantenir-se al dia. D’altra banda, en un món
on hi ha cada vegada més màquines i
dispositius connectats a la xarxa, el risc
d’un potencial ciberatac és també més
gran. Així, a part dels perfils vinculats
a la ciència de dades, com matemàtics i
estadístics, seran especialment importants els experts en ciberseguretat.
En paraules de Jordi Piñot, president i
CEO de Macsa, «totes les empreses haurien de tenir plans per iniciar projectes
4.0 i implantar algun pilot». En aquest
sentit, afegeix que «la transformació
digital de les empreses és cabdal per al
desenvolupament i competitivitat, tant
a nivell nacional com internacional».
Segons Pau Feliu, «hi ha la falsa creença que implementar solucions d’indústria 4.0 suposa una gran inversió». En
aquest sentit, el director tecnològic de
Maccion aposta per «repartir les inversions en diverses fases d’implementació, amb subsistemes modulars que es
puguin connectar entre si». Feliu recomana optar per «sistemes d’informació
flexibles en la captació d’informació,
amb una instal·lació senzilla que garanteixi la viabilitat d’escalar el sistema a
d'altres fàbriques o plantes, i amb possibilitat de connectivitat amb d'altres
sistemes ja existents a l’empresa».
Però encara hi ha molt de camí per
recórrer. Es nota la inèrcia d’anys de
funcionament i l’existència de processos fortament arrelats. De fet, el 33%

d’organitzacions assegura haver arribat
a nivells avançats de digitalització actualment, mentre que el 72% espera aconseguir-ho el 2020, segons recull l’informe Indústria 4.0: Construir l’empresa
digital, de Price Waterhouse Coopers.
La tecnologia va més ràpid que les persones, de manera que l’esforç principal
recaurà sobre les pròpies persones.
Les persones, imprescindibles
«Només aconseguint la transformació
de les nostres aptituds i actituds respecte de les noves tecnologies aconseguirem que la transformació digital desemboqui en la Indústria 4.0»,
afirma Josep Maria Macià, gerent del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa, per a qui
«cada vegada tindrà més presència
una robòtica avançada, més versàtil i
capaç d’ocupar-se de tasques que fins
ara els autòmats no podien assumir».
El gerent i secretari tècnic del CETIM
apunta que «estan apareixent nous
robots flexibles, fàcils de programar,

destinats a les petites i mitjanes empreses manufactureres, que fins ara
no havien pogut disposar de solucions
per a l’automatització de la producció,
i això obligarà a repensar determinats
perfils professionals».
El president de la Patronal Metal·lúrgica del Bages, Xavier Perramon,
coincideix en el fet que més que parlar de destrucció de llocs de treball cal
parlar de la seva transformació. Jordi
Vila, fundador i CEO d’UVE Solutions, ho resumeix així: «La Indústria
4.0 no treu llocs de treball, treu feina».
Segons algunes estimacions, el 15%
dels llocs de treball actuals no existirà
d’aquí a cinc anys, però el 30% de les
funcions requerides pel mercat laboral
en aquest futur tampoc existeix encara. Pau Feliu creu que això implica dos
nivells de transformació: «D’una banda, que cada persona estigui disposada
a transformar-se i, de l’altra, que les
empreses siguin capaces d’invertir per
formar els seus equips».
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S’estima que en la creació d’una fàbrica intel·ligent els equips tecnològics
suposen al voltant d’un 20% de la inversió, l’adaptació de software un 30%
i la formació i contractació de nous
professionals, el 50% restant. Pau Feliu comenta que les empreses grans o
que pertanyen a grups multinacionals
tenen departaments o persones encarregades d’implantar 4.0 i ja han fet
passos en aquest sentit: «Les empreses
més petites o locals sembla que volen
però no saben per on començar, potser
perquè tenen la percepció que aquesta
transició requereix una gran inversió o
per desconeixement de les tecnologies
que els poden funcionar segons el seu
model de negoci».
Jordi Piñot sosté que la clau és «disposar d’una bona base de treballadors
4.0, començant per la formació, tant a
través dels cicles formatius com universitaris». En aquest sentit, el CEO
de Macsa creu que «Manresa disposa
d’aquesta capacitat i per tant les empreses hem de poder comptar amb
professionals especialistes a nivell
local». Per a Piñot, «la base la tenim,
ara cal potenciar-la per treure’n el
màxim profit».
Ecosistema formatiu
L’ecosistema industrial i educatiu de la
comarca, amb centres com l’Escola Politècnica, facilita a les empreses del districte industrial de Manresa disposar
d’un planter d’enginyers preparats per
aportar-los valor. Aquest és un factor
clau per a la competitivitat de les empreses relacionades amb la indústria
4.0, així com el teixit i la tradició industrials de l’entorn de Manresa. Enguany,
l’EPSEM ha celebrat els 75 anys estrenant el nou grau Enginyeria de l’Automoció, l’únic a Catalunya impartit en
una universitat pública, que juntament
amb el grau d’Enginyeria de Sistemes
TIC ha omplert totes les places disponibles. D’aquesta manera, el centre
preveu donar més cobertura a la necessitat d’enginyers per part de les empreses del territori.
El mercat laboral dels pròxims cinc
anys serà molt diferent al que coneixem avui dia. Més a llarg termini, el
Fons Econòmic Mundial assegura que
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el 65% dels nens i nenes que estan cursant estudis primaris treballaran en
ocupacions que encara no existeixen.
Per fer-se’n una idea, només l’Internet de les coses requerirà 4,5 milions
d’experts en els pròxims anys. Aquest
nou panorama es tradueix en majors
i noves oportunitats laborals en els
camps de la ciència, la tecnologia, les
enginyeries i les matemàtiques.
«Estem en una regió de les més industrialitzades del Sud d’Europa i
tenim un teixit empresarial de petita
i mitjana empresa, molta d’ella auxiliar de serveis a aquesta indústria,
que requereix de professionals tècnics
qualificats», argumenta el gerent del
CETIM Josep Maria Macià. Des de
l’EPSEM defensen que aspectes com
la transformació digital són clau per
al desenvolupament empresarial i
econòmic, i creuen que «el binomi
universitat-empresa pot potenciar
aquest desenvolupament».
Oportunitat d’or
Segons Pau Feliu, Manresa es juga en
aquesta transformació la competitivitat davant zones amb un teixit industrial similar: «Crec que trobar formes
de fomentar la innovació oberta i posar en contacte empreses industrials
amb necessitats similars i proveïdors
de solucions pot ser una bona estratègia per no quedar-se enrere». Jordi
Vila hi coincideix i assegura que la ciutat té una gran oportunitat per «crear
llocs de feina amb sous qualificats i
atraure gent jove i talent». Segons el
fundador i CEO d’UVE Solutions, «la
formació de qualitat, amb bones universitats, és un dels sectors de futur,
juntament amb la recerca, les biotecnologies o les renovables. La ciutat ha
d’apostar-hi fort».
Per a Jordi Piñot la ciutat es juga «disposar d’un sector industrial competitiu
que ajudi al creixement econòmic de
Manresa i el Bages».S’espera que el 80%
de les empreses del nostre continent
estiguin digitalitzades el 2020. Segons
el CEO de Macsa, «precisament l’èxit
de l’aplicació de les tecnologies 4.0 passa perquè les pimes puguin formar part
d’aquesta transformació digital i trobin
aquella aplicació que aportarà un valor

afegit als seus clients i a la vegada diferencial en el seu sector, el que ha de
permetre assolir un retorn de la inversió en un període curt».
El president de la Patronal Metal·lúrgica del Bages, Xavier Perramon, assenyala que aquest canvi de paradigma
pot suposar una molt bona ocasió
perquè la indústria recuperi el terreny
perdut i aspiri a «arribar al 30% del pes
sobre el PIB». Per a Josep Maria Macià,
gerent del CETIM, el més important
és entendre la indústria d’una manera
nova: «Aquest nou escenari ofereix un
potencial molt gran per obrir les portes a la reindustrialització i aconseguir
retenir i ampliar la competitivitat de
la Catalunya Central». Esteve Pintó,
conseller delegat del grup Aquacenter i president de PIMEC Catalunya
Central, també sosté que «la indústria
i la innovació han de ser el camí que
ens permeti millorar el creixement de
l’economia i de l’ocupació».
Xavier Cano, cap del Servei de Promoció de la Ciutat, apunta que des
de l’Ajuntament estan convençuts que
«cal buscar la complicitat de tots els
agents implicats en el procés de rellançament industrial, especialment
de les empreses». A Manresa, la Indústria 4.0 és un procés que moltes
de les empreses internacionals que
operen a la ciutat ja han adaptat als
seus processos de producció, amb
estalvis en costos, flexibilitat de producció i alts nivells d’automatització i
personalització. Pel que fa a les pimes,
Pau Feliu ressalta la necessitat d’adaptar-se a la nova realitat empresarial:
«És important que ens posem les piles
i que les persones que lideren les empreses assumeixin el repte i gestionin
el procés de la transformació digital.
Si no hi ha transformació no hi ha
avenç», alerta.
Els sectors industrials estratègics experimentaran una profunda transformació digital a nivell mundial en els
propers anys. «Això suposa –afirma
Jordi Vila– que les empreses manresanes han de fer el mateix per situar-se
en una posició d’igualtat i no quedar
en inferioritat en relació amb els avantatges competitius dels competidors».

d'aquí i d'allà

Antoni Virós

Des d’Ithaca
(Nova York)

V

aig arribar a Ithaca a mitjans de febrer del 2017. Tot i compartir nom
amb l’illa grega i latitud amb Catalunya, el clima és molt més semblant al d’un país nòrdic com Noruega o Suècia, amb uns hiverns
llargs, molt freds i amb molta neu,
i uns estius curts i temperats. El motiu per venir aquí
era fer el treball de final de grau a la Cornell University.
Ithaca és una ciutat d’uns 30.000 habitants, població que
es duplica durant el curs universitari gràcies als 30.000
estudiants que venen de tot el món a estudiar a les tres
universitats que hi ha: el Tompkins Cortland Community College, l’Ithaca College i la Cornell University, que
és la més gran i prestigiosa de les tres amb diferència
(té uns 20.000 estudiants i està entre les vint millors del
món). L’arquitectura d’Ithaca és la tradicional americana
de cases unifamiliars de fusta i això implica que no hi
hagi gaires pisos compartits per a estudiants sinó cases
on poden arribar a conviure fins a vuit o nou persones,
cadascuna en una habitació.
A Europa molta gent pensa que conduir tres hores per
arribar a un lloc és molt. Als Estats Units, les distàncies
estan a un ordre de magnitud superior, cosa que fa que la
gent consideri que Ithaca està a prop de la ciutat de Nova
York, tot i que hi ha quatre hores i mitja en cotxe. A més,
l’estat de Nova York, fora de la ciutat, és eminentment rural. Ithaca està al mig d’un paratge natural i muntanyós,
amb molts llacs i cascades, que a l’estiu són destinacions
turístiques típiques dels urbanites de les grans ciutats del
nord-est que fugen durant l’estiu. Tot sigui dit, ningú no
es queda a patir els hiverns, només els estudiants.
Acabat el TFG al cap de sis mesos, he continuat a Cornell
un curs per investigar sobre tècniques d’intel·ligència artificial aplicades a dissenyar satèl·lits. La meva vida quotidiana s’assembla a la de molts investigadors: treballo
una jornada de vuit hores, però amb molta flexibilitat.
Això té l’avantatge que un dia qualsevol pots no treballar,
però potser acabes treballant un diumenge. Pel que fa al
menjar, hi ha molts estudiants asiàtics a Cornell, així que
la majoria de restaurants són o bé asiàtics (indis, xinesos,
coreans, japonesos, filipins, tailandesos...) o bé americans

Antoni Virós a la sala A. D. White de la biblioteca Uri a la Cornell University.

