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AVUI, COM AL
SEGLE XIV,
L’ACTITUD MARCA
LA DIFERÈNCIA
El PREMI SÈQUIA als hereus de l’esperit
dels manresans del segle XIV vol
reconèixer persones i institucions
vinculades a la Ciutat que destaquin
per la seva actitud compromesa amb
el benestar col·lectiu i per la seva
capacitat per sobreposar-se davant
de l’adversitat. En definitiva, que
visquin i hagin fet propi l’esperit que va
permetre la construcció de la Sèquia.
Sense ser un requisit indispensable

MÉS INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES:
Fundació Universitària del Bages
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.umanresa.cat/premi-sequia
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festesdelallum@umanresa.cat

es valoraran de manera especial les
candidatures que contribueixin a
posar de relleu el treball i les actituds
de persones o institucions que
actuen des de l’anonimat i/o són poc
conegudes.
El premi té dues categories:
• PREMI SÈQUIA a persones físiques
• PREMI SÈQUIA a institucions,
col·lectius, empreses o grups
Les associacions, institucions

i empreses manresanes poden
presentar candidatures al premi,
tant en la modalitat individual com
col·lectiva, abans del 31 de desembre
de 2017.

editorial

Una lluita contínua

L

a solidaritat, les ONG i, sobretot, la
força del voluntariat van tenir un
boom espectacular al nostre país.
Els Jocs Olímpics de Barcelona i
altres iniciatives dirigides a l’ajuda
exterior van viure una esplendor vehiculada, fins i tot, per un organisme de la Generalitat, l’Institut Català del Voluntariat –en pau
descansi–, que va tenir una vida curta, però intensa (19912004). En un país de llarga tradició d’associacionisme, d’afiliació i de compromís, hi ha haver un moment en què hi havia
més projectes per fer el món més just que no pas recursos,
les entitats de cooperació internacional sortien com bolets i
es van fer acampades ben nodrides d’activistes per demanar
que les administracions destinessin un 0,7% dels pressupostos a la solidaritat. Eren temps de l’España va bien d’Aznar,
en els quals els valors de la catalanitat eren indiscutiblement
aplaudits i la realitat politicoeconòmica del país no estava tan
contaminada. D’aquella efervescència solidària en queda ben
poc. La crisi econòmica ho va arrasar gairebé tot. Sobretot, a
nivell local. I és que, malauradament, hem vist com ja no cal
anar al tercer món per donar un cop de mà, sinó que el tercer
món viu al costat de casa. Això explica que els grans projectes
solidaris de país ara se centrin a combatre emergències socials de més proximitat a partir d’iniciatives com el Banc dels
aliments, les plataformes d’afectats per la hipoteca, els casals
populars i, amb una trajectòria més dilatada, la tasca de Càritas i Creu Roja. El drama de la fam o la dels refugiats que
abans traslladàvem al cor d’Àfrica o a Sud-amèrica avui, amb

la Unió Europea com a còmplice, taca de sang el Mediterrani.
Molta gent s’ha arromangat per recuperar aquell esperit de
principis dels noranta disposada a fer front a la demanda
solidària creixent. Però el cert és que el relleu al capdavant
de les entitats, tant culturals com cíviques, com la que edita aquesta revista o la dels Amics de la Unesco –coetània al
nostre Pou– no sempre és fàcil. El sol fet de mantenir-se actius durant tres dècades ja és un fet prou destacable i un motiu de satisfacció si les conviccions s’han mantingut intactes.
Malgrat tot, i ara que sembla que hem engegat el rodet de
l’autocrítica, cal mirar endavant i apel·lar al compromís de la
ciutadania. Un compromís que, en els moments que vivim,
molts joves estan assolint plenament a partir de l’activisme i
l’autoorganització que reafirma que la unió fa la força davant
de les injustícies, tant a casa nostra com en qualsevol racó del
món. Som en un moment en què, per raons òbvies, creix la
consciència social i política, especialment entre aquells que
van lluitar pels drets civils i entre altres –ben bé una generació sencera– que no pot concebre una societat mancada de
valors cívics, llibertat d’expressió i democràcia quan aquests
pilars fonamentals es veuen amenaçats. La globalització i el
capitalisme ferotge, ja és trist, han convertit el combat actual
a través dels moviments col·lectius en una qüestió ben latent
en el nostre dia a dia quan, en l’eclosió de les ONG i la cooperació internacional, era més pròpia de països en vies de
desenvolupament o, directament, de repúbliques bananeres.
La injustícia i la dignitat, inexorablement, ens mouen a seguir, arreu del planeta, una lluita contínua.
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Calendari del 2018

Com cada any, en aquesta revista de desembre trobareu
encartat el Calendari del Pou per a l’any vinent, dissenyat
per Blau Estudi d’Art, amb il·lustracions d’Èlia Gámiz,
Laura Estrada, Maria Assumpció Piquer i Maria Picassó.
Els lectors i subscriptors que en vulguin més exemplars
poden adreçar-se a la redacció de la publicació.

La Pepita Subirana
ens ha deixat
L’activista social Pepita Subirana i Badia va morir la matinada del dia 1 de desembre, als 77 anys. Vinculada estretament a l’Associació de Veïns de la Sagrada Família
i a moltes activitats socials, va impulsar la creació de la
Residència d’Avis del barri i l’any 2015 va rebre el premi
Oleguer Bisbal a la manresana més manresana, per votació
entre els lectors d’aquesta revista.

Maria Picassó
exposa a l’Escola d’Art
L’Escola d’Art acull l’exposició Retrats constructivistes, de

la il·lustradora Maria Picassó, col·laboradora habitual de
la revista. La mostra s’hi pot veure de dilluns a divendres,
matins i tardes, fins al 22 de desembre.

Gubianas i Vilamala
publiquen noves auques
Jaume Gubianas i Joan Vilamala, també col·laboradors habituals de la revista, acaben de publicar una auca sobre l’1
d’octubre, que podeu consultar a La paret de les auques (auques.cat). El mateix Vilamala també acaba d’enllestir la de
Vallfogona de Ripollès, que es presentarà el 17 de desembre, on es recordarà el manresà mossèn Josep M. Jubells.

fa 25 anys

El teatre amateur perdia públic

El tema central de la revista de gener del 1993 analitzava
el panorama del teatre amateur, en una ciutat amb llarga
tradició i amb unes quantes nissagues familiars de comediants. El reportatge, però, detectava poca sensibilitat per
part de l’Ajuntament. El regidor de Cultura, Marcel·lí Llobet, explicava que els donaven el mateix tracte que a la resta
d’entitats culturals; unes subvencions d’un total de 100.000
pessetes als grups consolidats. Llavors funcionaven grups
com ara l’Arlequí, el Col·lectiu d’Actors Manresans, l’Agrupació Teatral Manresana, l’Espantall o Nostra Llar del Poble Nou. Una de les fites del teatre amateur de l’època era
la Innocentada. Aquell any se’n feia la 36a edició, duia per
títol de Manca Parket, d’Agustí Soler i Mas, autor de bona
part de les anteriors. D’altra banda, el teatre professional
es gestionava des de l’Ajuntament, amb el programa Teló,
però a partir d’aquell any havia d’anar a càrrec del Grup
Cultural de l’Agrupació Cultural del Bages.

El Museu de Geologia
estrenava instal·lacions
El dia 15 de desembre, el Museu de Geologia Valentí Masachs, de l’Escola Politècnica, inaugurava les noves instal·lacions, amb vitrines didàctiques i pantalles informatives. El
mateix dia, l’abstenció del regidor Josep Balet (PP) permetia
l’aprovació del pressupost municipal. I el dia 22, el conseller
de Medi Ambient, Albert Vilalta, inaugurava la setena edició
del Campi qui Jugui, amb ambientació centrada en l’ecologia.
4
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editorial conjunt

Som mestres

I com a tals ocupats en l’educació dels
infants. Educació que és molt més que
instrucció. Educació que inclou obrir la
porta, per als infants, a un món no hostil, amable, cordial, cooperant, humà,
humanitzat i humanitzant. L’educació
inclou el respecte i vetllar per la formació del pensament propi i del criteri. I
ara, com a mestres, volem aclarir, a la
població en general, com entenem el
respecte, el pensament propi i el criteri.
Respecte, per a tot i per a tothom el
que no perjudica a l’altre. Tot és respectable? Ens pregunten els infants. I la
resposta és no. No podem fer ni acceptar actes que fan mal a l’altre. És tan clar
i tan simple que resulta comprensible
per a tots, independentment de l’edat.
Pensament propi, molt distant del pensament únic. Poder pensar i poder pensar per mi mateixa, amb condicionants,
és clar! que he de contemplar per acceptar i/o per superar. El pensament propi
és, necessariament, divers, molt divers i
qualsevol intent d’unificar-lo significa,
inevitablement, fer mal a l’altre.
Criteri, educar en el criteri no significa ensenyar quin criteri tenir, no! És
molt diferent. Això sí que seria adoc-

trinar. Només des de la simplicitat de
bons i dolents, de bé i mal, de correcte i incorrecte podem suposar que el
criteri s’ha d’ensenyar. El criteri s’ha
de conrear, desenvolupar i no coartar.
Perquè els humans naixem amb criteri
i no és salvatge, és humà!
De ben segur que a ningú no se li escapa com és que ara ens posem a escriure
aquesta carta. Doncs sí, és per això. Per
fer saber a tothom que a les aules de les
escoles hi ha infants desperts, atents, inquiets, que pregunten i opinen sobre tot
el que els passa: el naixement d’un germà, la mort de l’avi, l’accident de cotxe,
l’eclipsi de sol, l’atemptat terrorista, les
manifestacions al carrer, les votacions!,
la policia, els bombers, l’ambulància... I
estem, afortunadament, en una època
en què els únics tabús són els que cadascú s’imposa. Per tant a les aules parlem
de tot. I és per un únic motiu: l’educació
(Podem tornar a començar pel principi
de la carta, en un bucle sense fi).
La conversa com a gran mitjà de comprensió, relació i entesa.
Claustre de mestres de l’escola Ítaca

caçats a la xarxa
12 de novembre. Pep Puig Ros. @PepPuigRos
A Manresa he vist banderes que només havia pogut veure per la tele i
als llibres d’història.
Les imatges predemocràtiques també van inquietar la ciutat un diumenge al matí.
La desfilada feixista va aglutinar molts forasters i, afortunadament, va passar sense
pena ni glòria.
18 de novembre. 365 sabados viajando. @365Sabados
Manresa, ¡un plan perfecto para un finde o una excursión desde Barcelona! Nos
ha sorprendido: con cultura, historia, gastronomía y naturaleza. Además en la
mejor compañía, con compis de Barcelona és Molt Més y Manresa Turisme.
De tant en tant, algú visita la ciutat i ens fa adonar que potser té més atractiu del
que ens pensem. I, com aquesta parella amb compte a Twitter, ens sorprenem.
22 de novembre. Sor Lucía Caram, monja mediàtica. @sorluciacaram
Tot el meu suport a les meves amigues incondicionals Pilar Rahola i Helena
Rakosnik. Amb vosaltres hem construït un projecte al servei dels més pobres.
Aquesta causa i l’amistat fidel ens mantindrà sempre unides. Gràcies infinites.
Deixant al marge la polèmica sobre els boicots, sor Lucía es pot permetre aquest
apunt perquè és el motor del projecte benèfic dels Tous. Sense ella no hi ha fundació.
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de mes a mes

La música morta
anima Puigmercadal

1 de novembre. Centenars de persones omplen Puigmercadal en el Mercat de Música Morta de Manresa, amb un ambient festiu entre els paradistes i els diferents grups musicals,
amb la voluntat de normalitzar la mort en la nostra societat.

La Plaça continua
concentrant el clam popular
2 de novembre. La ciutadania desborda la plaça Major,
amb crides a la vaga general, per exigir la llibertat dels
membres del Govern empresonats. L’endemà es torna a
omplir i dona pas a una manifestació d’unes 5.000 persones des de Sant Domènec a la Bonavista. I el dia 8, la vaga
general, que afecta sobretot carreteres i línies fèrries, torna
a concentrar milers de persones a Sant Domènec, al matí,
i a la tarda a la Plaça, que al llarg del mes acull la interpretació diària del Cant dels Ocells.

La ciutat acull un congrés
sobre autisme

10 de novembre. La quarta edició del Congrés Estatal sobre
Alteracions de Conducta, que organitzen conjuntament Althaia i Ampans, es fa els dies 9 i 10 de novembre a Manresa,
per parlar de les alteracions de la conducta que presenten infants, adolescents, joves i adults amb Trastorn de l’Espectre
Autista (TEA).