(fast food i mexicans). Una altra cosa que un no s’espera
venint d’Europa és que el transport públic pràcticament
no existeix, i que per fer la compra o anar al cinema has
de tenir cotxe. Si no, com és el meu cas, has d’agafar un
taxi o demanar favors a amics. Com a curiositat, un dels
emblemes de Cornell és la torre del rellotge, que anuncia
els canvis de classe amb una melodia de campanes. La
gràcia és que aquesta melodia normalment és moderna i
es pot sentir la Marxa Imperial de StarWars o el tema de
Harry Potter per entrar a classe. Pel que fa al meu futur,
seguiré a Ithaca fins al juny i llavors sembla que els vents
bufen cap al sud...
Antoni Virós Martín és investigador a la Universitat Cornell
d’Ithaca, a l’estat de Nova York (EUA).
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indrets

L’avenc Montserrat Ubach
Ferran Climent Costa / Josep M. Mata-Perelló
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central)

F

orça conegut pels excursionistes i
pels muntanyencs, però especialment pels espeleòlegs d’arreu del
món. Obert per l’acció de l’aigua
entre conglomerats, entre les roques quotidianament conegudes
com a pinyolenc, a molts indrets
del nostre país, entre els anys 1963 i la dècada dels vuitanta, va ser l’avenc més profund del món en conglomerats,
amb una fondària de 202 metres. Actualment, encara és
un dels més profunds, el tercer. D’altra banda, durant 15
anys va ser el més profund de Catalunya, absolut. Ara és
un dels 10 més fondos, en qualsevol tipus de roca. L’avenc
es troba situat al terme municipal d’Odèn, concretament
a l’entitat municipal descentralitzada de Canalda, molt a
prop de Cavallera Baixa i forma part del Projecte del Parc
Geològic i Miner del Solsonès, a prop del conegut Roc de
Canalda, al SE de la seva capital municipal.
Aquest lloc es troba situat al sud de l’encavalcament del
puig Sobirà, dintre de la depressió geològica de l’Ebre o
conca de l’Ebre. Per aquests indrets es localitzen uns importants gruixos de conglomerats, procedents de l’erosió
dels Pirineus. Aquests materials pertanyen als trams finals
de l’Eocè i a l'Oligocè. L’avenc es situa sobre aquests darrers
materials, els quals tenen una antiguitat màxima d’uns 34
milions d’anys. Naturalment, l’avenc és molt més jove i no
supera el milió d’anys. Té una obertura lateral, però és vertical i forma diversos graons. Va ser explorat l’any 1963 per
l’aleshores jove espeleòloga manresana Montserrat Ubach
i Tarrés. Tot i així, l’avenc ja era conegut per les persones
que vivien a la Cavallera Baixa. El conjunt format per l’encavalcament del puig Sobirà, el roc de Canalda, la serra de
Canalda i el propi avenc Montserrat Ubach és un indret
molt important de la geologia del Solsonès i de la Catalunya Central. I un dels més importants del nostre país, de
cara al coneixement integral dels processos geològics.

Nom del paratge: Avenc Montserrat Ubach. Situació: Terme municipal d’Odèn, entitat municipal descentralitzada de Canalda. Immediacions de la casa de la Cavallera Baixa. S’hi accedeix fàcilment des de la carretera que enllaça el coll de Jou i Sant Llorenç de Morunys
amb Cambrils. Situació geològica: Molt a prop del contacte entre la depressió geològica de l’Ebre (o conca de l’Ebre) amb el sistema
Pirinenc. Importància geològica: El paratge és d’una extraordinària complexitat geològica, al límit entre dues de les unitats geològiques que configuren el nostre país. Materials geològics: Conglomerats. Procedeixen de l’erosió de les serres pirinenques situades més
al Nord. Edat de formació: Es força difícil dir quina es l’edat exacta de la formació de l’avenc. Molt probablement, s’ha produït durant
els temps geològics actuals, entre el Pleistocè i l’Holocè. Curiositats: Aquest indret forma part del Projecte del Parc Geològic i Miner
del Solsonès. Alhora, s’inclou dintre de Xarxa Ibèrica d’Espais Geominers. També cal dir que al Museu de Sant Llorenç de Morunys hi
ha un espai dedicat a aquest avenc. Forma part de moltes de les guies espeleològiques de tot el món. I també cal dir que pels seus
voltants s’ha obert una ruta geològica i naturalística, en honor del malaurat espeleòleg Jordi Lloret. La ruta va ser confeccionada per
aquest espeleòleg i per la pròpia Montserrat Ubach. Poc abans s’havia creat la Comissió de Protecció de l’Avenc Montserrat Ubach.
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natura urbana

Un llibre verd
Ignasi Cebrian

A

vui, excepcionalment, us parlaré
del llibre titulat L’Anella Verda de
Manresa. 40 retrats d’un patrimoni
ambiental, un llibre farcit amb 40
retrats destacadament visuals que
converteixen el lectors en espectadors. Si fem un recorregut per
cadascun dels 40 retrats, ordenats en sis capítols o temàtiques, ens situarem en variats emplaçaments de l’Anella
Verda que, al mateix temps, ens portaran a reflexionar
sobre temes de medi ambient globals a partir d’allò local.
Els escrits i fotografies, els retrats, que conformen aquest
llibre, aporten una pinzellada sobre algunes singularitats
de l’Anella Verda, d’aquest entorn natural, agrícola o més
urbanitzat, com és la seva vegetació, les espècies animals,
apunts geològics, clima, ciutats i població. En el primer
capítol, Ciutat viva i muntanyes, presentem Manresa com
a ecosistema i l’Anella Verda com a espai periurbà, i proposem diferents miradors que ens procuren unes vistes
panoràmiques, més generals de totes dues. Els espais de
l’Anella més coneguts dels manresans són els dedicats al
lleure; el parc del Secà i el de l’Agulla, o els destinats a funcions més prosaiques, com la potabilitzacó d’aigües, el mateix parc de l’Agulla, o la gestió i reciclatge de les escombraries al parc Ambiental. Això queda reflectit en el segon
capítol, Gent i parcs de proximitat.
A Patrimonis ambientals, descobrim i destaquem part del
patrimoni ecològic, geològic, botànic i zoològic distintiu
de la ciutat i de l’Anella. Aquells ecosistemes i organismes
pròxims als ciutadans, però que sovint passen desapercebuts als més urbanites. Algunes de les joies naturals i ecològiques de les dues rieres i els dos rius que transcorren pel
municipi les revelem a Rius i rieres. Són els camins d’aigua
que han creat i establert al llarg de la història la fisonomia
de la ciutat. A Regadiu i secà, retratem dos tipus d’agricultura en harmònica convivència. D’una banda, la força de
l’aigua traduïda en conreus gràcies a la Séquia i, de l’altra,
els camps de secà mediterranis com les oliveres, la vinya
o els cereals. Al darrer capítol, els retrats finals del llibre,
Paisatges connectats, evidenciem la complexitat dels paisatges de l’Anella tot destacant els ponts de connexió entre
els entorns rurals i naturals, i la ciutat urbanitzada, que
contribueixen a suavitzar o potenciar, entre ells, un actiu
joc d’equilibris ecològics.

Portada del llibre

En conjunt, el llibre inclou, en tot retrat, l’esperit de divulgar l’Anella Verda de Manresa i, a més, regala al lector
un seguit d’elements que li permeten copsar la diferència
entre una ciutat sostenible des del punt de vista ambiental i una que no ho és. Per acabar, un darrer apunt:
al lector del Pou li sonaran algunes retrats. No és casualitat, gairebé tots han passat per aquesta secció. És on
van néixer per convertir-se en llibre. Moltes gràcies a la
redacció de la revista!
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l'entrevista

Montse
Rosell
Martí
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Advocada experta en dret administratiu i civil,
ha treballat al despatx Roqueta-Torras i ara
comparteix feina amb Neus Frontón al despatx
conjunt del passeig de Pere III. Actualment
porta la defensa de Francesc Homs, exconseller
de la Generalitat. Nacionalista convençuda,
des del febrer del 2010 fins al gener del 2012
va ser presidenta del Comitè Local de CDC a
Manresa. Directora de l’Alberg del Carme del
1992 al 2004, durant dos anys va treballar per al
departament de Joventut de la Generalitat. Va
ser membre fundadora del Bloc d’Estudiants
Nacionalistes (BEN) a la Universitat.

Q

uè et fa entrar
amb només 15
anys a la Joventut Nacionalista
de Catalunya?
-De petita, un
oncle capellà,
Ton Martí, que era el rector a Sant Joan
de les Abadesses, va fer que la qüestió
nacional m’atragués sempre més, arran
del proselitisme que ens en va fer a tots
els germans. Quan Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, va fer una visita
al monestir, es va acostar a tres nenes,
i ens va comentar: «Què diuen aquestes pubilles tan maques de Sant Joan»?