Manifestants unionistes
recorren el centre
12 de novembre. Unes 700 persones de tot Catalunya es manifesten per donar suport a la unitat d’Espanya, des de plaça
Espanya fins a la caserna de la Guàrdia Civil, amb incidents
a les escales del Casino i a Sant Domènec, on es troben amb
un centenar de persones contràries a la concentració.

Trobada d’afectats de
càncers de la sang
18 de novembre. La primera trobada d’afectats per càncers
de la sang a la Catalunya Central, organitzada per Althaia al
Kursaal, aplega 300 persones, amb la voluntat de propiciar
una agrupació dels pacients de Manresa i comarques centrals.

La Fundació Rosa Oriol
fa fora Rahola i Rakosnik
Foto: Jordi Alavedra
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Rakosnik, esposa d’Artur Mas, per aturar la campanya de
boicot des d’Espanya, arran d’una fotografia on Alba Tous,
la presidenta de la companyia, compartia paella a la casa
d’estiu de Rahola, amb Carles Puidemont, Joan Laporta i
el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

Moctar Thera
rep el premi Santi Vidal
22 de novembre. A l’auditori de la Plana de l’Om, Creu Roja
Manresa lliura el sisè premi Santi Vidal al senegalès Moctar
Thera, fundador de l’ONG Diapo, i al Centre Municipal de
Formació per a Persones Adultes de Sant Joan de Vilatorrada.

Memoria.cat presenta
el web dels deportats
23 de novembre. A l’Espai Memòries del Museu Comarcal de Manresa, Memoria.cat presenta la pàgina web Manresans deportats als camps nazis, amb informació sobre els
29 manresans deportats.

Sabates vermelles contra
la violència masclista

Agnès Torras rep
el premi Bages de Cultura
24 de novembre. El Saló de Sessions de l’Ajuntament acull
el lliurament del 35è Premi Bages de Cultura a la pedagoga
Agnès Torras i Casas. En l’acte també s’atorguen els diversos guardons dels Lacetània a Josep Batlle Costa (premi
Antoni Esteve), Glòria Ballús (premi Ignasi Puig i Simon),
Lluïsa Font i Conxita Parcerisas (premi Regió7) i Gemma
Ribalta Rosell (premi Treball de Recerca).

Acte acadèmic
sobre les Bases
28 de novembre. El Saló de Sessions acull l’acte acadèmic
sobre Les Bases de Manresa i el model territorial de Catalunya, amb alcaldes del Bages i el Moianès, i l’alcaldessa
de Vic, amb la intervenció de Jesús Burgueño, catedràtic
de Geografia de la Universitat de Lleida; el manresà Josep
Oliveras Samitier, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, i Xavier Forcadell i Estaller, coordinador general de la
Diputació de Barcelona.

Ampans obre supermercat

Torna la pista de gel

29 de novembre. La Fundació Ampans obre un nou
supermercat al carrer Barcelona, gestionat per persones
amb discapacitats físiques i intel·lectuals. Franquiciat per
Caprabo, donarà feina a deu empleats.

Antiga Pujol Muntalà

Jordi Cruz

Gear Solutions, antiga Pujol Muntalà, de Sant Fruitós de
Bages, travessa una situació econòmica tan lamentable
com l’antiga marca. Nascuda en la República com un petit taller a una travessia del carrer Sant Joan d’en Coll, és
a l’inici de la Dictadura franquista quan els dos germans
Pujol van potenciar el negoci. El Ramon es va dedicar
plenament al creixement de l’empresa, mentre el Manuel
s’interessava més pels tripijocs especulatius permesos pel
règim. Al cap de poques dècades es van traslladar al carrer
de Bernat de Cabrera, aleshores allunyat del centre. Més
tard s’expandeixen a Callús i Sant Fruitós. El Manuel va
comprar la part del seu germà, que li va cedir a contracor.
Més tard, l’Òscar –fill del Manuel– es va fer càrrec del negoci com a gerent. Van tenir molt èxit amb els reductors,
però amb el fitxatge de l’executiu Venanci Pellicer tot se’n
va anar en orris. Traspassada també la foneria, que ha fet
fallida fa uns mesos, l’empresa va se adjudicada pel jutjat
a la multinacional italiana Motovario, el febrer del 2014.
L’any següent Gear Solutions és venuda a la taiwanesa
Teco. Fa poc, en contra dels treballadors, ha tancat la
producció i només manté un petit departament comercial.

El xef manresà Jordi Cruz Mas ha obtingut la seva tercera estrella Michelin pel restaurant ABaC, que regenta a
Barcelona, ciutat gastronòmica per excel·lència. Format a
l’Escola Joviat, a l’Escola Superior d’Hosteleria de Manresa, ja havia estat premiat pel seu pas pel Berguedà, concretament a l’Estany Clar de Cercs, on el 2004 obté la seva
primera estrella Michelin. A L’Angle de Món Sant Benet,
on va exercir de gerent i cap de cuina, obtingué una nova
estrella Michelin, el 2008. Jurat del programa de Televisió
Espanyola MasterChef, també participa en diversos espais
de la petita pantalla i és assidu dels anuncis publicitaris.
Darrerament ha passat de líder indiscutible a valorar eficaçment els equips de treball per tal de gestionar la feina i alhora saber gaudir de l’ofici de la cuina que sempre
l’ha entusiasmat. Fa pocs mesos, el cuiner, en defensar les
pràctiques no remunerades, va ser fortament criticat en les
xarxes socials per unes declaracions en les quals defensava
que hi hagi aprenents a la cuina de restaurants de prestigi,
com ara el seu, en què no cobrin per la seva feina, en estar
en període d’aprenentatge. Fins i tot, va ser denunciat a
Inspecció del Treball.
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...I una de calenta

Una de freda...

24 de novembre. La plaça Major acull l’acte institucional
contra la violència sexista, amb una potent imatge de 400
sabates vermelles preparades per les entitats. Al vespre,
una manifestació recorda les dones víctimes d’agressions.

24 de novembre. La plaça Sant Domènec estrena pista de
gel, que hi estarà instal·lada fins al diumenge 14 de gener, en
el marc de la campanya de dinamització comercial Nadalant!

vides separades

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Tornar a les cartes

A Joan Fuster

ha escrit aquests dies sobre la correspondència entre Virginia Woolf i el seu amic
Lytton Strachey, sobre la qual van mantenir Albert Camus i la seva amant María
Casares i sobre les cartes que es van escriure Josep Pla i el seu editor Josep Vergés. Gràcies a l’existència d’un abundós material epistolar s’han pogut aclarir
moltes coses del passat que sense aquelles cartes no s’haguessin pogut desvelar mai, i gràcies també a la conservació
d’aquelles missives s’ha bastit un gènere literari que es basa
en la bellesa i l’interès intrínsec de molts d’aquells textos.
Dissortadament, com han advertit ja moltes veus, aquell material s’acaba igual com s’acaba una mina quan ja se n’ha
extret tot el que podia donar de si. Podran descobrir-se encara durant molts anys maletes oblidades plenes de cartes
grogoses, però difícilment les generacions que ens succeiran
puguin trobar-se amb el tresor d’una correspondència actual.
Les noves maneres de comunicar-se han matat la màgia del
correu tal com l’havíem entès fins fa uns anys. I el correu
electrònic i totes les formes escrites amb què ens comuniquem les coses –de vegades ben poques coses– que tenim
a dir-nos, estan totes empeltades d’aquella maledicció que
anomenen obsolescència programada, una mort anunciada,
una data de caducitat propera, de vegades immediata. Fa uns
dies, en el col·loqui posterior al seu monòleg Palabras de
Miguel, a la Sala Petita del Kursaal, José Manuel Garzón
parlava de les cartes que Miguel Hernández enviava des de
la presó a la seva dona. I des de la seva experiència a través
dels cops que havia dut aquell monòleg a alguns centres penitenciaris, deia que, ara, possiblement els presos –que no
tenen accés a internet– siguin les últimes persones d’aquest
país que escriguin cartes. Les que han transcendit aquests
dies a propòsit de les que els Jordis han enviat des de la presó corroboren aquesta apreciació. La resta, tothom, sembla
que només es comuniqui a través de la banalitat telegràfica
dels tuits. Des de fa ja molt temps penso que l’escola hauria
de fomentar l’hàbit de tornar a escriure cartes. Per estimular la reflexió, per perfeccionar la cal·ligrafia, per aprendre
a esperar una resposta. També per promoure les relacions
humanes des de la serenitat i el respecte. Si els nens i nenes
de Lleida i de Sixena establissin un intercanvi de correspondència, estic convençut que alguns litigis quedarien en
no res i podrien néixer grans amistats.

exposició «Joan Fuster. Mesura de totes les
coses», es va poder veure a la Biblioteca del
Casino de Manresa del 16 al 30 de novembre passats, dins dels actes de commemoració del 25è aniversari de la seva mort, el
21 de juny de 1992. El centre va exposar un recull de les frases més cèlebres dins l’univers fusterià, acompanyades del
fons bibliogràfic i documental que posseeix la Biblioteca,
amb la finalitat de donar a conèixer la figura i l’obra de l’escriptor valencià, un dels més importants assagistes europeus
del segle XX. El pensament literari fusterià s’endinsa en el
compromís intel·lectual del coneixement humà. Completava l’exposició una breu pinzellada biogràfica, i també ideològica, per tal de situar l’assagista com a impulsor de la cultura catalana en general, sobretot durant el difícil període
històric en què li va tocar viure. Per als que ens volen tornar
al seu vergonyós adoctrinament, són interessants les reflexions del mateix Fuster sobre la seva infància i joventut com a
afiliat al Frente de Juventudes: «Com qualsevol altra criatura
provinciana de la postguerra, vaig créixer intel·lectualment
en la ignorància total i en la intoxicació doctrinària de la
Dictadura». Estudia Dret a la Universitat de València.

S'
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De manera autodidacta, esdevé crític i columnista d’ofici:
«Reivindiqueu sempre el dret a canviar d’opinió: és el primer
que us negaran els vostres enemics». Abandona les posicions
del regionalisme valencianista i a partir dels anys 50 adopta
posicions catalanistes. «Qui està disposat a morir per un ideal, està en el fons, igualment, disposat a matar per l’ideal. Totes les doctrines que comencen amb uns màrtirs acaben amb
una inquisició». El 1975 va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i durant la Transició, especialment violenta al
País Valencià per l’actuació de grups d’ultradreta que es mouen amb total impunitat, pateix tres atemptats amb bombes,
els autors dels quals mai no van ser detinguts. «Es preferible
parlar, parlar clar i dir-ho tot. Les paraules, o les mitges paraules, que se us quedaran dins el cos, se us hi podriran». Per
a l’autor de Nosaltres els valencians, la primera obligació d’un
escriptor és de fer-se llegir. I afegia: «Un bon llibre sempre és
una provocació». Referint-se als responsables de la Dictadura i la Transició, havia afirmat: «Fan la guerra per ofici, torturen per ofici, enganyen per ofici... És que no són capaços de
guanyar-se la vida d’una altra manera?».

ciència de pot

La Verge de Komodo
Marta Grifell i Blanca Vallès

La verge Maria, mare de Jesús, és un dels membres més
oxímoron del Pessebre. Això de ser verge i tenir un nen,
doncs, crea molt dubtes, és cert. Però jo trencaré una llança
per ella. I no en nom de Déu, sinó en nom dels dracs, els
dracs de Komodo.

Els dracs de Komodo són uns llangardaixos gegants de 3 metres i fins a
90 quilos. Viuen a les illes indonèsies de Komodo, Flores i Rinca. En els
últims anys aquests dracs s´han estudiat molt perquè s´ha descobert que
les femelles són capaces de pondre ous sense la necessitat d’un mascle.
Per entendre aquest procés hem de posar el focus en els ous. Un fill té la
meitat de cromosomes, és a dir de material genètic, de la mare i la meitat
del pare. Però els ous d’aquestes dracs només tenen la meitat de la mare
que després es multiplicarà per dos. Això vol dir que la mare és, genèticament, la mare i el pare. Però a més, aquest procés genètic anomenat
partenogènesi, és tant increïble que les cries només seran mascles. I així es
crea una població amb els dos gèneres. El procés és important perquè aquests
animals són grans colonitzadors d’illes. Amb la partenogènesi una femella de
drac de Komodo pot arribar a una illa nedant i fundar una nova població tota
sola. Tot i així només pondran ous utilitzant aquest procés en moments hostils i si
es troben en una població on hi ha mascles es reproduiran com nosaltres. També s’ha
vist partenogènesi en 70 especies més de llangardaixos i serps. Aquest descobriment
científic va ser possible gràcies a dues femelles de drac de Komodo del zoo de Chester i
Londres. La femella de Chester va pondre vuit ous viables. A mi em costa
imaginar la verge Maria com un personatge de la sèrie V, mig humana,
mig llangardaix. Potser senzillament els miracles existeixen. Els vuit ous
van néixer per Nadal.
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instant

instantànies
Laura Serrat

Francesc González
tupaker

La vida de les joguines
Has sentit mai el caliu nostàlgic de retrobar-te amb la joguina de quan eres un nen? Potser
te la trobes empolsinada i plena d’esquerdes del pas dels anys. I te la tornes a mirar amb
aquells ulls càndids que eren feliços amb poca cosa. Olores la joguina vella i recordes aquell
lloc i aquells amics amb qui ets senties lliure. El filòsof i teòleg català Raimon Panikkar va
expressar que, en el precís moment que un pretén saber-ho tot, perd la innocència.
Avui els infants es miren l’aparador de la botiga de joguines amb la mateixa il·lusió que
ho feies tu. Amb la diferència que una gran part d’ells es passegen per llargs passadissos
carregats de jocs, enlloc d’acudir als establiments més petits on venen de forma més propera. Aquest fet ha provocat un canvi en la manera de comprar i conservar les joguines.
«Avui dia, obrir una botiga de joguines és complicat. Apareixen productes nous a un
ritme esgotador i sempre has de tenir les novetats i la varietat de jocs a punt per poder
competir amb les grans superfícies», explica Francisca Valls, coneguda com la Paqui dels
Joguets, de Joguines Valls. Va néixer l’any 1927 i, des dels dotze anys, es manté darrere del
taulell. Recorda que, temps enrere, solament es venien pilotes o nines de cartró. A més,
també remarca que abans si una nina es trencava s’intentava apedaçar-la per allargar-li la
vida. Però, avui, sovint s’arraconen. «La publicitat incideix molt en la decisió de l’infant a
l’hora de fer la carta als Reis, fins al punt que el desig per aconseguir una joguina s’acaba
i més tard queda oblidada», sosté Loli Izquierdo, encarregada de Joguiba.
La tecnologia també ha incidit en la manera de jugar dels infants. Tot i que en cada família
es viu d’una forma diferent. Dos germans, agafats de la mà, s’aturen davant d’una vitrina de
cotxes i avions teledirigits. «Jo vull aquest cotxe», diu el germà més petit mentre assenyala
la joguina i mira al seu germà gran. Expliquen que els encanten els aparells teledirigits, però
també els jocs relacionats amb Star Wars, «et permeten viatjar i convertir-te en un personatge de la pel·lícula», afirma el germà gran. Diuen que a casa seva no fan servir joguines
tecnològiques, com les tauletes, encara que tots els seus amics en tinguin. «Els pares diuen
que d’aquesta manera evitem tancar-nos a l’habitació i jugar sols», explica el germà gran.
De fet, Loli Izquierdo constata que els infants cada vegada demanen més tauletes, consoles i altres instruments tecnològics. «Per tant, això provoca que juguin més sols»,
considera Izquierdo. A més, Francisca Valls sosté que hi ha pares que compren al seu
fill qualsevol joguina que demana, «però a l’hora de jugar el nen es queda sol». Segons
Valls, és sa que els infants juguin amb companyia.
«Els nens han de jugar plegats per potenciar el poder d’imaginació i l’energia que tenen», sosté Pere Sobrerroca, responsable de la Comunitat de Sant Egidi de Manresa.
Considera que com a ciutadania tenim el deure de cuidar i intentar mantenir els somnis d’infantesa per construir un món millor. Comenta que el projecte Rejoguina, que
es basa en el fet de reciclar joguines utilitzades per recaptar diners i destinar-los a la
lluita contra la SIDA a l’Àfrica, provoca que els nens siguin més conscients del poder
que pot tenir una sola joguina.
El Bamba i el Mohamed són dos nens que porten set anys col·laborant en el projecte. «Durant aquests anys hem après la importància de la pau», diu el Bamba. El Bamba i el Mohamed diuen que els jocs que més els agraden són el futbol, el fet i amagar i el tocar i parar.
Curiosament, uns jocs que no es poden trobar en les prestatgeries sinó en la imaginació.
10
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tema del mes

L’Associació d’Amics de la
Unesco de Manresa celebra
trenta anys de solidaritat
El 1987 naixia l’Associació d’Amics de la Unesco de Manresa. Al llarg de tot aquest
temps l’entitat ha organitzat la cloenda de l’Any Internacional per la Tolerància
a la ciutat, projectes de col·laboració internacional com l’agermanament amb la
població senegalesa de Bambylor o les col·laboracions mèdiques al Camerun i els
cicles de xerrades sobre relacions internacionals conegudes com L’Estat del món.
Manté l’activitat, tot i que els darrers anys ha estat més discreta.
Ferran Sardans Serra

L

a iniciativa va
emergir d’un
grup de manresans procedents de moviments socials
diversos: el pacifisme, el progressisme, l’objecció de
consciència, el moviment antiglobalització, la intel·lectualitat cristiana... Ben
aviat es va fer un lloc entre les entitats
més actives de la ciutat i va esdevenir
la referència en qüestions com l’Acció
per la Tolerància o per la Cooperació
Internacional.
La raó primordial per decidir crear l’Associació, segons Albert Martí,
president fundador de l’entitat, és que
«vam veure que era un paraigua en
què hi cabien molt bé les voluntats i les
idees que teníem tots: els ideals relacionats amb temes vinculats a la cultura
de pau, per la tolerància, els primers i
incipients moviments de cooperació
internacional... ens va semblar que
12
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era un bon projecte en el qual ens podríem sentir molt ben aixoplugats»,
recorda Martí, que durant anys va ser
també president de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs Unesco.

trobar en el paraigua de la Unesco la
possibilitat de participar en un entorn
que ens permetia, com ja es deia en
aquells moments, pensar globalment
per actuar localment».

I, de fet, la Unesco, l’Organització de
les Nacions Unides per a l’Educació, la
Ciència i la Cultura, ha brindat a l’entitat manresana una visibilitat notable.

La mirada de
l’Associació d’Amics
de la Unesco de
Manresa ha estat
oberta al món i ha
col·laborat en
diversos projectes.

Mirada oberta
Un altre dels fundadors de l’entitat, Josep Oliveras, recorda que els primers
anys van tractar «molts temes internacionals i fèiem diversos cursos de cooperació, trobades de joves procedents
de països que en aquell moment vivien
conflictes bèl·lics –com Israel i Palestina, Sudan del Sud i del Sudan del
Nord, el Líban... – i cicles de xerrades
sobre relacions internacionals conegudes com L’Estat del món». L’actual
president, Josep Maria Vila, afegeix
que van apostar per «posar Manresa al
mapa internacional».

Quim Collado, membre fundador de
l’entitat, recorda que això no va implicar mai «haver de renunciar a cap dels
nostres ideals» i assegura que «vam

Els fundadors de l’entitat coincideixen
a apuntar que dels primers anys tenen
un molt bon record de les «activitats
que fèiem al voltant dels dies interna-

D'esquerra a dreta: Josep Oliveras, membre fundador Albert Martí, president fundador de l'entitat
Josep Maria Vila, actual president Quim Collado, membre fundador.

cionals: de la pau, de la tolerància, dels
drets humans...» i ressalten que van
ser promotors del Consell Municipal
de Solidaritat de Manresa.
A més, el novembre del 1995, l’entitat
manresana es va fer càrrec de l’organització de la cloenda a Catalunya de
l’Any Internacional per la Tolerància.
Van ser tres dies de debats i xerrades
amb especialistes mundials com el llavors eurodiputat José María Mendiluce, que es van completar amb activitats
en escoles per promoure la diversitat,
una fira d’ONG que encara es manté,

un concert de Lluís Llach que va omplir el pavelló del Congost i un altre de
Jordi Savall a la basílica de la Seu.
Al llarg de tot aquest temps la mirada
de l’Associació d’Amics de la Unesco
de Manresa ha estat oberta al món i
ha col·laborat en diversos projectes.
El més recent –actiu avui dia– és el de
millora de l’assistència sanitària a Yemessoa, al Camerun. L’entitat ha col·laborat en dues poblacions més d’aquest
país africà durant els darrers anys:
Nguti i Nkoteng. S’ha cooperat per la
creació i ampliació de centres sani-

taris i la formació dels professionals
camerunesos per tal de mantenir l’autogestió i l’autosuficiència dels centres.
També han liderat diversos projectes
de cooperació a Bambylor, un poble
del Senegal amb el qual Manresa es va
agermanar l’any 1997, arran de la relació nascuda en uns camps de treball
organitzats per l’Associació d’Amics de
la Unesco de Manresa al país senegalès. Però el continent africà no ha estat
l’única destinació de l’ajuda de l’entitat:
també s’han desenvolupat diferents
iniciatives a països sud-americans,
com ara Guatemala.
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Actuacions ‘glocals’
Josep Maria Vila explica que el seu
objectiu principal és «enfortir el compromís de la ciutat amb els valors de
la justícia i el respecte a la diversitat».
En aquest sentit, afegeix que «només
des del coneixement d’altres formes de
viure, es poden perdre pors i promoure una educació en valors que redueixi
les desigualtats entre Nord i Sud».
L’actual president explica que són una
entitat formada per voluntaris que treballen en la divulgació dels objectius
d’aquest organisme internacional: «La
cultura de la pau, els drets humans, la
justícia social i econòmica, la defensa
del patrimoni històric, cultural i natural, i també el coneixement i el diàleg
entre cultures i religions». Josep Maria
Vila afirma que la missió de la Unesco
és «construir la pau en la ment dels homes mitjançant l’educació, la cultura, les
ciències naturals i socials i la comunicació», i declara que «el nucli central de
la seva actuació és la defensa dels drets
humans i dels drets dels pobles i de les
cultures». Per aconseguir aquests objectius, doncs, desenvolupen diferents
projectes, ja sigui de forma individual o
bé en col·laboració amb les administracions i altres ONG, associacions culturals i veïnals o bé fundacions.
La línia d’actuació de l’Associació
d’Amics de la Unesco de Manresa està
dividida en dos blocs principals: la cooperació sobre el terreny i la sensibilització dels ciutadans de Manresa. Els
projectes que desenvolupen tenen una
dimensió econòmica en forma de transferència de recursos, però van molt més
enllà del simple finançament de projectes de cooperació. «L’essència la trobem
–explica Josep Maria Vila– en l’apropament entre dues cultures diferents, el
coneixement i el diàleg, i en unes relacions de treball igualment participatives,
tant per als uns com per als altres». Es
tracta, doncs, d’una relació d’intercanvi,
«d’igual a igual», en què les dues poblacions aprenen i s’enriqueixen. Al llarg de
tots aquests anys, relata Albert Martí,
han treballat per «donar a conèixer al
món la nostra cultura i donar a conèixer
les cultures del món a casa nostra».
Després de 30 anys, l’entitat continua
14
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present a la ciutat, «segurament –admet Martí– amb una activitat més discreta», però continua amb «la voluntat
de ser partícips del que passa al món
i a casa nostra». El nucli organitzatiu
actual és de 10 persones i tenen una
cinquantena de socis. Havien arribat a
ser més de 150, però la tendència, a totes les organitzacions d’aquest perfil, és
a la baixa: «La vintena d’associacions
Unesco a nivell de tot Catalunya estem
vivint un procés similar», reconeix
Martí, però posa en valor que «seguim
fent diverses activitats».
L’actual president, Josep Maria Vila,
apunta que l’entitat manté projectes
de cooperació internacional, sobretot
amb l’hospital de Yemessoa, al Camerun. També porta a terme tasques
de sensibilització i participa al Consell
Municipal de Solidaritat i a la Federació Catalana d’Associacions i Clubs
Unesco. «Promovem el diàleg com a
base essencial per afrontar els nous
reptes que planteja la societat actual.
Oferim projectes adreçats al món educatiu i un ampli ventall d’activitats culturals (conferències, música, taules rodones, gastronomia, exposicions, ...)».
Commemoració
El passat mes de novembre, amb motiu dels trenta anys de la fundació de
l’Associació d’Amics de la Unesco de
Manresa, es van organitzar diferents
activitats per commemorar el primer
projecte de l’entitat.
El primer dels actes va ser una taula rodona al Casino, titulada Una mirada de
fa 30 anys fins avui, en què van prendre
part tres de les persones fundadores de
l’entitat: Quim Collado, Albert Martí i
Josep Oliveras. El segon acte, també al
Casino, va ser una conferència-col·loqui a càrrec de Fèlix Martí, fundador
i primer director del Centre Unesco
de Catalunya (1984-2002). Va alertar
que «el món necessita de forma urgent perspectives que permetin assolir
un desenvolupament sostenible que
respecti els drets humans i permetin
vèncer la pobresa» i va agrair la «gran
trajectòria de l’entitat de Manresa».
Consell Municipal de Solidaritat