En dir-li que jo era de Manresa, va respondre: «les de Manresa també són
maques». Aleshores, m’agradava molt
Pujol, ara no. Als 15 anys, estudiava a
l’Institut Francès del carrer de Puigterrà
de Baix, i al pis de dalt hi havia la seu de
Convergència. Anava cada dia a francès
i un dia vaig trucar a la porta de CDC i
em va obrir Jordi Moltó. A la JNC participo en assemblees, trobades i acampades, i em formo políticament. Jordi
Rodó era cap de col·lectiu i debatíem
sovint. M’agrada molt parlar de política,
però encara m’agrada més ser advocada.
-Què és la FNEC i el BEN?
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-En l’etapa universitària a la facultat de
Dret, alguns estudiants entrem a la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC), on conec Joaquim Forn,
que també estudiava a la facultat, amb
qui tinc amics en comú. Col·laboro en
la redacció del butlletí intern, participo
en reunions, assemblees i en l’enganxada de cartells en les campanyes electorals. Formo part de la gestora que va
fundar el Bloc d’Estudiants Nacionalistes (BEN), a Puigcerdà, on redactem
els estatuts per implantar el model de
la FNEC a l’àmbit de la secundària i
n’expliquem el projecte arreu de Catalunya. El nostre contacte del BEN a
Manresa va ser David Martínez.
-T’has vist més amb Quim Forn?
-Sí, ara que està pres he anat a Estremera a veure’l. Quan va venir a fer el
míting de Junts per Catalunya a la Plana
de l’Om, uns quants vam anar a sopar
amb ell. Hi mantinc una bona amistat.
És molt dur el que està passant. Poderlo visitar com a advocada, sense límit
de temps, és un privilegi que no puc
desaprofitar. Estic molt convençuda de
la injustícia del seu empresonament, no
tinc cap dubte que són presos polítics
als quals mai podrem agrair prou la
fermesa. I visc amb el desig que aquest
malson s’acabi aviat.
Alberg del Carme
-Com valores l’etapa de directora de
l’Alberg del Carme?
-Van ser dotze anys vigorosos i positius
professionalment, i també personalment, perquè és quan neixen els meus
fills. Quan aterro a l’alberg, vaig ser la segona directora, estava tot per fer. Comptàvem la gent per pernoctacions: en arribar eren 6.000, en marxar, 19.000. Quan
vaig arribar-hi es tancava els diumenges
a la tarda, migdies i vespres. No s’hi feien
àpats, totes les habitacions eren grans.
Com a instal·lació estètica era preciosa,
obra de l’arquitecte manresà Ton Baraut, però estava infravalorada i calia
donar-hi contingut. Vam començar a fer
esmorzars i després tots els àpats. Vam
obrir tot el dia, diumenges inclosos, i
vam fer anar la residència. Ens venien
els nois del Camp d’aprenentatge del
Bages, de la Culla; vam fer programes i
quaderns de tallers per les escoles... La
feina em va agradar molt; l’Alberg està
situat al centre de Manresa i vivia molt
26
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-Vas tenir suport des de Barcelona?
-Si, des de la direcció de Barcelona
em van donar suport per fer-hi obres i
projectes, que tenien un rendiment immediat. Tothom va veure bé l’impuls a
la residència, perquè no n’hi havia cap
a Manresa, excepte la de les monges
del Sagrat Cor, que tenien una clientela
molt diferent. Em vaig posar en contacte amb Valentí Martínez, de la FUB,
que aleshores era una Fundació petita
però eficient, i amb Imma Torra, de la
UPC, que em van ajudar, com tothom,
per convèncer l’empresa pública a fer
les obres de les habitacions en un estiu,
perquè els estudiants poguessin disposar de seguida d’una sala d’estudi i una
altra d’informàtica, novetat aleshores.
Vivia al ritme de la ciutat, dins l’alberg,
en un pis ben equipat, però amb manca
d’intimitat, i amb els anys m’hi ofegava.
Vam fer dues habitacions a l’habitatge,
i en ficar-hi estudiants ja estava justificat que en pogués marxar. En aquells
moments, la demanda d’estudiants era
el doble de les 31 places que teníem.

que els pelegrins es quedaven a dormir
a Barcelona. Li vaig oferir l’Alberg i la
possibilitat d’estar-se a Manresa, com a
ciutat importantíssima per als jesuïtes.
Em va mostrar el documental sobre la
Cova i em vaig sentir orgullosa com a
manresana, perquè era d’aquí i no coneixia que els anys més importants
de la vida de Sant Ignasi els va viure a
Manresa, on va fer els exercicis espirituals. Fins i tot ens vam trobar que
havíem d’obrir alguns dies de l’agost
(únic mes que podíem tancar) perquè
teníem demanda de grups que venien
per influència dels jesuïtes. Vam pactar uns preus econòmics per als clients
d’empreses com la manresana Crash,
especialitzada en tècnics de so, que
rebia professionals de tot l’estat, majoritàriament joves, o amb un institut de
quiromassatge. Al mes de juliol, sobretot, s’organitzaven a l’alberg les estades
lingüístiques de la Generalitat, és a dir,
colònies amb immersió lingüística. Des
de l’alberg organitzàvem excursions a
Cardona i Montserrat, o piragüisme al
parc de l’Agulla i jocs de pistes al barri Antic. Fèiem acords amb estudiants
joves a qui agradava estar-s’hi perquè
l’allotjament era molt adequat a les seves necessitats, sempre amb la filosofia
de compartir, tot i saber preservar la
intimitat. Potser per això l’alberg en alguns moments es va trobar desfasat, ja
que la majoria d’habitacions eren grans
i es van haver de fer moltes obres amb
posterioritat per reconduir-ho.

-Un Alberg a Manresa deu tenir les
seves particularitats, oi?
-I tant. Sempre vaig tenir clar que havia
d’anar a buscar la gent, perquè l’alberg
tingués una raó de ser i vaig descobrir
realment la ciutat: em va enriquir anar
a la Cova, on el pare Vadell, m’explicava

Advocada
-Com a advocada t’especialitzes en
dret administratiu, inclòs el Tribunal
de Comptes?
-Exerceixo com a advocada des del
2004. De sempre, l’especialitat que m’ha
apassionat més ha estat la del dret ad-

el batec de la ciutat: ens interferíem. Per
la Festa Major, rebíem els grups que participaven a les danses de l’Oreneta d’Or;
per la Llum, uns altres; durant la Fira
de l’Aixada teníem els organitzadors.
Durant els campionats de ball de saló
al Congost, alguns participants venien a
dormir a l’Alberg... Va ser una etapa en
què vaig conèixer molta gent. Tot i així,
tenia clar que volia exercir d’advocada.

ministratiu. La meva experiència anterior al Tribunal de Comptes havia estat
la defensa de cinc regidors de l’Ajuntament de Moià. El cas va ser molt mediàtic i afectava el mandat de l’alcalde Josep
Montràs, per bé que jo no vaig portar
la seva defensa, sinó tan sols la de cinc
regidors als quals es va encausar únicament i exclusivament per haver votat a
favor, en un Ple, de posar gespa i fer uns
vestuaris al camp de futbol. Va ser una
ximpleria de procediment, que va fer
patir innecessàriament molta gent. Jo
defensava cinc regidors, bona gent, del
poble. A ells, però també als regidors de

pero estar a l’alçada d’un procediment
d’aquest tipus, amb una hostilitat evident per part del Tribunal de Comptes,
ja que malgrat conservar les formes, té
un comportament impropi.
-Com va anar el judici per ocupació
d’una casa a Sitges de la família Muntaner Spagnolo?
-Conec la propietària, Pilar Muntaner, a qui vaig fer la demanda com una
clienta més. El seu avi italià va treballar
per a Pirelli a Vilanova i la Geltrú, es va
instal·lar a Sitges i després a Manresa.
En guanyar el plet no hi havia ma-

«El procediment contra Francesc Homs i els altres
encausats pel 9N al Tribunal de Comptes
és d’una hostilitat evident»
l’oposició, se’ls acusava d’haver sobreendeutat l’Ajuntament. Al final la majoria van ser exculpats de tot. Finalment,
ni l’Ajuntament de Moià ni el ministeri
fiscal van presentar demanda en contra
seva i es va arxivar l’expedient.
-Ets l’advocada de Francesc Homs.
Com està el tema actualment?
-S’ha acabat la fase prèvia i s’han citat
les parts a posar les demandes per part
de Societat Civil Catalana i Abogados
Catalanes por la Constitución. Fins ara
s’ha fet la instrucció, per part de la instructora delegada i ara està a punt de
començar el procés judicial. El Tribunal de Comptes va fer una instrucció
contra Artur Mas, Irene Rigau, Joana
Ortega i Francesc Oms, a qui embarguen. Van haver d’avalar amb molt poc
fonament jurídic. El tribunal considera
que per al 9N es van destinar 5 milions d’euros i presumptament els en fa
responsables, quan ja havien estat jutjats penalment i condemnats a penes
d’inhabilitació. Com a procediment de
reintegrament per abast és una bestiesa.
Hi ha una partida de 3 milions d’euros
que correspon als ordinadors que es
van fer servir el 9N. Es van comprar
per a les escoles de Catalunya i l’endemà es van dur a les seves destinacions.
Ara ho reclamen, malgrat saber tothom
que els ordinadors van anar a parar a
les escoles. S’ha de sobreseure perquè
no hi tenen cap responsabilitat. Per mi
és una experiència professional brutal
poder representar Francesc Homs i es-

nera de fer fora els dos ocupants, un
nord-americà i un haitià, que hi portaven dos anys. Va enviar una carta a La
Vanguardia que li va fer un reportatge a
la secció Viure. Després s’hi va apuntar
TV3, que també va donar la notícia. Tot
plegat va servir perquè la comissió judicial posés en marxa l’ordre de desallotjament, que era del novembre, i no es va
fer efectiva fins a l’abril, quan una sentència s’ha de fer complir en vint dies.
Tripartit
-Com va quedar el cas de la mesquita
del carrer de la Séquia?
-Actualment sembla que està legalitzada, però encara em plantejo per què,
ja que no entenc com pot dedicar-se al
culte, al lloc on es va obrir. Vaig fer-hi
molta feina, perquè era un tema que
m’apassionava des d’un punt de vista
professional, però va coincidir amb el
moment en què vaig marxar del despatx
Roqueta-Torras. En aquella època la
regidora d’Urbanisme era Àngels Mas.
Sempre m’he preguntat: si la normativa
deia que a menys de tres metres no s’hi
podia fer i els bombers n’havien fet un
informe contrari, com és que finalment
es va legalitzar? Qui ho va permetre i
per què? No és una bestiesa deixar obrir
una mesquita on un policia no pot aparcar el cotxe per fer un simple control?
-Com vas viure aquella etapa dominada pel tripartit municipal?
-Pel que fa a Urbanisme, la meva opinió és horrorosa. És l’època que vaig