A finals dels anys 80 i a la dècada dels
90 es va viure una etapa de molt dinamisme de l’àmbit de la Cooperació:
«Les acampades a favor del 0,7%, van
tenir una molt bona resposta ciutadana
i van enfortir el teixit associatiu, con-

Anna Altés Nieto. Nascuda el 1979 a Vic, va viure a Manresa fins que va anar a viure a Santpedor. Infermera i podòloga, havia participat
en el projecte de Bambylor i també en el del
Camerun, on va fer una estada a l’hospital de
Yemessoa com a infermera. També va participar l’any 2000 en un projecte de cooperació a
la zona selvàtica de Rondonia (Brasil). Va estar
sempre vinculada a projectes de solidaritat
i en moviments socials com el del 0,7% i la
lluita contra el deute extern. Va ser membre
activa de l’Associació d’Amics de la Unesco de
Manresa i durant una etapa va ser-ne la representant al Consell Municipal de Solidaritat de
l’Ajuntament de Manresa. Persona compromesa, solidària i que lluitava pels seus ideals,
va morir de càncer el dia 20 d’abril de 2013.
Els últims mesos de la seva vida els va passar a
Sant Feliu Sasserra amb el seu company.

vençut que les relacions internacionals
havien de ser més justes i havien de
transformar les causes de les desigualtats. La societat civil va agafar força i va
demandar als seus ajuntaments que donessin resposta a aquestes inquietuds»,
recorda la tècnica municipal de Cooperació i Solidaritat, Rosa de Paz.
Així, l’Ajuntament de Manresa, «per donar resposta a les entitats del territori»
va començar a destinar recursos a temàtiques de cooperació internacional i va
crear la regidoria de Cooperació l’any

1995. Aquest any, també es va crear el
Consell Municipal de Solidaritat, un
dels primers de Catalunya. El paper de
l’Associació d’Amics de la Unesco de
Manresa, apunta de Paz, «va ser molt
important els primers anys de funcionament del Consell Municipal de Solidaritat i en l’origen de la definició d’actuacions de cooperació internacional al
nostre municipi i va ser una entitat capdavantera en uns moments que tot estava per construir i que ni tan sols existien regidories ni s’havia articulat la Llei
Catalana de Cooperació». «D’aquest
treball conjunt entre entitats i ajuntament –continua Rosa de Paz– es va anar
construint la política de cooperació del
municipi i a l’any 2000 ja es destinava
l’1% d’ingressos propis a Cooperació».
El Consell Municipal de Solidaritat és
un òrgan de participació ciutadana del
qual formen part 19 entitats i l’Ajuntament de Manresa, amb l’objectiu comú
de construir un model de ciutat basat
en la justícia social i en la justícia global. És, per tant, el principal òrgan de
participació en temàtiques de Cooperació. Els primers 10 anys de funcionament del CMS consolida polítiques de
sensibilització. Rosa de Paz assenyala
que «també hi havia convocatòries de
subvencions a països del sud per donar
suport a les ONGD de Manresa que
desenvolupaven accions conjuntes amb
les seves contraparts del sud». A partir
d’aleshores i fins avui, des del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació
es promou i es fa el seguiment de projectes de cooperació i desenvolupament
d’àmbit local i internacional, s’organitzen campanyes de sensibilització i es
col·labora en campanyes d’emergències.

Disminució a les partides de Cooperació 2011-2016
2013

2012

2011
Projectes de
Cooperació

110.000€ 108.000€ 75.000€

Emergència

10.000€

5.000€

13.000€

Tanmateix, la crisis econòmica té un
impacte molt greu en les polítiques de
cooperació catalanes, especialment a
partir del 2011. «De fet –assegura la tècnica municipal de cooperació– és l’àmbit amb un percentatge de retall més
elevat i arriba al 80% de disminució de
recursos». Rosa de Paz manifesta que
«Catalunya es va convertir en el país europeu que menys invertia en solidaritat i
a la cua de les comunitats autònomes de
l’estat espanyol». S’estima, segons les dades aportades per la tècnica municipal
de Cooperació, que aquesta situació va
afectar «més d’un milió i mig de persones als països del sud i les ONGD catalanes, ja que moltes van perdre personal
i van haver de tancar projectes».
Manresa pateix també aquesta situació, especialment a partir de l’any 2012.
L’ajustament pressupostari va suposar
perdre l’1%. Actualment, els recursos
destinats es situen en un 0,36 %. A més,
alerta Rosa de Paz,«cal tenir en compte
la disminució de dedicació de personal
municipal». La mateixa tècnica municipal afirma que «només comptabilitzant els recursos destinats a projectes
al sud la reducció ha estat del 69,2% i
les retallades en subvencions de concurrència pública (cooperació + sensibilització) suposen un 71,5%».

2016

2014

2015

35.000€

35.000€ 35.000€

0

0

0

Rosa de Paz i Albert Martí coincideixen
a apuntar que el context també ha provocat un afebliment del teixit associatiu
de Cooperació, ja que en comptar amb
menys suports, tant econòmics com
tècnics, ha estat difícil per al voluntariat
del sector mantenir el ritme d’activitats
i la vitalitat en la recerca de noves estratègies per arribar a la ciutadania.
Actualment, la situació continua força
estancada. Tot i això, Rosa de Paz posa
de manifest que «el suport de la Diputació permet fer activitats de sensibilització ciutadana adaptades a diferents
públic, i Manresa és un dels municipis
amb millor puntuació de la Diputació
pel que fa al Pla de sensibilització de
Cultura de Pau».
Unesco Catalunya
El 24 d’octubre de 1971 Pau Casals va
exposar la secular tradició pacifista i
parlamentària de Catalunya en la seva
coneguda al·locució a les Nacions Unides. Catalunya és un país històricament
compromès amb la construcció d’un
ordre mundial més just i pacífic, fet que
va lligat a una aposta pel multilateralisme i pels seus principis. Des de l’inici de
la relació entre Catalunya i la Unesco,
el país ha donat múltiples mostres de la
voluntat de participar en (va a pàg.20)

Alfons XII, 18 - 08241 MANRESA
Telèfon 93 872 89 69
www.restaurantlacuina.com
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Senegal
Bambylor és un municipi del Senegal, situat
al departament de Rufisque, a la regió de Dakar. El
municipi, que es troba a una trentena de quilòmetres
de la ciutat de Dakar, té una població de 3.050
habitants, amb una perifèria que suma 15.000 persones. Els primers contactes són del 1989, quan les associacions Unesco de Dakar i Manresa organitzen un
camp de treball de reforestació a Bambylor. A part de
la tasca realitzada en l’àmbit medi ambiental, la trobada entre les dues poblacions és una important descoberta mútua. A partir d’aquest moment, l’Associació
d’Amics de la Unesco de Manresa lidera els vincles
entre les poblacions.
Un dels primers projectes que es concreten és del Foyer
des Jeunes et de la Culture de Bambylor. Les obres s’inicien l’estiu de 1993, durant un camp de treball de joves
manresans. A partir d’aquest moment i fins a la inauguració, el 15 d’abril de 1995, els joves de Bambylor en
continuen la construcció.
Precisament, el 1995 és un any especialment ric en projectes i propostes, sobretot del camp de la formació.
S’adequa la Biblioteca al Casal de Joves, es tira endavant
un projecte de beques per a estudiants amb pocs recursos i s’inicia l’intercanvi entre l’escola Bages de Manresa
i una escola de primària de Bambylor. Aquell 1995 es
formalitza el primer viatge d’una delegació oficial manresana, encapçalada per l’alcalde Juli Sanclimens –que
té un carrer al seu nom a Bambylor– i acompanyat per
l’aleshores cap de l’oposició Jordi Valls. La creació del
Consell de Solidaritat aquell mateix any, per part de
l’Ajuntament de Manresa, enforteix encara més els llaços entre els dos pobles.
El 1996 es constitueixen les comissions pro-agermanament, tant a Bambylor com a Manresa, i l’any següent,
el 1997, es formalitza amb la visita d’una delegació oficial senegalesa formada per autoritats locals i provincials, i també per membres de la societat civil. També té
lloc la segona visita d’una delegació oficial de Manresa,
encapçalada per l’alcalde Jordi Valls. L’agermanament
es formalitza després que des de l’any 1989 hi haguessin
relacions d’amistat i intercanvi entre els dos municipis.
És impulsat des del teixit associatiu un cop les relacions
entre ambdues poblacions esdevenen continuades, fet
que produeix la implicació de l’Ajuntament per constituir un marc estable.
Segons la tècnica municipal de Cooperació i Solidaritat, Rosa de Paz, l’agermanament va en dues direccions:
«Els manresans s’apropen a la diversitat cultural d’Àfrica i de les relacions internacionals mentre que el poble
senegalès, a més d’enriquir-se culturalment, es bene-
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ficia dels diferents projectes de solidaritat que engega
el consistori manresà en col·laboració amb la Unesco,
pensats per millorar les condicions de vida bàsiques de
la població, no des de l’assistencialisme, sinó reforçant
les iniciatives pròpies i les capacitats dels grups locals».
El mateix 1997 el Centre de Secundària de Bambylor
i l’Institut Lluís de Peguera de Manresa també s’agermanen. Durant aquests anys s’han anat duent a terme
un conjunt d’activitats per tal que el contacte entre les
dues comunitats educatives sigui real i enriquidor: intercanvi de correspondència entre alumnes, suport en
millores al Centre de Bambylor (tanca, oficines i adequació d’una cantina menjador, bàsicament). El 1999
s’amplia i s’adequa el dispensari de salut i es construeix
un banc de cereals, una iniciativa de les associacions
de dones de Bambylor per comprar gra en l’època de
millor preu.
Laia Corral explica que l’Anna Altés i ella van entrar al

Fotografies del projecte Bambylor, cedides per Laia Corral.

projecte l’any 1999, en un camp de treball durant el qual
«vam fer diverses reparacions a la maternitat de Bambylor (bàsicament pintar) i al Foyer des Jeunes et de la
Culture. L’any 2001 vam repetir camp de treball, aquest
cop ja com a coordinadores i vam fer tasques d’adequació del Foyer». Aquell 2001 s’adquireix una ambulància
i el mes d’agost de l’any 2001 es realitza a Bambylor el
IV Camp de Treball organitzat per Unesco Manresa. Un
grup de 12 joves participa en l’inici d’un nou projecte de
medi ambient de recollida de deixalles que continuarà
durant els anys 2002 i 2003.
L’últim camp de treball que es va fer a Bambylor va ser
l’any 2003: «Va consistir en un projecte mediambiental de neteja del poble i foment del reciclatge amb uns
dibuixos molt xulos que ens va fer la Pilarín Bayés, i
també en un intercanvi cultural, amb diversos tallers
tant de cultura catalana com senegalesa. Recordo que
els dos últims anys els joves vivien en famílies; va ser
una molt bona experiència», assegura l’advocada Laia

Corral, que ha treballat al centre Unesco de Catalunya
durant 7 anys, ha organitzat camps de treball de cooperació internacional i és Membre de la Junta de l’Associació d’Amics de la Unesco de Manresa.
En resum, durant aquests anys de relació amb Bambylor s’han portat a terme 6 camps de treball, s’ha formalitzat l’agermanament, l’Ajuntament de Manresa ha
subvencionat 11 projectes de cooperació de les entitats manresanes, s’han promogut intercanvis i estades
a Manresa i Bambylor i s’han realitzat 9 enviaments
de fàrmacs i de material mèdic. S’ha construït una
granja de pollastres, s’ha condicionat l’hort i la granja
avícola a l’escola de Bambylor, s’han enviat ordinadors per al Foyer i s’ha dotat el poble d’una ambulància. Segons explica Babacar Mbaye Diagne, ciutadà de
Bambylor que ha viscut des de prop el projecte, la col·
laboració «és un intercanvi cultural molt important i
molt positiu per als dos municipis, especialment per
als més joves».
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Guatemala
L’any 2004 el manresà Ambròs Ávalos va arribar a San
Pedro la Laguna, una població de 13.800 habitants al
sud de Guatemala. Un cop allà va descobrir que a la ciutat maia (originàriament anomenada Tz’ununya`) encara es conservava la tradició dels cuidadors del poble,
un grup de voluntaris que fan feines d’atenció en situació d’urgència i servei d’ordre –davant accidents, catàstrofes naturals, baralles– atesa la pràctica inexistència
de policia i cossos de seguretat. Ambròs Ávalos es va
posar en contacte amb els Amics de la Unesco de Manresa per intentar aconseguir algun ajut per al manteniment d’aquesta tradició maia de policia sense armes. Es
van finançar 36.000 euros per comprar una ambulància
i dues motos, obres per arreglar el local i dur a terme
cursos de formació, especialment de primers auxilis,
manteniment de vehicles i mediació en conflictes.