tenir més plets amb l’Ajuntament de
Manresa. Mai no vaig entendre com es
donaven les llicències i encara menys la
intransigència que hi havia i l’autoritarisme amb què s’actuava. Recordo anar
sovint a consultar expedients com a professional i que em posaven entrebancs.
Sens dubte, no va ser una bona època.
-Que va culminar amb el pàrquing de
la Reforma, oi?
-Mai no he entès com durant uns anys
en què tots els ajuntaments de Catalunya fan un esforç per millorar les infraestructures dels seus municipis, a Manresa ho van destinar tot a un pàrquing.
Una ciutat amb tantes mancances, calia
que hipotequés el seu futur durant tants
anys per un pàrquing? Quina tristesa!
-Continues veient Manresa com una
ciutat grisa?
-Sí. M’ha decebut tot el que s’ha fet fins
ara, tot i que si haguessin continuat els
socialistes, potser haurien fet el mateix.
Reconec que s’ha fet endreça en les finances i poca cosa més. Com que m’estimo molt Manresa, m’agradaria una
ciutat millor i ambiciosa. No entenc
que de l’esplendor del segle XIX s’hagi
passat a diluir-se al XXI. No hi ha cap
projecte de ciutat elaborat. Estem lluny
de les campanyes de Pasqual Maragall,
de crear consciència, de creure en la
ciutat, amb eslògans com Barcelona posa’t guapa, abans de les Olimpíades i de
la ciutat oberta al mar. Ben al contrari,
Manresa perd vida i el comerç que tenia, i allò que veig no m’agrada. Segur
que es pot fer molt més.
-És lògic que encara es discuteixi si
Manresa ha de ser capital de la Catalunya Central?
-No, però és una conseqüència de la
manca de lideratge. Tenim organismes
judicials, serveis mèdics amb el gran
hospital de Sant Joan de Déu, tres vegades més població que Vic, que ens
planta cara, perquè està segura de si
mateixa. Ens falta ambició. No puc
entendre que arreglin els forats de
l’avinguda de les Bases però no siguin
capaços d’enquitranar-la, quan és la via
principal d’una de les zones més boniques de la ciutat. Després d’uns anys de
deixadesa, abans de les eleccions s’arreglarà alguna cosa, però no ens podem sentir orgullosos de la ciutat. Per
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què manresans i bagencs se’n van fora?
Presidenta local de CDC
-Com valores la teva curta etapa com
a presidenta del Comitè Local de CDC
a Manresa?
-Bona i reeixida. Vaig aprendre molt,
ja que soc una persona amb inquietuds,
que gaudeixo de la feina que faig. L’endemà que es va formar el segon tripartit
em vaig afiliar a Convergència. Miquel
Vivó era el cap del Comitè Local, on vaig
entrar. Creia en el partit i buscava gent
de generacions més joves, per revitalitzar-lo. Després ho va ser Alexis Serra,
que era el cap de l’oposició. Tots dos vam
treballar fort i il·lusionats compartint
el projecte de cercar una alternativa a
l’ajuntament tripartit. Teníem un local
antic i un partit obsolet que calia modernitzar i fer les coses d’una altra manera.
-Com era la teva relació amb David
Bonvehí?
-Bona. Vam fer un bon tàndem, ja que
era el president del comitè comarcal.
Ens vam entendre bé, treballant molt i
fent bona feina, ell a la comarca i jo en
l’àmbit local. Manresa és un lloc complicat, on calia cosir ferides dins del partit,

en un moment difícil. Ens vam menjar
molts gripaus junts, però el procés es
va fer bé. El David em va fer costat i no
en tinc cap queixa. Vam obrir el partit,
tot fent debats sobre el candidat amb
sopars al Cube, on intervenien presidents locals, alcaldables i gent diversa,
però de forma interna, amb discreció,
perquè no volíem que transcendís. I
ho vam aconseguir. Aleshores anàvem
junts amb Unió i vam establir bones relacions amb Pere Ribera, president del
comitè comarcal, i Josep M. Clotet, del
local, una persona encantadora.
-Com veus el futur polític?
-Incert. Crec que l’opció de Junts per
Catalunya acabarà tirant endavant i és la
meva opció. El PDeCAT s’ha convertit
en un partit més, però aquesta fórmula
està superada. El darrer congrés, fundacional, no va anar bé perquè les bases ens
vam revoltar, ja que estàvem molt enfadades pel tema de la corrupció. Es va
haver de modificar tot, des de l’executiva
als estatuts, improvisant un nom que no
agrada a ningú. Noves fórmules per a
nous moments. Però crec que no ens en
vam sortir. En el congrés es va aprovar
que es farien primàries per escollir qual-

sevol càrrec. Van presentar al Consell
Nacional un reglament on assenyalaven
que a l’hora de triar els alcaldables, en
els municipis de menys de 100.000 habitants, si l’alcalde ja era del PDeCAT, no
caldria fer primàries. Ho vaig denunciar al David Bonvehí, la Mercè Conesa,
presidenta del Consell Nacional, i als
consellers nacionals. Ho van aprovar,
però ho vaig impugnar a la Comissió de
Transparència del partit, que em va donar la raó. Els fan por les primàries! La
democràcia no ens pot fer por.
-El futur és Junts per Catalunya?
-Exacte. La fórmula de Junts per Catalunya és molt més engrescadora. Un
moviment que pretén ampliar la base
més enllà d’una o diverses formacions polítiques, per aconseguir reptes
comuns. Aquest és l’objectiu final. En
el PDeCAT, on encara estic associada, com a la resta de formacions polítiques, es continua funcionant amb
la mateixa mentalitat de partit, amb
la rigidesa de les seves estructures i
el funcionament del com sempre. I
piramidal, de dalt cap a baix. Ho vaig
trobar un atac brutal als estatuts i a la
democràcia interna del partit.

el perfil

M

ontse Rosell Martí neix a Manresa l’11
d’octubre de 1966. Filla del també manresà
i empleat de banca al Banesto, Amadeu, i
de Teresa, provinent de Taradell, és la novena d’onze germans: «M’ha marcat molt a
la vida, perquè la gent no m’atabala a casa ni em preocupa
que el sofà estigui ben posat». Nascuda al carrer de les Tortonyes del Poble Nou, va a l’escola del barri, l’Ave Maria, on
s’estarà fins a 8è d’EGB, d’on passa al Camps i Fabrés per
fer-hi BUP i COU. Ingressa a la Universitat de Barcelona,
on es llicenciarà en Dret el 1990. Els dos darrers anys va
fer la passantia en un despatx de Barcelona, on diu que va
aprendre a redactar demandes. Des del 15 anys militava a
la Joventut Nacionalista de Catalunya. En l’etapa formativa
de la Universitat, treballa activament a la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC), d’on sortirà el Bloc
d’Estudiants Nacionalistes (BEN) per incidir en l’àmbit de
la secundària, d’on és membre de la gestora fundadora. Treballava els estius a Vallter 2000 –on feia de monitora de colònies de nens i nenes a la casa Pastuira–, de cangur o com a
hostessa als estands d’algunes fires com ExpoBages. Es casa
amb Enric Oller, amb qui tenen dos fills: Jordi i Meritxell.
Durant dos anys treballa com a funcionària al departament
de Joventut dels Serveis Territorials de Barcelona. Al cap de
dos anys de la seva inauguració passa a dirigir l’Alberg de
28
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Joventut del Carme (1992-2004). El 2004 entra al despatx
dels companys Ramon Roqueta i Mercè Torras, on s’especialitza en dret administratiu i s’ocupa de l’àrea de família. S’hi
estarà fins al 2009, en què passarà al nou despatx del passeig
de Pere III, on treballa actualment amb l’advocada Neus
Frontón. Continua com a especialista de dret administratiu
i també es dedica al civil. Forma part de l’equip d’assessors
de Xavier Trias a l’Ajuntament de Barcelona. Des del febrer
del 2010 fins al gener del 2012 és presidenta del Comitè Local de CDC a Manresa. Va participar en les eleccions europees a les llistes de Galeuska, amb Ramon Tremosa. Sòcia
entusiasta de l’ICL Manresa de bàsquet, es desplaça amb
moto per la ciutat i participa en tertúlies del Canal Taronja.

UN POU DE CULTURA

Abril 2018

patrimoni ciutadà

Capella de Sant Ignasi Malalt
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

F

a pocs mesos el mur exterior d’aquesta petita capella va ser portada d’El
Pou de la gallina com a exemple dels
diferents tipus de senyalització del patrimoni. Està situada en la placeta que
hi ha entre la plaça Major i les escales del Carme, en el centre històric de la ciutat, envoltada
d’habitatges antics. És una antiga casa de la família noble Amigant que ja existia al segle XVI i que el 1703 es va
convertir en capella per rememorar l’estada de sant Ignasi.
Així, es va construir en estil barroc i es va renovar el 1778
en neoclassicisme tradicional després de ser cremada durant la guerra de Successió.
Es tracta d’una capella de petites proporcions, de planta
unitària, adossada per dos costats, el lateral i el posterior, a
d’altres construccions d’alçada similar. La planta és rectangular i presenta dues façanes que fan cantonada. El portal
d’accés és d’arc de mig punt, desplaçat del centre de la façana principal i amb un òcul al damunt, semblant als dos
òculs que hi ha a la façana nord. Més enllà de les plaques

PER SABER-NE MÉS:
- JUNYENT, Francesc, El patrimoni històric i artístic
(dels orígens als nostres dies), Edicions selectes Parcir,
Manresa,1994, pàg. 118.

commemoratives, a la façana hi destaca com a element
decoratiu un gran escut nobiliari de la família Amigant.
El parament del mur és arrebossat i s’ha restaurat recentment. L’interior és presidit per un quadre que mostra sant
Ignasi postrat en un llit atès per membres d’aquesta família
noble. Recentment s’ha adequat la placeta per millorar-ne
els aspectes d’accessibilitat i l’espai urbanístic, cosa que ha
enriquit l’edifici.
La capella es va construir per commemorar que la principal família noble de Manresa, els Amigant, van acollir
sant Ignasi durant les dues ocasions en què va caure malalt
durant la seva estada a Manresa l’any 1522. Aleshores era
una casa apta per atendre malalts i, quan sant Ignasi va
esdevenir una celebritat, ràpidament es va convertir en un
objecte de culte. Per això, els Amigant van aixecar la capella amb l’escut heràldic i el quadre de grans proporcions
de l’interior. La capella està protegida de manera integral
pel catàleg de patrimoni de Manresa per la importància
històrica i artística com a element amb valor tradicional i
urbanístic que configura aquest típic espai del nucli antic.
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fila cultural

El festival Clam torna a unir
cinema i societat
Del 26 d’abril al 6 de maig, es farà a Manresa, Avinyó i Navarcles la quinzena edició del festival de cinema solidari Clam, que a més de projeccions de films de
dotze països diferents oferirà taules rodones amb persones relacionades amb
les lluites socials i amb el món cinematogràfic.

A

quest any, el Clam presenta 8 llargmetratges
i 14 curtmetratges de
12 països diferents en
la Secció Oficial. A
més, s’hi oferiran taules rodones amb
persones relacionades amb les lluites
socials i amb el món cinematogràfic.
Com en cada edició, un dels moments
més emotius serà el lliurament del premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat, el
dia 29 d’abril, a les 12 del migdia, a l’auditori Agustí Soler Mas, de Navarcles.
Durant els dies del festival, el públic assistent haurà pogut gaudir de l’estrena
de pel·lícules com Lucky, Just Charlie,
Western o Los Perros.
El clamor d’un públic plural esclata en aparèixer els títols de crèdit a la
pantalla. Fi de la pel·lícula. The end.
Fin de la película. No és qüestió d’idiomes, el cinema s’expressa per mitjà d’un
llenguatge universal. Quan parlem del
setè art, igual que en la vida mateixa,
tots som iguals: un soroll, un aplaudiment, un clam. En moltes ocasions la
societat ens etiqueta; nois, noies, alts,
baixos, però tot això no deixa de ser un
concepte. El cinema social busca canviar el món, instaurar una revolució en
la qual qualsevol persona pot ser qual30
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Andrea Izquierdo
sevol cosa. Sense etiquetes, i ho fa de
manera en què tothom pot participar,
sigui com a autor o com a espectador.
El cinema ens uneix i al Bages també.
Cada any, en aquesta època, el cinema
esdevé de màxima actualitat al Bages
gràcies a la iniciativa d’un grup de cinèfils. Aquest festival, en què es tracta de
reconèixer vells cineastes i donar veu
als nous creadors, és una eina molt
eficient de projecció dins i fora de la
comarca. Es tracta del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya,
també conegut com a Clam. Com en
les edicions anteriors, vol unir el cinema de qualitat i la reflexió sobre les
problemàtiques socials. Segons explica
el director del festival, Serafí Vallecillos,
vol denunciar situacions i vol plantejar
interrogants i reflexions a l’entorn de
diverses problemàtiques socials. Alhora, vol reivindicar la crítica contra la
vulneració dels drets humans i posar en
relleu els valors ètics i socials. En altres
paraules, es tracta d’una manera diferent de fer i consumir cinema, amb l’objectiu d’acostar el setè art a la societat.
És un festival que combina el programa
d’activitats amb la projecció de pel·lícules, i alhora busca recuperar el públic

que ha abandonat el cinema per altres
tipus de recursos audiovisuals. Tal com
expliquen alguns visitants habituals,
aquest certamen ajuda a recuperar les
ganes de tornar a anar el cinema i sobretot convida a reflexionar sobre les pel·lícules projectades habitualment a la televisió o en les grans pantalles. Expliquen
que, a vegades, oblidem la nostra humanitat i ètica davant de pel·lícules de
ficció, però el més greu és que oblidem
que en aquesta vida no tot és ficció. Per
molt que amaguem la realitat o li posem
disfresses de monstres, hi ha veritables
monstres allà fora sense disfressar.
Revolució tecnològica i bé comú
Recuperar la realitat és el que intenta
fer aquest festival. Convertir el setè art
en realitat, una realitat que ens ajudi
a reflexionar sobre com estem visualitzant les coses i de quina manera ho
estem fent. Per això, aquest any és el
torn d’una nova edició anomenada Revolució tecnològica i bé comú. La intenció dels organitzadors és posar sobre la
taula els pros i els contres de la tecnologia i valorar-ne els efectes socials.
La tecnologia pren el relleu dels experts
de la salut, temàtica protagonista el
2017. Aquest any és el moment de po-

sar en valor allò que ens ha revolucionat
la vida i ha canviat la nostra manera de
viure. Les tecnologies són les que ens
permeten millorar la nostra eficiència
durant el dia a dia. Així mateix, ens permeten conèixer la realitat d’una forma
nova. Gràcies a la tecnologia, podem
conèixer cada detall de tot allò que passa al voltant nostre, bé siguin conflictes
socials o desastres naturals, els quals,
sense l’existència de les tecnologies,
no coneixeríem de la mateixa forma.
La tecnologia com a òrgan de visió de
la societat. En moltes ocasions són les
tecnologies les que donen veu a tots
aquells que volen cridar però no poden.
Però no tot el que aporta la tecnologia
és motiu de celebració. La tecnologia
amenaça alguns sectors laborals, com el
primari, així com els drets humans de
les persones que s’hi vinculen...

Tenir clars els criteris a l’hora de seleccionar pel·lícules és clau per aconseguir
una bona representació de la temàtica.
Per això, Vallecillos explica què ha de
tenir una pel·lícula per poder estar
present en aquest festival. En primer
lloc, esmenta que ha de presentar un
vessant social. És cert que no cal que
es tracti d’una denúncia reivindicativa.
Però sense aquesta característica s’allunyaria massa de la intenció del festival.
En segon lloc, el festival demana pel·lícules de qualitat. És a dir, a l’hora de la
selecció només passarà aquella pel·lícula que estigui ben elaborada a escala
artística. Per últim, cal que les pel·lícules siguin recents i que no s’hagin estrenat en l’àmbit comercial a Espanya. En
resum, el festival busca la novetat des
de la perspectiva social per arribar a la
població i motivar la reflexió.

Per analitzar el paper que exerceix la tecnologia en la societat, el festival emetrà
durant els onze dies de durada curtmetratges relacionats amb aquesta temàtica. Es lliuraran premis a les millors pel·
lícules, tant si són seleccionades pel jurat
com pel públic. Es tracta de la quinzena
edició del concurs per a curtmetratges i
la cinquena per a llargmetratges. El festival constarà de tres parts. Per un costat
es visualitzaran els films que competeixen per als guardons en la secció oficial a
concurs. Per un altre costat, es realitzarà
una pantalla oberta on es projectarà una
mostra paral·lela de caràcter no competitiu que mostra tant pel·lícules de ficció, com d’animació o documentals que
mantinguin relació amb la temàtica. A
més, s’emetran seccions monogràfiques
i cicles, on s’agruparan pel·lícules de reconegut nivell cinematogràfic relacionades de nou amb la temàtica d’aquest any.
A més, es fan homenatges i es mostren
pel·lícules en català amb la intenció de
potenciar el talent local.

Un altre dels punts clau d’aquest festival són els jutges. Jordi Bordas, cinèfil
expert i membre del jurat des dels orígens, destaca que és molt gratificant
formar-ne part per incentivar el compromís en el cinema. En aquesta edició,
el festival presenta una primícia: aquest
any s’inclourà un avanç d’un dels premis
que revolucionarà el concurs a partir del
2019. Segons explica el Clam a la seva
pàgina web, enguany hi haurà una sessió especial on es projectarà una mostra d’aquesta activitat realitzada des de
diferents organitzacions de la discapacitat. El resultat d’aquesta tasca serà el Pre-

Born, 24 - 08241 Manresa - Tel. 938724130
rubiralta24@hotmail.com

Cartell de la 15a edició del Clam,
obra de la dissenyadora Lucia Alcaina

mi Ampans a la Creació Audiovisual de
persones amb Discapacitat Intel·lectual,
que es lliurarà a partir de l’edició de l’any
vinent. El premi serà d’àmbit estatal i té
la intenció de reconèixer la tasca de producció audiovisual que fan les persones
amb discapacitat. Es tracta d’utilitzar el
cinema com a eina d’inclusió, mostrant
produccions de professionals amb persones amb altres capacitats.

Àngel Guimerà, 74 08241 Manresa Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com parcir@parcir.com
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espai d'art
Alba Comas
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propostes

MÚSICA. Marc Vilanova

Molt bones
propostes

Per aquest mes encetem una programació musical
que de ben segur farà les delícies de la parròquia
manresana amb la Sala Stroika i inaugurem la tria
amb la visita de Joan Miquel Oliver. El mallorquí
presentarà el nou treball Atlantis amb el seu personal segell d’estils elèctrics i electrònics (dissabte, 7 d’abril, 22 h). Continuarem amb una banda
internacional com Asia Dub Foundation, que torna a visitar Manresa en format sound system amb
l’habitual descàrrega de ritmes que inclou el jungle
i el drum’n’bass, i ofereix un espectacle genuí de
nivell molt important (dissabte, 14 d’abril, 23 h).
I per acabar el repàs a la sala de concerts, tornen
els reconeguts Amics de les Arts, que continuen
amb la gira del llarga durada Un estrany poder,
amb què demostren que el país no sembla tenir-ne
prou del quartet barceloní (divendres, 20 d’abril,
22 h). Canviant d’espai, ens toca visitar el teatre
Kursaal. Per aquest mes cal destacar l’homenatge als 50 anys del Grup de Folk, un retrobament
amb les melodies i lletres que van acompanyar el
jovent a la recta final de franquisme (dissabte, 21
d’abril, 21 h). I per últim recomanarem la visita
del osonencs Obeses, amb moltes ganes de mostrar al món l’esperadíssim Fills de les estrelles, el
cinquè disc de la banda d’Arnau Tordera, fidel a
la seva filosofia de música complexa, ensucrada i
emocionant (divendres, 27 d’abril, 22 h).

TEATRE. Joan Morros

Teatre necessari
Poques vegades surto del teatre pensant que
aquell muntatge l’hauria de veure tothom. Sovint
penso a quin tipus de públic li podria interessar
l’obra que acabo de veure, sigui per l’edat, per la
temàtica, pels actors, per la direcció... El metge de
Lampedusa és en aquest sentit una excepció. És
una obra que penso que tothom hauria de veure,
independentment de la classe social, del pensament polític, de l’edat... Pietro Bartolo, interpretat
pel recentment premiat Xicu Masó, és un metge
que exerceix des de fa trenta anys a l’illa italiana
de Lampedusa atenent els exiliats que des de les
costes africanes naveguen fins a l’illa. Aprofito les
pàgines del Pou per recomanar-vos aquesta obra,
produïda pel Teatre Lliure, que es representarà al
teatre Conservatori el dissabte 14 d’abril.