Camerun
Els projectes de cooperació entre Manresa i el Camerun
neixen arran de la relació existent entre el metge català Antoni Barnadí i la ciutat. Després de treballar uns
quants anys a Manresa i establir-hi forts vincles personals, el Dr. Barnadí decideix instal·lar-se a Nguti –al
Camerun de parla anglesa, al mig de la selva tocant a
Nigèria– on treballa durant 10 anys com a director mèdic i quirúrgic al Saint John of God Hospital.
Durant aquest període s’inicien els projectes de cooperació gràcies a la relació d’amistat entre el Dr. Barnadí i el Dr. Pere Culell: enviament de material mèdic
i quirúrgic, estades de personal sanitari de Manresa a
Nguti, enviament de mostres per a estudis histològics
de Nguti a Manresa... L’any 1987 el Dr. Pere Culell fa
una estada durant el mes d’abril a l’hospital camerunès per tal de fer tasques de suport i ensenyar noves
tècniques quirúrgiques. El mes d’octubre del mateix
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any, el Dr. Culell substitueix al Dr. Barnadí durant el
període que aquest està a Togo fent un curs de formació de medicina tropical.
El 1996 el Dr. Barnadí torna al Camerun, concretament a Nkoteng –al Camerun francòfon–, on impulsa
la creació de l’Hospital Baptiste de Nkoteng i comença
a treballar-hi com a director mèdic i administrador.
El 1999 Pere Culell torna a l’Àfrica per tercera vegada i veu que «es podia fer alguna cosa des d’aquí per
ajudar-los». Entra a l’Associació d’Amics de la Unesco
de Manresa perquè tenien experiència amb Bambylor
i a finals d’any, l’Associació d’Amics de la Unesco de
Manresa presenta el primer projecte: la construcció
d’un pavelló per a malalts contagiosos a l’hospital de
Nkoteng. Fruit de la cooperació des de Manresa, es va
fer l’ampliació de l’hospital, amb un pavelló que porta
el nom de la ciutat. També es van realitzar diversos
intercanvis de sanitaris manresans i camerunesos, que
van ajudar a millorar la seva formació i la sensibilització d’ambdues poblacions.
El treball realitzat i l’èxit assolit en els diferents pro-

jectes va fer que l’any 2000 el Centre Hospitalari i Cardiològic de Manresa i l’Hospital Baptiste de Nkoteng
acordessin establir un agermanament entre els dos
centres mèdics. El 2001 el Dr. Joaquim Serrahima, director gerent del Centre Hospitalari, i Pere Culell fan
una estada de 10 dies durant la qual aporten material
mèdic i realitzen tasques d’assistència i de formació
del personal de l’hospital. L’any següent tres sanitaris
manresans (el radiòleg Òscar Valencoso, l’anestesista
Josep Delgado i la infermera Rosa Cobacho) hi aporten material mèdic i fan tasques de formació sanitària.
Dins del marc de l’agermanament entre l’hospital de
Nkoteng i els hospitals de Manresa, una de les principals activitats que s’han realitzat són les estades de
formació de personal sanitari de Nkoteng a Manresa.
Cal destacar Rose Manga (2000), per fer un reciclatge
en anestesiologia i reanimació, Simon Pierre BalogBayombi (2001), per formar-se en la pràctica d’ecografies, ginecologia i obstetrícia, i Louis Ndjeng (2003),
en el camp de la cirurgia general i traumatologia.
Va ser llavors que la població de Yemessoa, un poblat
d’ètnia eton situat enmig de la selva camerunesa, li va
demanar al Dr. Barnadí que hi organitzés un centre de
salut, per la poca dotació sanitària de la zona. Durant
l’any 2004 es completa la primera fase del projecte,
que consisteix en la construcció de la casa del metge,
on es comencen a fer les visites als pacients i durant
el 2005 es finalitza la construcció de l’hospital, amb
l’objectiu que esdevingués autosuficient a curt termini i que l’ajuda externa només fos necessària en cas
de millora de les infraestructures. Actualment, aquest
centre atén una mitjana de 9.600 pacients cada any i
realitza 240 intervencions quirúrgiques. Dona feina
a 30 camerunesos, es dedica a la medicina assistencial i preventiva, i ofereix serveis de medicina interna,
tocoginecologia, pediatria, cirurgia i traumatologia.
Disposa de més de 30 llits, bloc quirúrgic, sala de consultes prenatals, sala de cures, sala de parts, sala de
consultes externes i farmàcia.
Pere Culell explica que des de l’inici ha volgut ser un
projecte obert a les institucions catalanes: «Inicialment liderat per l’Associació d’Amics de la Unesco de
Manresa i Althaia, posteriorment hem iniciat un treball en xarxa amb Codes-Cam (Cooperació pel Desen-

Pere Culell i Antoni Barnadí.

volupament del Camerun), que té diversos projectes
oberts al Camerun», assenyala, i afegeix que «és com
una cooperativa, no hi ha una entitat superior com
una ONG o una comunitat religiosa que el gestioni, fet
bastant innovador a l’Àfrica».
Aquest treball cooperatiu entre Manresa i Yemessoa
ha posat en valor, segons relata Culell, l’intercanvi
d’experiències entre professionals pertanyents a diferents realitats: «Manresa ha aportat recursos i experiència professional –assegura el metge manresà– i Camerun el valor de la hospitalitat, la riquesa de l’Àfrica
subsahariana i el treball sanitari de proximitat a la
comunitat».
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organismes multilaterals com a mitjà
per ubicar-se al món i com a garantia
de competitivitat, però també com a
senyal de la seva voluntat de contribuir amb personalitat pròpia a la governança global.
Però, d’acord amb els tractats internacionals, només els estats independents,
sobirans i reconeguts per les Nacions
Unides poden formar part de la Unesco. Per tant, els ens subestatals no tenen reconegut el dret a participar directament a l’Organització, encara que
les diferents modalitats d’actors i socis
implicats en les activitats que desenvolupa permet que entitats polítiques diferents dels estats també hi puguin fer
sentir la seva veu i explorar vies de millora de la seva capacitat d’influència.
Durant tots aquests anys, explica Fèlix
Martí, primer director i president honorari del Centre Unesco de Catalunya, les
relacions de Catalunya amb la Unesco
«han estat emmarcades en un context
d’estira-i-arronsa entre uns organismes
estatals que han mostrat una escassa
voluntat d’adaptació a la multiculturalitat de l’Estat, i una societat civil catalana amb un dinamisme i una capacitat
pionera remarcables». A tall d’exemple,
Martí recorda que «de les 44 persones
que Espanya va enviar a la Conferència
General de 1995 no n’hi havia cap que
representés la cultura catalana, igual a
la Conferència General de 1997». Pere
Culell comparteix aquest punt de vista i
afegeix que «quan l’estat espanyol va presentar la seva delegació va desarticular
la presència catalana, que ja hi portava
temps col·laborant i era la que realment
funcionava». A més, en paraules de Culell la participació de Catalunya en les
activitats de la Unesco «no s’hauria d’entendre tant com la voluntat de defensa
dels interessos propis a l’exterior, sinó
com una mostra inequívoca de cosmopolitisme i de voluntat de participació
en els grans debats internacionals on els
catalans tenim coses a dir».
Els clubs d’amics de la Unesco són
agrupacions de persones particulars
sense cap vincle formal amb
l’Organització que s’associen amb la
finalitat de promoure i donar difusió
als ideals i els programes de la Unesco.
20
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Rosa de Paz en una reunió de treball amb el Consell Municipal de Solidaritat.

L’origen d’aquests òrgans de suport es
troba en la iniciativa d’un grup d’universitaris japonesos que l’any 1947 van
fundar el primer a Sendai. Amics de la
Unesco de Barcelona va ser la primera
entitat Unesco de la península. La seva
constitució es va començar a gestionar
l’any 1959, impulsada per un grup de
joves catalans, intel·lectuals i lluitadors
per la democràcia. Oficialment neix
l’any 1960, gràcies també a la pressió
de la mateixa Unesco sobre el règim
polític franquista d’aquella època.
L’any 1984 esdevé una data clau per a
la configuració de les relacions entre
Catalunya i la Unesco: la creació del
Centre Unesco de Catalunya. Des de
l’aparició de l’esmentat Club d’Amics
de la Unesco de Barcelona, molts altres
clubs es van crear arreu de Catalunya
sota la mateixa inspiració i en defensa
dels mateixos ideals. Tots aquests clubs
s’agruparan l’any 1984 en la Federació
Catalana d’Associacions i Clubs Unesco, amb l’impuls i el lideratge de Fèlix
Martí. Nascut a partir de la iniciativa
de la societat civil, el Centre Unesco
de Catalunya liderarà clarament les relacions entre Catalunya i l’entitat fins
a l’any 2003, quan el govern tripartit
d’esquerres tracta de reforçar la seva
personalitat en el conjunt de les relacions entre Catalunya i la institució.
Així doncs, l’article 198 de l’Estatut –ja
retallat i votat al Congrés espanyol– reconeix que la Generalitat ha de participar en els organismes internacionals
competents en matèries d’interès rellevant per a Catalunya. L’únic organisme que se cita de manera explícita és

la Unesco. En el marc del nou Estatut,
Pasqual Maragall va renovar un acord
de la Generalitat amb la Unesco que
establia les relacions entre totes dues
institucions de manera directa en matèria de sensibilitat compartida, com
poden ser els temes lingüístics.
Al cap de poc, Josep-Lluís Carod-Rovira va plantejar, quan era vicepresident de la Generalitat, que Catalunya
tingués representació a la Unesco i va
proposar un model semblant al que
mantenen el Quebec i el Canadà des de
2006. Carod defensava que si Catalunya no té representació permanent és
«per la manca de voluntat del govern
espanyol, perquè a la Unesco s’accepta
la representació quebequesa i també es
podria permetre la de Catalunya».
El 3 de juny del 2013 se signa a París
un conveni entre el president de la Generalitat, Artur Mas, i la directora general de la Unesco, Irina Bokova, segons el qual Catalunya pot enviar els
seus propis representants a la Unesco,
que no formaran part de la delegació
permanent espanyola. Aquest acord
va suposar a la pràctica desenvolupar
l’Estatut, que permet aquesta possibilitat en un dels articles que no va ser
escapçat pel Tribunal Constitucional.
Així doncs, malgrat que els tractats
sostenen que només els estats independents, sobirans i reconeguts per les
Nacions Unides poden formar part de
la Unesco, el Centre Unesco de Catalunya és la primera entitat catalana –i
l’única– que gaudeix de relacions oficials amb les Nacions Unides.
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indrets

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

L

a figura imponent de la muntanya
de Montserrat té la capacitat de segrestar l’atenció del visitant. Una
mirada més generosa permetria
veure un gran nombre d’elements
i racons de gran bellesa i d’un valor molt alt. Un d’aquests indrets
és el meandre de Castellbell, probablement el més bell del
Geoparc. Un meandre és una corba sinuosa arrodonida
que descriu el curs d’un riu. Aquesta corba pot arribar a
ser molt exagerada, de tal manera que faci l’efecte que el
riu vol tornar a enfilar cap a la capçalera enlloc de seguir
en direcció al mar. La traça no és immutable amb el pas
del temps. Té una peculiaritat que fa que l’evolució sigui
curiosa i cada vegada més pronunciada. Quan es mira
la secció transversal del riu, a una banda es veu una riba
més escarpada. Això és perquè l’aigua quan entra al meandre erosiona la part externa, on té més energia. És a dalt
d’aquest espadat que s’hi va construir el castell. A l’altra
riba, l’oposada, l’energia de l’aigua decau dràsticament i és
on diposita el sediment que transporta per crear una zona
més planera on en aquest cas es va aprofitar per edificar-hi
el barri del Burés. Aquest fenomen passa tant a l’entrada
com a la sortida del meandre, de manera que, avinguda
rere avinguda, el riu té tendència a anar-se escanyant. Si
té temps i no l’interromp res ni ningú, el riu acabarà tirant
pel dret i deixarà el meandre abandonat.