CINEMA. Laura Vidal

‘La forma del agua’
Un conte d’amor i de pèrdua, la història de la princesa sense veu.
Així se’ns presenta l’última i triomfadora pel·lícula de Guillermo
del Toro, un relat ambientat durant la Guerra Freda on Elisa, una
senzilla treballadora d’uns laboratoris governamentals, coneix i
estableix una impossible però inevitable connexió amb una estranya criatura amfíbia. Som davant d’una nova versió del clàssic
«la bellesa es troba a l’interior»? Podria ser, però no. La forma del
agua va molt més enllà d’això i ens parla de la incomunicació i
la solitud a la qual arrosseguem als nostres iguals, però també és
un relat d’esperança i de força, la que fan els que mai no tenen
veu per rebelar-se contra un destí ja escrit redimint, si és que
això és possible, a la resta de cecs conformistes. Amb una estètica summament cuidada del color, la música i la fotografia, el més
colpidor és la continguda alhora que hipnòtica interpretació de
Sally Hawkins que, sense dir paraula, s’erigeix com la formigueta líder d’aquesta petita revolució, i ho fa acompanyada d’uns
secundaris de luxe com Richard Jenkins i especialment Octavia
Spencer, que aporten matisos que fan encara més gran la lluita.
I tot això ho trobem en un film de ciència-ficció? Quan un petit conte deixa entreveure les baixeses de la societat però també
els grams d’humanitat que encara hi queden és que som davant
d’una gran història: la història de la princesa sense veu.

VINS. Joan Tomasa Garrosset, sommelier de Vins Tomasa

Mas de Sant Iscle
Picapoll 2017
La família Vilanova del Mas de Sant Iscle des dels seus
inicis va recuperar, plantar i vinificar la varietat Picapoll. Antigament, a causa de la seva pell gruixuda, la feien pansir i així la podien menjar a l’hivern. El Picapoll
és una varietat autòctona del Pla de Bages. Pel clima i
el seu sòl resulta una zona idíl·lica per a la varietat. A
la vista se’ns presenta un vi lluent, net, de color groc
clar amb reflexos daurats i rivet acerat. Al nas és
fresc i suau, amb un aroma intens d’un ventall de
fruites dolces (plàtan i poma, entre d’altres). Quan
el tastem és intens, agradable, suau, amb una acidesa marcada però molt equilibrada, és molt llarga en boca. És la tipicitat d’un bon Picapoll del
Bages fruit del treball del celler i també del fet
d’haver estat un any molt calorós i sec. El resultat
és un vi càlid, amable i excel·lent. Recomanat per
maridar amb tot tipus d’arrossos, pastes, aperitius
i també amb plats sense gaires complexitats.
Preu de venda: 7,70 euros
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crònica social

Inauguració del baixador
dels Ferrocarrils Catalans (1971)
Mireia Vila

Foto: Antoni Quintana

E

l 9 de juny de 1971 s’inaugurava el baixador
dels Ferrocarrils Catalans en substitució
del que hi havia a la prolongació de Guimerà. El nou apeadero va ser construït per
l’Ajuntament amb la finalitat de suprimir el
pas a nivell existent en aquell indret. Després que l’any 1965
es desmantellés el tram fins a l’estació de Manresa-Riu, el
baixador de Guimerà havia esdevingut el final de trajecte de
les línies Barcelona-Manresa i Guardiola-Manresa. El 1969,
continuant amb la tendència d’eliminar barreres i facilitar
la mobilitat urbana, el consistori va pactar amb Ferrocarrils
Catalans la supressió de l’antic baixador. A canvi, les arques
municipals assumien els gairebé 6 milions de pessetes que
costava la construcció d’unes noves instal·lacions amb accés
des del carrer de Sant Josep. En compliment de l’acord, l’octubre d’aquell any la companyia va eliminar el servei fins al
carrer de Guimerà. L’Ajuntament s’havia compromès a tenir
enllestida la nova terminal el 14 de novembre de 1969, però
l’entrega es va demorar més d’un any i mig. Durant aquest
temps, la restricció del servei va generar pèrdues a l’empresa
i també inconvenients als viatgers, que per agafar el tren
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s’havien de desplaçar fins a l’estació de Manresa-Alta.
Finalment, el baixador va entrar en funcionament el dimecres 9 de juny de 1971, a les 15.10 hores, moment en
què en va sortir el primer tren. El comboi inaugural, encapçalat per una locomotora dièsel especialment elegida
per a l’ocasió, havia sortit de Barcelona a les 12.15 amb
els responsables de la companyia i de la Jefatura de Transportes a bord. A l’estació de Manresa-Alta, se’ls van sumar els representants de l’Ajuntament i les entitats locals
per acabar de fer el recorregut fins a les noves instal·lacions, acompanyats del personal ferroviari (foto). Després
de visitar-les i descobrir la placa inaugural, es va fer un
aperitiu. Del nou baixador en sortien 10 trens diaris cap a
Barcelona i n’arribaven 9 (diumenges). El 1971 la línia estava electrificada fins a Monistrol i es projectava prolongar
l’alimentació elèctrica fins a Manresa. Aleshores ja s’havia
anunciat la creació d’un baixador soterrat a Viladordis, tot
i que encara tardaria anys a fer-se efectiu. La línia Manresa-Guardiola comptava diàriament amb un tren d’anada
i un de tornada, i es clausuraria només dos anys més tard.

fanal de cua

Llorenç Capdevila

Quatre centrals

E

ntre les novetats d’autors de la Catalunya central que han aparegut enguany abans de Sant
Jordi, deixeu-me que en destaqui quatre.

Pep Garcia publica Postals presents per a
una mare absent (L’Albí), un llibre difícil de classificar, a
mig camí entre la prosa poètica i el testimoni autobiogràfic, en forma de literatura epistolar, que recrea el temps
viscut al costat de la seva mare malalta d’Alzheimer. Una
proposta intimista, sincera i veraç, que s’allunya del to desenfadat de la prosa que li acostumem a llegir cada diumenge al diari o en els contes que ha publicat fins ara.
Jordi Cussà ressegueix tot un mil·lenni –de l’època
dels romans a l’alta edat mitjana– a la monumental
novel·la El Ciclop (L’Albí). Però el que destaca en
aquest llibre no és pas la recreació històrica de les
èpoques que repassa –per on es passeja amb versemblança–, sinó el dibuix d’uns personatges amb
caràcter, construïts amb la prosa sempre espurnejant de l’autor de Berga, i la reflexió que hi ha de
fons sobre la llibertat, tan necessària, i el coneixement, imprescindible per arribar-hi.
Agustí Franch presenta La capsa de música (Mesclant), una novel·la sòlida i absorbent, al voltant
d’una parella de protagonistes que, sense conèixer-se, han passat 19 anys en coma i es desperten el
mateix dia, l’any 2048. Es tracta d’un relat vigorós,
trenat de forma impecable i que, més enllà d’una
història futurista que atrapa el lector, planteja una
profunda reflexió sobre la naturalesa de la identitat humana.
Joan Jordi Miralles s’endinsa en el periple autodestructiu
d’un personatge turmentat que vaga per un Londres gris i
abúlic a Aglutinació (Edicions 62). Escrita en una segona
persona que interpel·la directament el lector, Miralles ens
submergeix en una història hipnòtica que ens arrossega
cap a situacions desconcertants, pertorbadores, que remouen les conviccions més íntimes de la nostra ànima.
Un pòquer literàriament ben variat que cal tenir molt en
compte quan, pels volts de Sant Jordi, anem a la llibreria.
Són, doncs, quatre centrals que ben bé podrien formar
una davantera de primer ordre.

Lluís Calderer

Per pensar-hi

U

n llibre recent, Llengua i Pàtria, aplega
textos de Joan Coromines relacionats amb
el títol. L’eminent lingüista s’hi manifesta
amb tota claredat i sense complexos. El
material és divers, però allò que hi predomina són les cartes. N’hi ha unes quantes adreçades a Joan
Sales, de finals dels anys 50 del segle passat. Les discussions sobre aspectes concrets de la llengua –especialment
morfològics i sintàctics– no priven la presència de consideracions sobre la realitat catalana del moment. Així, hi ha
un punt en què Coromines troba motius d’alarma quan en
les polèmiques lingüístiques del gremi hi veu «el germen
d’una intransigència» i escriu: «Per viure
bé i poder conviure, en una col·lectivitat
política, cal transigir i sovint deixar-se
tallar algun bocí de capa. Doncs això
mateix cal fer en una col·lectivitat lingüística. Quan ningú no ho vol fer així,
sol venir, per desgràcia, una segona fase
de la polarització. En l’eterna història tan
nostra de Nyerros i Cadells (Generalitat
i Remences, Isidres i Rabassaires...) el
més curiós és el fenomen de què són víctimes els pocs que queden tossudament
adherits a la norma del seny, els Nyerros
els posen mentalment entre els Cadells i
els Cadells entre els Nyerros».
Només m’agradaria comentar una cosa:
compte amb la paraula seny! perquè
Erques Torres
sospito que hi ha pocs catalans que sàpiguen ben bé què vol dir, i d’això, ara mateix, se’n volen
aprofitar certs enemics de Catalunya que l’invoquen a
manera del llop cobrint-se amb pell d’ovella. Val la pena
recordar l’existència d’un antídot molt eficaç i que es pot
adquirir sense recepta: és el capítol dedicat al seny en el
llibre Les formes de la vida catalana, de Josep Ferrater
Mora. Una breu cita a manera de guariment d’urgència:
«L’autèntic seny no es limita a perseguir el que és més accessible, les realitats quotidianes i immediates; l’autèntic
seny, diríem l’ideal del seny, és perseguir el que és just,
convenient i correcte, encara que aquesta persecució
sigui en alguns instants l’acció més insensata que hom
pugui imaginar».
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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

Concurs LlumCat 2018

Dimarts, 13 de març, es van lliurar els premis del LlumCat 2018, un concurs
que enguany ha arribat a la sisena edició i ha augmentat el nombre de participants respecte de l’any passat amb una participació total de 728 persones.
El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, la regidora
de Cultura de l’Ajuntament de Manresa i presidenta del Consell del CNL
Montserrat, Anna Crespo, i diversos representants de les empreses i institucions patrocinadores del concurs van lliurar els premis del LlumCat
2018, un concurs sobre la Festa de la Llum de Manresa, que es va dur a
terme durant el mes de febrer.
L’objectiu del concurs és promoure d’una manera lúdica la llengua i la cul-
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tura per mitjà del coneixement de la història de la Festa de la Llum. Com
cada any, s’hi ha pogut concursar per Internet i en la versió en paper i
s’han hagut de respondre correctament deu preguntes relacionades amb
el fet històric que Manresa celebra cada 21 de febrer.
Durant la seva intervenció, la regidora de Cultura, Anna Crespo, va felicitar els guanyadors i va valorar molt positivament l’organització d’aquest
concurs perquè promou la història i una de les tradicions més importants
de la ciutat de Manresa. Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, va tancar l’acte i va posar en valor la important funció del CNL Montserrat en promoció de la llengua i la cultura del
territori. Tant l’un com l’altre van remarcar la col·laboració dels patrocinadors i la participació dels concursants.

REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ

ABRIL 2018
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TRENCACLOSQUES URBANÍSTIC

S

i ens posem a analitzar el panorama polític
del país no en tenim prou amb les pàgines
d'una revista sencera. A més, resultaria absolutament inútil. Cada hora, cada minut,
fins i tot cada segon, els fets fan un tomb. No sabem ni qui ni com es governarà la Generalitat. El
que sabem segur és que d’aquí justament un any
mal comptat, se celebraran eleccions municipals.
Per si algun manresà no ho tenia clar, les pistes al
carrer fa ja alguns mesos que s’han materialitzat
en forma d’obres. Intervencions que, com mana
el guió, sempre s’inauguren poc abans de la cita
amb les urnes. El regidor encarregat del planejament urbanístic, Marc Aloy, fa temps que té
clar el puzle: és un gran trencaclosques aprovat
a principis del mandat que ara comença a cristal·
litzar amb la Bonavista com a primer gran sector
reordenat. Amb la inestimable col·laboració de
Jordi Serracanta, va torejant el dia a dia tot gaudint de petits triomfs cada cop que s’ensorra un
edifici, s’esponja una zona o mig s’arregla algun
vial boterut.
Després d’anys d’estretors, ara hi ha algun diner
per fer alguna cosa. Aloy hi està tan afeccionat
que podria haver participat en el primer concurs
de puzles que es va organitzar el 24 de març passat amb motiu de la setmana del Comerç. S’hi
podria haver presentat en la competició d’adults
amb Serracanta, tenien moltes opcions de guanyar, però, tenint en compte que les intervencions
en el pla general urbanístic van per zones, potser
se li esqueia més fer trencaclosques infantils de
menys peces en la categoria d’adults i nens. Ell
podria anar col·locant les peces amb la supervisió
de l’home dels paisatge urbà de l’Ajuntament, David Closes, expert en combinar formigó, plaques
rovellades, parcs infantils reixats, fanals guerxos i
cubs geomètrics. A la Bonavista, al nou ascensor
de Santa Llúcia a la plaça Major, amb sortida en
una façana que fa de decorat, o en la resta d’intervencions previstes fins a la primavera de 2019.

Il·lustració: Laura Estrada.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
MANRESA SMART FASHION SHOW

EMISSARI
2022

No cal ser Setmana Santa
ni Divendres Sant, ai no!,
per veure com ens maltracten
com al Crist nostre Senyor.
Fa mig any de l’1 d’Octubre
i del xarop de bastó,
del tracte exquisit d’en Zoido
i els armats de la Passió
escampant pel territori
terror, pànic, odi i por.
Per resoldre el greu problema
com que no tenen raó
ens imposen lleis injustes
com a única solució,
com si fos un gran delicte
posar urnes i il·lusió,
i haver fet un referèndum
per demanar l’opinió,
després d’intentar a les bones
fer-lo amb autorització.
Som més que una autonomia
Som una vella nació.
Som un país, som un poble,
des de l’any de la picor,
que van doblegar amb les armes
de Castella i del Borbó,
que avui reclama justícia
i això provoca tensió.
Tenim dret a fer la nostra.
Per això som un corcó
per a Rajoy i els seus ministres.
plens d’urc i d’incomprensió.
I quina resposta ens donen?
La més vil crucifixió
dels representants polítics
que hem triat per votació
i, amb mentides i querelles,
els fiquen a la presó
perquè volen en nom nostre
un demà lliure i millor
amb actituds pacifistes,
mentre són carn de canó
d’un govern neofranquista
que respon amb repressió
i que es tapa les vergonyes
amb la sagrada unió
d’una Espanya uniformista
com en temps del Dictador.
Jo soc més de caramelles
que de mort i de dolor
i en veure que la natura
fins canvia de color
confio en el gran dia
de la resurrecció:
un demà en què es respecti
el que votem. Sí, senyor!
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abem que la primavera ha arribat quan els carrers, les places i les terrasses s’omplen de
vida. Mentrestant els al·lèrgics
inicien la seva lluita particular contra
el pol·len i es multipliquen els mals
de coll d’éssers primitius per les mirades violentes a cossos aliens. Tornem
a percebre aquella olor que emana
de la naturalesa, però que en realitat
és l’inici de la temporada dels flaires
d’humanitat. Així, comença un gran
impuls comercial, quan passem de
dur dues capes de roba interior a fer el
famós canvi d’armari.
En aquest sentit, Manresa sempre ha
tingut grans modistes, però no és una
ciutat que aparegui en el mapa internacional de la moda. És per aquest
motiu que a la primavera de l’any 2022,
el consistori va crear el Manresa Smart
Fashion Show. Aquest esdeveniment
va promoure els dissenys de modistes
de la Catalunya Central, especialment
aquells que incorporaven noves tecnologies per facilitar la vida als seus usuaris. Es va instal·lar una passarel·la de
moda de punta a punta del Passeig,
per on van desfilar les extravagants creacions smart, que van fer les delícies
dels amants dels freak shows. Algunes de les peces que s’hi van presentar
van ser: pantalons amb el cul a l’aire

que comptabilitzen quantes persones
t’han mirat el paner; peces de roba
interconnectades que t’alerten quan
la seva combinació genera vergonya
aliena; gorres que mesuren el nivell
de pol·len a l’atmosfera i cobreixen la
cara amb una pantalla protectora en
cas de sobrepassar els límits establerts;
dues mugroneres que vibren per indicar-te la localització d’usuaris de Tinder; jaquetes, samarretes i polos amb
parabrises a les espatlles per espolsar
la caspa; perruques Trump que s’adapten a la meteorologia de cada moment
–s’arrapen quan fa vent, s’assequen
quan es mullen i permeten guardar diversos pentinats a la memòria per fer
el canvi de look en pocs segons–; llaços led que canvien de color per adaptar-se a diferents reivindicacions sense
haver d’anar cobert de multitud de peces; o roba interior refrigerada segons
la temperatura exterior i la corporal.
Malauradament, no es va celebrar cap
altra edició de l’esdeveniment, ja que
a partir de l’any 2023 es va posar de
moda el nudisme i, avui dia, els que el
practiquem ja som una àmplia majoria. Això sí, per higiene sempre portem
una ronyonera amb mocadors per asseure’ns-hi a sobre en els espais públics, en restaurants o en sales d’espera.
Llarga vida a les ronyoneres!

VA COM VA
ROBOTS AL SERVEI DE PACIENTS HOSTILS

D

ies enrere una infermera d’Althaia s’adreça a un pacient, el
qual, en ser atès en català, li respon: «Hábleme en español, que
ahora mandamos nosotros». Aquesta
professional, que parla diverses llengües i que no té inconvenient a canviar
quan l’interlocutor no entén el català,
resta sobtada i dolguda davant d’una
actitud tan altiva de supèrbia i sotmetiment. L’home, que entén perfectament el català, no en té prou amb
entendre i fer-se entendre: vol marcar
territori a base de trepitjar-lo.
Aquests darrers dies s’ha parlat també
de la possibilitat que Althaia incorpori
un servei robotitzat, en forma d’un androide que faria l’acolliment dels paci-

LLUM DEGÀS

ents. Els acompanyaria a la sala d’espera, els facilitaria la informació que els
calgués i els ajudaria a resoldre dubtes,
en qualsevol de les vint llengües que
coneix i sense necessitat d’immutar-se
davant les faltes de respecte, la mala
educació i la mala bava.
Fins fa una setmana jo era del parer
que, com l’eslògan del banc de Sabadell, no hi ha com tenir «persones al
servei de persones». Ara bé, vistos determinats comportaments, és inútil
malgastar temps, saliva i paciència. Al
capdavall, els que ara ens manen no
busquen sinó androides que els retin
homenatge, com soldadets de plom.
Que es quedin, doncs, el plom i deixem
que les persones atenguin les persones.

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

JAUME GUBIANAS
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BUGADA AL POU
BONAVISTA SENSE PAPERERES
Queda clar que el gran esdeveniment
manresà de les últimes setmanes ha
estat la inauguració de la nova fesomia
de la Bonavista i la construcció de la
rotonda projectada des de temps immemorials. Naturalment, i amb aquell
esperit caïnita que ens caracteritza, a
Manresa especialment, ja hi ha valoracions i crítiques per a tots els gustos. S’entén que, amb la tallada de la cinta, es
donaven per acabades les intervencions
a la zona, però un veí de la zona em fa
notar que, en tota la nova plaça, no hi ha
ni una paperera. O ningú hi va pensar
o als responsables de la via pública no
els deu haver vagat de posar-n’hi. Per
acabar-ho d’adobar, el mateix ciutadà
m’explica que el dia de la inauguració
hi van portar dos cubells expressament
perquè la gent hi pogués llençar les deixalles. Se’ls van endur després de l’acte.

IMPOSSIBLE FER DENTETES
I és que passejar per la ciutat amb certa
atenció dona per a molt. Una altra ciutadana lectora de la revista m’explica
que, des de lluny, per l’estat dels estors
abaixats de l’aparador de la històrica
pastisseria La Lionesa –des de ja fa uns
anys propietat del grup Forn de Cabrianes– podria semblar que està tancada.