El meandre és un meravella paisatgística. L’entorn, a més,
és de gran interès pels valors naturals, culturals i didàctics,
i permet fer-hi activitats de lleure. Com sol passar en els
meandres encaixats, la part central és un lloc estratègic, on
sovint s’hi han construït edificis fortificats. Aquest és el cas
del castell de Castellbell, un emplaçament amb més de mil
anys d’història. També hi ha l’església de Sant Vicenç. Una
restauració ecològica d’un abocador de runa va permetre
crear una petita llacuna, que amb la resclosa feta per portar
l’aigua a les fàbriques tèxtils han permès el desenvolupament d’una exuberant vegetació de ribera i la presència de
gran quantitat de fauna aquàtica, la tortuga de rierol, i especialment multitud d’espècies d’ocells. Tot plegat es pot gaudir fent una agradable passejada pel camí del rec de Burés.
Nom del paratge: Meandre de Castellbell. Situació: Just al nord
del barri del Burés, al municipi de Castellbell i el Vilar. S’hi accedeix per un camí que voreja el Llobregat en direcció oest, resseguint el canal del Burés. Un bon punt d’observació és al camí de
la masia del Grau, cap a l’est. Situació geològica: En aquest tram
hi ha petites acumulacions recents de sediments, d’època holocena, corresponents al llit actual o a la terrassa més baixa (0-2 m).
És un meandre encaixat en els sediments de l’Eocè. Procedència del nom: El municipi on es troba és qui li ha donat el nom
popular. Trets geològics: Es tracta d’un dels millors exemples de
meandre del Geoparc. És una morfologia fluvial que descriu una
corba molt sinuosa, de més de 180º. Materials geològics: Els dipòsits formats pel riu són graves, sorres i lutites. Edat de formació:
Probablement en algun moment dels últims dos milions d’anys,
tot i que es fa difícil de precisar. Curiositats: Aquesta zona és un
corredor ecològic important entre els parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i de la Muntanya de Montserrat.
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natura urbana

Polígons
Ignasi Cebrian

H

i ha ajuntaments catalans i bagencs
que s’emparen en la legalitat urbanística per continuar destruint el
territori. Caldria aturar aquestes
pràctiques fraudulentes, èticament
parlant, quasi corruptes i sobretot
insalubres. Un dels casos més recents és el del municipi de Sant Fruitós. El fet fa riure:
fer més polígons al seu municipi quan n’hi ha uns quants
abandonats fora i dins del municipi.
La construcció desmesurada, sense ordre i localitzada a primera línia de mar té el nom de balearització. Un abús extrem
de la urbanització del litoral. El resultat final és una degradació del paisatge amb sobrecost ambiental i econòmic. La
finalitat de tot plegat és atreure un turisme deslocalitzat de
sol i platja deslligat totalment del territori amb finalitats recaptatòries municipals de vol gallinaci. Durant els anys 60 i
70 del segle XX, la urbanització del litoral de les Illes Balears
va ser caòtica i sense gaire planificació, d’aquí prové el terme.
Hi ha un fenomen semblant d’urbanització desmesurada,
però fragmentada i dispersa pel territori que també és destructora de paisatges i ecosistemes. És la construcció a tort
i a dret de polígons industrials. Poligonització: destrucció
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Polígon industrial de Sant Isidre, al fons, des del turó del Guix.

del paisatge i els ecosistemes vitals urbanitzant de manera
no necessària una part del municipi per posar-hi empreses
no necessàries o simplement per fer especulació urbanística. Els gestors i polítics actuals argumenten públicament
que tant és destruir el territori perquè irremeiablement ja
està trinxat. No ve d’aquí destruir espais i corredors ecològics vitals per al Bages. També enganyen dient que vindran
grans empreses salvadores dels ciutadans i del municipi i
crearan llocs de treball a canvi de malmetre el territori i de
restar salut i benestar al ciutadans. Una forma més d’estratègia recaptatòria pervertida. Gestió mediambiental i
urbanística tercermundista. Cal ser més coherents amb els
temps actuals: la gent està farta d’aprofitats desenvolupistes
i demana transparència i honestedat a l’administració.
Sembla que cada poble o ciutat ha de destruir i malgastar
una part del seu paisatge i territori construint polígons,
que en la majoria de casos acaben buits. Els resultat és sumatiu, es destrueix el paisatge de tota la comarca i de tot
el país. Per evitar aquest desastre, caldria fer una política
de gestió semblant a la que es fa amb els habitatges buits.
Incentivar l’ús dels polígons construïts i prohibir taxativament la construcció de nous. Per aconseguir aquesta fita és
necessària i indispensable una gestió d’àmbit supramunicipal per ocupar plenament els polígons existents.

fisioterapeuta

GUILLEM

PUIG JUNYENT
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d'aquí i d'allà

Adrià Harillo

Des de Tel Aviv

D

esprés de la meva etapa a la Xina –a
la qual tinc intenció de tornar–, el
mes passat vaig venir a Tel Aviv per
fer-hi feines d’investigador visitant
a la universitat. La investigació és al
departament de Sociologia i sota la
supervisió de la seva directora. Les
diferències amb qualsevol altre país on hagi estat comencen a l’hora de pujar a un dels seus avions. La companyia
aèria israeliana és famosa per ser una de les més estrictes
en el tema de la seguretat. A l’arribada a l’aeroport de Barcelona cal respondre tota una bateria de preguntes d’allò
més inquisitives per tal de preservar, en paraules dels treballadors, la seguretat nacional.
Una vegada s’aterra al país, aquesta preocupació per la seguretat es fa més evident i és que Israel destina aproximadament un 70% del pressupost nacional a despesa militar
–per molt increïble que aquestes xifres ens puguin semblar. La seva situació geogràfica a l’Orient Mitjà amb països veïns com el Líban, Síria, Cisjordània, Egipte i molt
a prop Iraq (entre d’altres), i també els conflictes armats
amb alguns d’ells fan que la vigilància i la seguretat nacional es facin d’allò més presents en qualsevol activitat com,
per exemple amb la presència de vigilants privats armats
o militars a la universitat. Tel Aviv és, però, la ciutat més
oberta del país i és fàcil veure-hi persones que no són estrictament practicants del Sàbat, el dia sagrat per a ells, que
comprèn des del divendres tarda-vespre al dissabte a la nit.
En aquest període, no es pot ni tan sols encendre el llum de
casa en considerar que això implica una guspira i, segons el
seu llibre sagrat, en Sàbat no és possible fer foc. Aquesta és
només una de les infinites prohibicions i, precisament per
això, viure en algunes zones de Tel Aviv és un avantatge per
a aquells que som agnòstics o ateus, ja que podem no complir amb les normes religioses que sí que són respectades
al peu de la lletra en altres barris o ciutats. En aquest sentit,
una altra de les característiques curioses de la ciutat i el país
és que en alguns restaurants internacionals com McDonald’s no és possible demanar tampoc entre setmana una
hamburguesa i un cafè amb llet o trobar una hamburguesa
amb formatge, ja que, per qüestions religioses, no és permès barrejar llet i carn i, ni tan sols rentar junts plats que
hagin contingut –de forma separada– ambdós aliments.
Un fet que no crida menys l’atenció de la ciutat és que és
impossible veure botigues que, en altres ciutat, trobaríem
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Adrià Harillo al port de Jaffa (Tel Aviv)

a qualsevol cantonada com poden ser les del Grup Inditex, HM i altres de similars. D’aquesta qüestió encara no
n’he descobert la causa, però és estrany si un pensa per
un instant que en les nostres ciutats formen part del paisatge, com aquell qui diu. Malgrat que la intenció inicial
no és estar a Israel durant un període superior a mig any,
perquè de cara a l’any vinent tinc projectes en ment fora
d’aquí, hi ha moltes coses per aprendre i per gaudir de la
seva cultura. Una de les coses és el saludable estil de vida
de les persones d’aquí, tant en termes d’alimentació com
d’activitat física. A això s’hi ha d’afegir l’enorme plaer que
proporciona tenir a escassos quilòmetres localitzacions
carregades d’història i cultura com el port de Jaffa, Jerusalem, Natzaret, Betlem, Amman o Jericó.
Adrià Harillo Pla fa feines d’investigador a la Universitat de Tel
Aviv (Israel).

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

I tu, jugues en català?
Arriben dies de festes, torrons, pessebres i canelons en què ens
agrada que vagin apareixent tots aquests personatge que fan
que el Nadal sigui màgic: el tió, Ses Majestats els Reis d’Orient,
els patges...
Però abans no ens podem oblidar de fer la carta als Reis. Al
CNL Montserrat tenim cartes dels Reis per als infants: podeu
venir a recollir-les a la nostra seu o descarregar-vos-la des de
http://www.cpnl.cat/nadal/carta.html.
A l’hora de triar les joguines de Nadal, teniu una llarga llista
de jocs a escollir. Nosaltres us recomanem que consulteu la
llista de botigues de la campanya I tu, jugues en català? que vol

contribuir a potenciar l’ús de la llengua catalana en el sector
del joc i de la joguina.
Teniu més de 600 jocs i joguines en català i més de 400 botigues on adquirir-les a tot Catalunya. A Manresa en podreu
trobar a les següents botigues: 2 de Piques, Abacus, Joguiba,
Joguines Valls, Quina Conya i Eurekakids.
També podeu consultar tots els jocs i joguines que hi ha en
català des de l’aplicació per a dispositius mòbils «I tu, jugues
en català?», per a les plataformes Android i iOS. L’app permet
veure els jocs més ben valorats pels usuaris.
Us animem, doncs, a consultar el web www.cpnl.cat/jocs i
gaudir del Nadal amb la família i els amics.
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l'entrevista

Josep
Vila
Roca
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Fundador i director de Promotor i del
projecte Les Comes, porta com a organitzador
més de 400 premis mundials de Moto GP
en els darrers 26 anys, i en fa 29 que és
organitzador del Ral·li Catalunya per encàrrec
del RACC. Des de Promotor també porten la
Baja Aragón i des de fa quatre anys treballen
per a la UEFA i set clubs europeus. En el seu
palmarès esportiu hi ha cinc campionats
d’Espanya: quatre d‘enduro, un d’ells com a
júnior, un altre de raids i un subcampionat
amb l’equip estatal d’enduro internacional.
En total, tretze participacions al ral·li Dakar.

D'

on surt el teu
interès per les
motos i qui eren
els teus ídols?
-Potser va ser
per culpa del
germà de la
meva mare, tiet i padrí, que es deia Josep Roca i era de Vilassar de Mar. Tenia una Vespa 150 i recordo que era un
nen de quatre anys i anava dret i agafat al davant, on em tocava l’aire a la
cara. Aquesta experiència d’anar amb
ell amunt i avall, em devia despertar la
fal·lera per la bicicleta i pels inicis de la
moto de muntanya. Els meus ídols eren
Pere Pi, Narcís Casas o Ton Marsinyach,