QUINTÍ TORRA CORDONS

Però no. L’establiment sembla que té
problemes quan exposa al sol les delícies que ven. Es fan malbé. Per això
ha col·locat cartells com el que veieu a
la fotografia on s’indica no només que
està obert, sinó que es veuen obligats
a abaixar els tendals –el problema és
aquest que no n’hi ha, de tendals, sinó
un estor per l’interior– «per preservar la
qualitat dels productes». De ben segur
que la façana de la pastisseria ara rep
més impacte solar que fa unes dècades. L’esfondrament del primer edifici
del Passeig, el que feia cantonada amb
la Muralla, ha obert un forat perquè els
rajos de sol deixin més empremta als
quatre aparadors de la pastisseria.

ESTIMAR PER FORÇA
En el número de febrer de la nostra revista vam analitzar els diferents tipus de
plaques commemoratives que hi ha a
la ciutat, el darrer model de les quals és
el que senyalitza els edificis que formen
part del catàleg del patrimoni de la ciutat. Doncs ara un amable lector m’envia
astorat la imatge de la placa que documenta la casa Gabernet Espanyol, al
primer tram del Passeig, davant del Casino, obra d’Ignasi Oms i Ponsa de 1899,
que aquests dies, com d'altres llocs de la
ciutat, ha patit un atac vandàlic, suposo
que per part d’algun d’aquests grupus-

cles d’extrema dreta que tenim a Manresa. No sabem si el que ens vol dir amb
el lema de l’adhesiu és que ells estimen
Espanya o que volen que els manresans
l’estimem, però a aquest pas...

VENT ADOCTRINAT
El dia 31 de març va ser molt ventós a
tot el país i a Manresa una amable lectora m’envia aquesta foto on es veu que
justament la bandera espanyola de la
façana de l’Ajuntament –qüestionada
fortament el divendres 23, en la concentració arran dels darrers empresonaments dels consellers de la Generalitat
cessats pel 155– va quedar ben entortolligada, de manera que semblava que
ja l’havien treta. Si voleu és només una
casualitat. Els que tinguin fe, a més, poden pensar que és un senyal diví.

TATUATGES MALÈFICS
La moda de fer-se tatuatges s’ha escampat molt en els últims anys. Com
en tot a la vida, hi ha gradacions, qualitats i preus. A part del gust estètic
i la idoneïtat del tatu, és ben sabut
que hi ha bons i mals professionals,
composicions i motius més o menys
artístics i, òbviament, espais en què les
condicions legals i sanitàries es compleixen fil per randa i d’altres on és fins
i tot no aconsellable temptar la sort. La
qüestió és que, moltes vegades, el tatuatge parteix del predisseny o dibuix
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d’algú que hom decideix estampar-se
en una part del cos concreta. I aquí
sí que les opcions són infinites: noms
i lletres en totes les llengües i grafies
possibles, dibuixos de la canalla, reproduccions d’imatges religioses, motius
d’origen tribal, fotos de la mare, la parella i els fills, etc. A l’establiment que
hi ha al carrer del Bruc de Manresa i

que podeu contemplar a la imatge, la
temàtica és de caràcter més obscur, tètric... gòtic, en dirien ara. L’especialitat
semblen els rostres dels dolents i Psico
Killers de personatges de cine. La més
reconeixedora, la d’Hannibal Lecter,
l’inquietant metge antropòfag d’El silenci dels anyells, que va encarnar l’actor angles Anthony Hopkins.

DES DEL DIVAN
DEL TORRENT A LA VIA DE SANT IGNASI

DOCTOR LACETÀ

I

gnasi de Loiola va fer estada un
any a Manresa. Un any productiu
amb conseqüències significatives
a la nostra ciutat. Del seu procés de
canvi de vida, terrenal i espiritual, nasqué la Companyia de Jesús, els jesuïtes,
nom fet servir com a adjectiu amb diversos significats i no sempre positius
en les converses de cafè i sobretaules
regades amb begudes espirituoses,
l’alcohol, (del àrab al-kuḥl: «l’esperit»).
De sant Ignasi ens en ocuparem un altre dia, però del que voldria parlar és de
la relació de la ciutat de Manresa amb
la Companyia de Jesús, vista i viscuda
per un ciutadà manresà de peu. Els intents de la Companyia de mantenir, la
Cova a part, una presència més intensa
a la ciutat mai no van donar resultat.
L’establiment d’una escola dels jesuïtes
a Manresa, desprès de diversos intents,
van acabar l’any 1892. Un dels motius
va ser la insalubritat del torrent que
justament passava al costat del col·legi, i que provocava infeccions per tifus
a la població i als alumnes. Tampoc no
sembla que el consistori hi posés gaires
ganes per evitar la clausura de l’escola.
El carrer del torrent de Sant Ignasi va
ser durant segles una claveguera sense sostre. Es va anar civilitzant i higienitzant de manera lenta. Les primeres
obres de cobriment fins a la capella del
Rapte de Sant Ignasi havien començat

l’any 1932 i finalitzaren... al 1956. Restava cobrir des de l’esmentada capella
fins al riu Cardener. Berlanga va aprofitar el torrent, sense cobrir, per enregistrar una escena d’una comitiva fúnebre
en el film Plácido. Manresa en blanc i
negre, gairebé com ara. De fet, un tram
del torrent havia passat de ser conegut
com de la Peixerada a la Pixarada.
Em consta que en la dècada dels 60,
aprofitant la continuació de la cobertura del torrent, i amb un carrer ben asfaltat, els jesuïtes de la Cova van insistir a
l’Ajuntament perquè tot aquell tram es

dignifiqués amb el nom de Via de Sant
Ignasi, una suposada dignitat per sobre
de la tradició.
És veritat que diverses cases de retir del
món porten el nom de Manresa: A Dublin, Louisiana, Miami...Té Manresa un
retorn econòmic i social? Potser un any
d’estada d’Ignasi de Loiola no dona per
a més. Per cert, encara bull l’olla per les
celebracions previstes al 2022? Em fa
la impressió que ha baixat la bullida o
que està en fase de Guadiana. Espero
que, com el riu, tingui vida sota la terra,
ja que per sobre...
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QUI NO CONEIX...
XESCA SALA, LA QUÍMICA DE CÓRRER

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

V

a néixer a Santa Maria d’Oló, però de seguida ens la
vam trobar per Manresa. Per allò d’estudiar, va venir a
fer primer de BUP al Lluís de Peguera, anant amunt
i avall amb aquells busos vermell rònec dels Galtanegra. Quaranta-cinc minuts per a cada trajecte! Al següent
curs ja treballava a la fàbrica del poble, i es passà al batxillerat nocturn. I entre una cosa i una altra, a divuit anys ja havia
trobat feina a Manresa i s’estava en un pis llogat amb d’altres
companyes d’Oló. La recordeu, doncs? Xesca Sala i Farré. La
Francisca, de petitona, segona dels germans Sala, després
de la Maria Rosa i abans de la Isabel, la Miracle i encara al
capdavall l’Albert. La Xesca volia estudiar però no ho va tenir
mai fàcil. Enllestit el batxillerat, i en funció d’un pragmatisme poc freqüent, a la fi va baratar el desig d’una llicenciatura en Geologia per una diplomatura feta a Manresa mateix:
seria enginyera tècnica de mines per la UPC. Tal dit, tal fet.
I sempre sense perdre el tremp ni la calma. Van caldre més
de tres anys, d’acord. Però sense deixar el jornal a Modelfusa
–deu anys– es va anar pagant els estudis i la independència.
I encara més, que es va casar amb en Joan Lluís Santolària i
van començar a prodigar-se en moviments cívics i culturals,
també de l’esquerra independentista –objectors de consciència, l’Alzina, Xàldiga, la nova AV de Cal Gravat... i tantes
altres que aquí no hi cabrien. Després vindrien les bessones
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–Nina i Roser–, el final dels estudis i –pim-pam– la plaça de
tècnica de laboratori a la UPC. Fa 27 anys que s’hi dedica,
cada dia de cada dia, preparant les pràctiques i organitzant
els laboratoris de mines i de química. Que vol dir entendre’s
amb tothom de la casa. Des dels professors, és clar, fins als
administradors i, també, amb els milers d’alumnes que ha
conegut! En acabat, la tarda és seva i és aleshores que es
manifesta la Xesca autèntica, sota unes malles llampants,
pujant fins el Collbaix o potser Sant Jeroni, resseguint pam a
pam el rodal de la ciutat, potser la Séquia. Trenta anys complerts, quin tip de cremar vambes! «Necessito córrer, no pas
per esbargir-me o desconnectar: és per activar-me, per sentir-me bé». Posats a triar, allò que més li agrada és córrer per
muntanya –marxes pels Pirineus, per Sant Llorenç, pel Berguedà... o la Matagalls-Montserrat, en el seu recorregut antic,
amb un rècord personal de no gaire més de deu hores. Ei, i
que la Xesca no para de xerrar ni a les pujades! Potser perquè, al capdavall, també és una lectora empedreïda, i una
autèntica dona multitasca. Ara mateix, i només per complir
un servei, l’hem vista tresorera de l’ANC a Manresa. I en la
seva serenitat és capaç de voltar mig món per resoldre una
marató. A Barcelona, València, Donosti, Madrid, Roma, Torí...
o –a veure si aquest cop no hi ha un tifó que li suspengui!– el
proper novembre a Nova York.
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BATECS
FESTIVAL DE DANSA DE MANRESA

Del 6 al 8 d’abril del 2018
FESTIVAL DE DANSA DE MANRESA

Del 6 al 8 d’abril del 2018

www.batecs.bages.cat

DISSABTE 7 / 22H / L’ANÒNIMA

DIUMENGE 8 / 13H / PLAÇA SANT DOMÈNEC

EL SOMRIURE DEL NÀUFRAG

DIFFERENT PULSES

CITA A CEGUES

ENTRE VIATGES i FLORS

de Cia. MADUIXA
*ESPECTACLE INAUGURAL

de CLAIRE DUCREUX

(Públic familiar)

de COBOSMIKA SEEDS YELLOW

amb SOL PICÓ i MARCO MEZQUIDA

DIUMENGE 8

DISSABTE 7 / 20H / PLAÇA SANT DOMÈNEC

MULÏER

DISSABTE 7

DISSABTE 7 / 12.30H / PLAÇA SANT DOMÈNEC

DISSABTE 7

DIVENDRES 6 / 21H / SALA GRAN KURSAAL

DISSABTE 7

DIVENDRES 6

www.batecs.bages.cat

Cia. A LES GOLFES TÀNDEM DE CREACIÓ COREOGRÀFICA
amb JORDI RIBOT i NATÀLIA VIGNATTI
* ESPECTACLE DE CLOENDA
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www.manresacultura.cat
ORGANITZA:
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