sobre la Montesa, Bultaco o Ossa; marques que en aquells anys tenien una
competència ferotge entre elles, en un
radi de 20 quilòmetres (Esplugues, Sant
Adrià i Barcelona). Es va acabar als
anys 80. Vaig ser coetani de Toni Elias,
un dels millors motociclistes espanyols,
amb qui saltàvem pràcticament cada
dia a la Gravera (Puigberenguer). Amb
ell, practicàvem el motocròs, però vaig
patir moltes lesions. Tot i així, Montesa
es va fixar en mi i em vaig passar a l’enduro, que em va anar millor. El 1985
vaig ser subcampió del món amb l’equip
espanyol dins dels Sis Dies d’Enduro
Internacionals (ISDE). Actualment, el
surienc Josep Garcia, de vint anys, és el
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nou campió del món d’enduro. Després
de vint anys d’esplendor, vam agafar el
final de l’èxit de la moto espanyola, que
no va saber adaptar-se en l’àmbit industrial per millorar el producte i abaratir
costos. En canvi, els japonesos van saber treure un producte millor i més barat. Els anys 80 van significar el final de
les últimes motos refrigerades per aire i
sense frens de disc. Anàvem amb frens
de tambor i en passar per una riera ja
no frenaven. Vindrien uns canvis tecnològics importants, de pilotatge amb
plans d’entrenament i preparació física
específica, de la mà del Gimbe de Joan
Carreras. Érem amateurs i vam començar a veure l’evolució de l’especialització.
-Què en penses de les motos que destrueixen camins dels boscos?
-Tota activitat que es faci al medi és
evident que té una repercussió. Als
anys 80, havia pujat al Collbaix infinitat
de vegades –ara em sap greu veure-hi
motos–, havia anat amb motos de trial
a dalt a Sant Jeroni, però després mai
més. Penso que no s’hi hauria d’anar.
A Sant Llorenç del Munt es muntava
una cursa del mundial de trial, però
des que és parc natural es va deixar de
fer. És clar que l’accés a la muntanya
ha d’estar regulat. Ara hi ha unes lleis
molt restrictives. El que cal fer és unes
àrees d’esbarjo perquè tothom pugui
fer el que li agrada d’una manera regulada. Cal endreçar-ho millor!
Campió estatal
-Quants i amb quines especialitats
són els teus campionats d’Espanya?
-Cinc. El 1978 vaig guanyar el campionat júnior d’enduro i del 1982 al 1984
el campionat d’Espanya d’enduro, de
80cc, el primer any amb Fantic i els
altres dos amb Rieju. Malgrat que la
Viquipèdia m’atorga dos campionats
estatals de raids en categoria motos,
tan sols en tinc un, el de l’any 1986, ja
que el 1987 vaig quedar segon. Un raid
és similar a l’enduro, però amb trams
cronometrats més llargs.
-Quantes vegades has participat en el
Ral·li Dakar i per què com a pilot de
camió?
-Tretze. Els anys 1990 –amb cotxe– i
el 1991 –amb camió– vaig anar-hi quan
treballava per Camel. El 2004 em vaig
tornar a reenganxar, amb el camió.
Era com anar de vacances i tornava al
circ de la competició. Aquell any vam
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participar amb el company de feina,
Moi Torrallardona, que s’encarrega del
tracte del Jaguar Land Rover amb l’Anglaterra dins l’empresa. Vam córrer del
2004 al 2009, llevat del 2008, que no es
va fer arran de l’amenaça terrorista, i els
del 2011 –en què vam fer un sisè lloc–
i 2012. Després amb Xavi Colomer, un
altre company de feina fins que me’l va
prendre Marc Coma, quan va passar a
ser director esportiu del Dakar, amb qui
també som amics. Amb el Xavi en vam
córrer tres: 2014, 2015 i 2016, en què
vam acabar en desè lloc. En total, n’he
fet tretze i n’he acabat dotze. No crec
que hi torni. Anàvem amb camió per
l’autosuficiència, perquè ens permetia
portar moltes peces per solucionar els
problemes mecànics. Treballàvem per a
l’equip Iveco de Gerard de Roy que ens
llogava per fer-li aquest servei. Els darrers quatre anys, quan érem a Malàisia,
vaig estar a la cabina de comentarista de
Catalunya Ràdio amb Damià Aguilar.
-El 2008 no vas córrer?
-Sí, vaig quedar segon en la Transorientale Race, entre Sant Petersburg i
Pequín, en substitució del Dakar. Era
com la ruta de la seda i en tinc un gran
record. Vam entrar per les dunes del
desert del Gobi a la Mongòlia interior, amb llacs d’aigua dolça, i vam fer la
taigà russa. Tinc una imatge de la immensitat del Rajasthan, amb una herba
que es movia com si fossin onades, en
una gran pista. Se’m va posar al costat
un noi galopant, dret a sobre la sella
del seu petit cavall, que em saludava.
Al final del dia, en un campament nòmada, ens van fer una exhibició d’àguiles que caçaven la guineu. En entrar a
Xina per una autopista, hi havia noms
escrits en àrab de la nació dels uigurs,

amb ciutats plenes de minarets.
-Què va passar l’any 1987?
-Un canvi important. Els tres darrers
anys de la meva vida esportiva anava
vestit de groc perquè m’esponsoritzava
Camel, que va fer un equip per anar
a córrer el Dakar del 1988. Un any
abans vaig anar al ral·li dels Faraons.
El darrer dia de cursa vaig caure i em
vaig fer molt mal en una cama, amb els
lligaments del genoll trencats. Va ser
un accident greu enmig del desert, ja
que fins al cap de quatre hores no em
van poder venir a buscar amb un helicòpter, perquè estaven socorrent un
accident en què s’havia incendiat un
cotxe: van morir dos periodistes francesos. Vaig estar mig any amb operacions al genoll i amb bastons. Va ser un
daltabaix, tenia trenta anys, i va ser el
moment per decidir si ho deixava definitivament. Amb dos socis més, Soler
i Requena, vam fundar Promotor, per
professionalitzar el món de l’esport.
Promotor
-Vau tenir feina de seguida?
-Sí. Gràcies a les nostres coneixences
amb el RACC, vam començar a treballar en l’organització del Ral·li Catalunya, que s’ha fet ininterrompudament.
Nosaltres som les mans del RACC i
quan té un esdeveniment esportiu a fer
ens toca muntar tanques, posar el parc
tancat i elaborar el pla de seguretat.
Per encàrrec seu, del 1988 al 1991 i del
2005 al 2010, vam organitzar des de
Promotor la cursa de la Baja Aragón,
on ens cuidem dels permisos, autoritzacions i recorregut. És el ral·li-raid
més important d’Europa i es munta a
Terol l’última setmana de juliol. Darrerament, treballem amb Octagon,

que és una empresa de màrqueting
dedicada a la publicitat de la cursa. La
marca Camel em va proposar fer les
proves de selecció del Camel Trophy i
d’entrenador de l’equip estatal des del
1988 fins al 1991. Més tard, la llei del
tabac va acabar amb moltes activitats
esponsoritzades per les marques.
-Com va anar la responsabilitat d’organitzar la torxa olímpica?
-El Comitè Olímpic de Barcelona
(COB-92) ens va encarregar els recorreguts tant de la torxa olímpica com
de la paralímpica. Des d’Empúries fins
a l’arribada a l’estadi van ser 43 dies de

d’imatge i promoció del mundial de motociclisme. Portem els temes de logística
i la publicitat. En aquest sentit, la produïm, la muntem i la transportem. També
situem les càmeres de televisió... Hem
organitzat més de 400 grans premis i
ens agrada molt perquè ara vivim un
moment dolç amb els pilots de casa que
obtenen uns resultats fantàstics: gaudim
i patim perquè ho vivim molt de prop.
Quan arriben a Manresa els 18 camions
que participen a Moto GP es nota!

A les Comes hi hem centralitzat bona
part de les activitats que fem amb Land
Rover, des de les presentacions en l’àmbit mundial, com en les qüestions tècniques en què són assessorats per la gent
del nostre equip. En diem Land Rover
Experience Center, únic de la península
ibèrica, dels 28 d’arreu del món. A les
Comes fem des de cursos de conducció
a tot tipus d’activitats per donar a conèixer la diversa gamma de vehicles Land
Rover per als seus clients.

-Però, encara sou a Manresa?
-No. L’any 2008 vam tenir un incendi
a Bufalvent un divendres a la nit, tres

-Com us ha afectat la crisi del 2008?
-Encara l’estem passant i no entenc que
s’hagi acabat. Es va aturar tot d’una manera dràstica. Ens vam haver d’espavilar
per organitzar esdeveniments propis,
perquè les empreses van deixar de venir
a fer presentacions, tampoc no s’incentivaven amb nous productes. Així va
sorgir la Land Rover Party, una trobada
d’aquests vehicles, que fem cada any. I el
Festival 4x4, que és l’esdeveniment més
important de les Comes, una trobada
multi-marca del març, que s’està convertint en un referent a Europa.

«Després de vint anys d’esplendor, vam agafar el
final de l’èxit de la moto espanyola, que no va saber
adaptar-se per millorar el producte i abaratir costos»
recorregut per tot l’estat espanyol, incloses les Canàries, on marcàvem els horaris –vam dir que arribaríem a Manresa
a dos quarts de nou del vespre i així va
ser. Regulàvem que la caravana corregués més o menys, fèiem els rutòmetres
i ens enginyàvem solucions per tot un
seguit de problemes que anaven sorgint.
Per exemple, vam fer el primer llibre de
ruta dels cossos de seguretat de l’estat.
Va ser una experiència inoblidable, que
ara compleix precisament 25 anys.
-Així, el 1992 va ser un bon any per
a vosaltres?
-Sí, perquè a més vam començar a participar en el Mundial de Motociclisme,
concretament amb les motos GP. Per
qüestions personals, els socis em van
deixar sol. Amb la meva dona, Rosa, vam
tirar endavant els nous projectes. Dorna
ens va triar per portar el tema logístic,
que al llarg d’aquests anys ha evolucionat molt. A l’inici hi anàvem vint-i-cinc
persones i ara som més de tres-centes.
Actualment, fa goig veure que dins dels
circuits del Mundial de Motociclisme,
tant en l’àmbit de pilots com d’organització, es parla català. Quan estàvem a
Austràlia, a l’altre cap de món, ens va visitar un personatge dins d’un control de
televisió on el realitzador parlava amb
els càmeres en català i em va preguntar
amb quina llengua parlaven perquè no
la sabia identificar.
-Quina és la vostra intervenció professional en el Mundial de Motos GP?
-És el pal de paller de Promotor. Donem serveis a Dorna, que té els drets

setmanes abans de la primera cursa a
Qatar, quan teníem tot el material a
punt d’enviar. L’endemà ens van trucar
els bombers, que ens van explicar el
que havia passat. Ho tenien molt clar.
Ens van dir que un dels camions que
havíem retolat, a causa d’un problema
elèctric va anar cremant en somort.
La nau estava tancada i en no haver-hi
oxigen es va anar encenent. En obrir
portes va esclatar tot. Va ser un daltabaix important. Els perits i les assegurances van fer les interpretacions a la
seva manera i no ens van abonar el que
pensàvem ni pel que pagàvem. Es va
quedar en un 50% del que realment havíem perdut. El dilema va ser: refer-ho
o canviar de lloc. A Bufalvent encara
hi fem una mica d’activitat en una nau
pròpia, però el gruix l’hem traslladat a
Callús, al polígon de la Colònia Cortés.
Les Comes
-L’any 1995 torna a ser important?
-Sí perquè gràcies a les seleccions del
Camel Trophy i de la nostra bona relació amb Land Rover, amb qui treballem
des del 1988, sobretot pel que fa a les
presentacions, ens va semblar que era
important tenir un lloc que fos casa
nostra, per poder fer millor aquestes
activitats. Ens va sorgir el projecte de
les Comes. Feia uns anys que buscàvem
finques al voltant de Manresa, però
eren cares i complicades. Després dels
incendis terribles que va patir el Bages
el 1994, van començar a sortir moltes
propietats a la venda i vam poder comprar-ne una i engegar el nou projecte.

-Quines activitats es fan en el cas del
Festival 4x4?
-És una trobada en una finca que té
una orografia particular al voltant de
les seves 530 hectàrees. Hi ha diferents
nivells de pistes, com si fossin d’esquí.
Les verdes i les blaves representen tècnicament camins molt bons, les vermelles exigeixen una reductora i les
negres anuncien que pots fer malbé
el cotxe. Hi ha unes zones espectacle,
on col·loquem rocs i construccions de
fusta, amb zones extremes on als conductors els agrada practicar habilitats.
La gràcia és que la gent es retroba.
Acostumem a fer-ho després del ral·li
Dakar i convidem els pilots espanyols
que hi participen, perquè hi facin una
exhibició. L’any passat vam passar de
les 14.000 persones. Ajudem també a
omplir els hotels de la zona.
-En què consisteix l’EnduRoc?
-És una especialitat de les motos i el
roc, en el sentit de pedra, perquè les
Comes és un terreny molt rocós. És
una prova que es fa l’últim cap de setmana de novembre, com una festa de
final de temporada, que l’any passat va
reunir 620 participants i enguany ha
crescut una mica.
-Què és Spartan Race?
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-Una cursa cronometrada que es corre
a peu i s’han de salvar obstacles. La prova és dels organitzadors, però nosaltres
els posem el lloc i la muntem. En un
cap de setmana hi participen uns 8.000
esportistes. És un estil ben diferent que
també assumim. Una altra activitat freqüent són les presentacions mundials
de vehicles, sobretot per a Land Rover,
però també per a altres marques. Venen
a Barcelona, on s’estan a l’hotel, i els
muntem un recorregut per Montserrat
o les Estenalles fins arribar a les Comes
on fan unes proves 4x4.
-Hi teniu activitat tot l’any?
-Sí, però és una activitat difícil, tot i
posar-hi molta il·lusió i ganes. És complicat fer-ho absolutament privat, perquè les administracions sempre volen
intervenir amb unes lleis molt estric-

tes. Som esclaus d’unes lleis i d’una administració molt feixuga. Les empreses de serveis ens hem d’adaptar a un
mercat que evoluciona constantment,
però ens ho fan difícil.
-Sempre ha estat així?
-No. L’època de Pasqual Maragall va
ser extraordinària. Al meu entendre no
se li ha fet justícia. Va ser el veritable
detonant dels Jocs Olímpics a Barcelona i va garbellar també d’altres coses,
com per exemple l’Estatut, on va posar
molts nassos. Ara tenim unes lleis que
més aviat frenen l’evolució. El meu pare
sempre em deia que un personatge com
Gaudí ara no podria existir. L’arquitecte
municipal de torn et diu que no pots fer
el que vols i treu molta creativitat. Els
seus estàndards no permeten evolucionar. Sovint són personatges mediocres

a qui mai ningú els encarregarà una
casa, però són els que decideixen sobre
els que saben fer-les.
-Com és arreu del món?
-Viatjo molt i observo que països com
Japó o Corea del Sud tenen un creixement espectacular. Si fa trenta anys
estaven a nivell de Namíbia, ara han
assolit el mateix que Suècia. Diversos
països d’Àsia ens passaran per sobre,
mentre aquí ens anem mirant el melic
fent regulacions. Fan cotxes més barats
que són fantàstics. El món va molt de
pressa i és excitant veure-ho. Ens convindria està una mica més amatents.
La crisi ha servit perquè moltes de les
nostres empreses hagin despertat i és
un orgull veure com al Bages hi ha gent
jove que lidera projectes importants,
però ens cal més cintura i mobilitat.

el perfil

J

osep Vila Roca neix a Manresa el 10 de
març de 1958 i és el tercer de cinc germans.
El seu pare, Josep, va ser pintor i delineant
de la Companyia Anònima Manresana
d’Electricitat, després Forces Hidroelèctriques del Segre. La seva mare, Teresa, provinent de Vilassar de
Mar, ha fet de mestressa de casa i és membre de l’associació
de veïns del barri. Comença els estudis a Daina, un parvulari
del carrer de Navarra, després passa a fer la preparatòria amb
el senyor Vidal a l’institut Lluís de Peguera, on fa fins a segon
de batxillerat, per passar tot seguit a l’Acadèmia Catalunya:
«Vaig estrenar l’edifici de Pineda de Bages, amb bones instal·
lacions, llum i espai. Als anys 70, era una magnífica escola
de qualitat, on s’estava molt bé». Tot i així, es motivava poc, a
causa de la seva dislèxia i dèficit d’atenció. En ser hiperactiu,
sempre volia fer coses. Li agradaven les motos i les curses de
bicicletes. Fa el batxillerat superior al Camps i Fabrés i als 15
anys entra a treballar a l’Escola d’Aprenents de les Forces Hidroelèctriques del Segre i després al departament de manteniment de vehicles, on lliurava els caps de setmana, en què es
dedicava a córrer curses. S’hi va estar dels 15 als 30 anys, tot
coincidint amb la seva vida esportiva, en què aconsegueix
cinc campionats d’Espanya: quatre d‘enduro, un d’ells com
a júnior, i un altre de raids. Té facilitats laborals per entrenar i córrer a l’estranger: «Sempre estaré agraït als companys
i a l’empresa que em deixessin aquesta porta oberta per a
l’activitat esportiva». Cada any es desplaçava a la central de
l’empresa a Barcelona, per informar el president Gomis del
que havia assolit esportivament. El 1979 fa el servei militar
a Sevilla i guanya les 24 hores de Moià amb 500 cc. El 1984
obté el premi de la Nit de l’Esportista a Manresa. El 1985
és subcampió del món ISDE. El 1987 es retira arran d’una
greu caiguda al Ral·li dels Faraons. Als 30 anys es casa amb
Rosa Ars, amb qui tenen dos fills: Miquel i Enric. De 1988
al 1991 és seleccionador de l’equip estatal, on treu corredors
com Nani Roma o Isidre Esteve.
32

EL POU · DESEMBRE 2017

El 1988 deixa les FH del Segre i funda l’empresa Promotor,
amb els seus companys Estanislau Soler, d’Oliana, i l’igualadí
Pep Requena, amb qui s’associa per professionalitzar l’esport
del motor, que fins aleshores era essencialment amateur.
Contacta amb el RACC i des de fa 29 anys organitza el Ral·
li Catalunya, des de muntar les tanques de publicitat al pla
de seguretat. Des del 1988 fins el 2000, amb la implantació
de la llei del tabac, organitzen les curses del Camel Trophy.
Treballa pel COB 1992 en l’organització dels Jocs Olímpics i
paralímpics de Barcelona. Des d’aquell any també organitza
el mundial de motociclisme de moto GP per a Dorna, on
s’encarreguen de la logística i de la publicitat. Es queda sol en
la direcció de Promotor, que aviat comparteix amb la seva
dona, Rosa. El 1995 adquireixen la finca de les Comes, entre
Callús, Castellnou de Bages i Súria, on a més d’esdeveniments
propis, organitzen la Land Rover Experience Center. El 2008
noten la crisi i es replantegen noves activitats: trobada anual
de vehicles, festival 4x4, la trobada multimarques que és un
referent a Europa, l’EnduRoc, Spartan-Race, presentacions
mundials de premsa de vehicles Land Rover i d’altres marques... És el quart any que treballen per a la UEFA en la col·
locació de les tanques publicitàries de set clubs europeus i
des de fa pocs dies en el futbol femení. Promotor Les Comes
ha estat premi empresa de Regió7 aquest 2017.

UN POU DE CULTURA
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patrimoni ciutadà

Edifici del carrer de Jacint Verdaguer, 28
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

A

quest mes tornem a mostrar un edifici de la segona meitat del segle XX
que ha resistit el pas del temps des del
punt de vista estètic. Concretament, el
que hi ha a la cantonada entre el carrer de Jacint Verdaguer i la carretera
del Pont de Vilomara, davant la nova plaça de la Bonavista, construït el 1968 en estil funcionalista tardà. Aquesta
zona, tot i la proximitat amb el passeig de Pere III, fins als
anys trenta era força industrial, amb algun edifici residencial. El desplaçament del centre urbà cap a la part alta del
Passeig va propiciar als anys cinquanta i seixanta que s’hi
construïssin edificis d’habitatges.
És un bloc de planta baixa, quatre pisos i golfes sota coberta que resol una cantonada. La façana presenta un ritme
vertical marcat per l’alineació de les obertures i pel tractament del mur, que en part és d’arrebossat pintat de color
clar i en part recobert de gresite fosc en tres alineacions

verticals: les dues tribunes de la façana del carrer de Jacint
Verdaguer i les dues finestres en la façana de la carretera
del Pont de Vilomara. El ritme horitzontal es veu en les
impostes remarcades en color blanc i en el basament recobert amb pedra natural tallada amb formes irregulars.
Els emmarcaments de les obertures que hi ha en les zones
clares de la façana són fets de pedra artificial. La zona de
la cantonada s’ha resolt amb punt rodó. La coberta és de
teulada a tres vessants, amb una zona plana usada com a
terrat a la part posterior.
El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera parcial;
és a dir, la volumetria i la façana amb els seus elements
constitutius com el tractament, la composició i els emmarcaments de les obertures. L’edifici es protegeix pel seu
propi valor dins l’estil funcionalista i per la composició de
la façana, sobre la qual s’ha fet una bona intervenció de
rehabilitació que contribueix a la millora del paisatge urbà
del seu entorn.
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fila cultural

Agnès Torras, un punt
de referència en l’educació
El 24 de novembre passat, el jurat del Premi Bages de Cultura ha decidit atorgar
el guardó a la pedagoga Agnès Torras, tot un punt de referència en el camp de
l’educació a la nostra comarca –i més enllà, ja que ha estat professora de la
Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Joan Badia i Pujol

N

ascuda a Sant Joan de
Vilatorrada, ha viscut
bona part de la seva
vida a Manresa. Però
com a bona mestra
continuadora de la tradició pedagògica
catalana, se sent arrelada a l’entorn que
va més enllà del seu poble nadiu i de la
ciutat on ha desenvolupat una part de la
seva tasca professional. Agnès Torras va
cursar estudis de Treball Social a l’escola Torras i Bages, bressol de vocacions
professionals dedicades al servei de les
persones en molts camps de la nostra
vida social: des de l’assistència social
fins a la sociologia. Com a treballadora social, l’Agnès va ser directora de la
guarderia L’Alba –avui en diríem escola
bressol– i justament l’Agnès ha lluitat
tota la seva vida perquè canviéssim el
concepte de guarderia per un de molt
més ajustat tant a la tradició pedagògica
catalana, com a la seva funció social.
Flama
De L’Alba, Agnès Torras va saltar a la
Flama, escola pionera en tantes coses
durant els anys setanta: des de ser escola catalana fins a ser escola autogestionada com a cooperativa de pares i
mares. Pedagògicament, la Flama va
ser un far enmig del desert pedagògic
de la Manresa de l’època: escola activa
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i catalana, sortides a la natura, connexió amb els moviments de mestres per
la renovació pedagògica, impuls a la
formació contínua –escoles d’estiu a
Manresa i anades a la de Rosa Sensat–,
recuperació de la tradició pedagògica
progressista catalana, etc. En aquesta
etapa l’Agnès acumula experiència i bagatge com a mestra i com a directora. I
al mateix temps estudia Pedagogia a la
Universitat de Barcelona. Aquests estudis no solament li serviran per sistematitzar l’experiència com a docent, sinó
també per encaminar definitivament la
seva vocació cap a l’ensenyament.
De mica en mica es veu cridada a ser
mestra de mestres: classes de didàctica
de la llengua als cursos de Reciclatge
de Català, classes de Pedagogia i coordinadora del primer curs dels estudis de Magisteri que es feia a Manresa
(1977-1981) i finalment professora de
Pedagogia a la Facultat de Ciències de
l’Educació de la UAB des de mitjan anys
vuitanta fins ara. Des de 1987 és professora titular del departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB. En
aquesta mateixa Facultat ha ocupat diversos càrrecs: vicedegana d’Ordenació
Acadèmica i Pràctiques, membre de diverses comissions per a la reforma dels
estudis de Magisteri i Educació Social,

etc. Realment podem dir que són uns
quants centenars –i algun miler i tot–
els alumnes que han passat per les seves
classes i han après el valor de la pedagogia com a base de la futura professió.
Mestra de mestres
Vet aquí, doncs, que Agnès Torras ha
seguit una trajectòria professional i
acadèmica realment meritòria: de treballadora social a mestra, de mestra
a pedagoga i d’aquí a professora universitària, amb un important bagatge
professional i pràctica a l’esquena. Els
seus alumnes solen reconèixer que
aquest caràcter de pied-à-terre –de
xafar escola– és una de les característiques més rellevants de l’Agnès. I
potser és per aquesta raó que ha estat
durant anys coordinadora de les pràctiques dels estudiants de la Facultat de
Ciències de l’Educació de l’Autònoma.
Però l’Agnès pedagoga no es nodreix
només de la pràctica i de la reflexió teòrica; sinó que també ha tingut l’encert
de voler conèixer de manera directa i
personal què passa en d’altres països.
Ha fet estades en el marc dels Erasmus
per a professorat a les universitats de
Perpinyà, de Hèlsinki i d’Estocolm. I
ha participat en intercanvis amb professorat de Pedagogia de Bolonya, Torí
i Reggio Emilia.

D’altra banda, la guardonada amb el
Premi Bages de Cultura d’enguany
també ha dedicat bona part de la seva
vida professional a tasques de gestió.
Així va ser directora de L’Alba i coordinadora de la Flama, com ja s’ha dit.
També va coordinar el curs de primer
de Magisteri que es va impartir durant
uns quants anys a Manresa. I a la mateixa Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB hi ha exercit diversos
càrrecs, com hem apuntat més amunt.
No podem oblidar tampoc que el seu
compromís amb l’educació pública la va
portar a ocupar la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, com
a independent a les files del Partit dels
Socialistes de Catalunya. La seva tasca
com a regidora va ser important, ja que
va mostrar com també des de la realitat local es podia treballar per ajudar i
millorar la qualitat de l’educació, a part
de desenvolupar les tasques de manteniment que les lleis educatives espanyoles i catalanes assignen de manera
limitadora als ajuntaments. Torras es va
conjurar amb tota una colla de mestres
i directors de centres públics –i concertats– per tirar endavant diverses iniciatives: des de publicacions, fins a itineraris pedagògics; des de posar la Casa de
la Ciutat al servei de l’escola fins a facilitar el coneixement del medi local a tots
els escolars de Manresa... I en aquesta
mateixa línia, l’Agnès ha participat en el
Projecte Educatiu de Ciutat, en el Consell Municipal de la Dona i en moltes
altres iniciatives manresanes.
Puntal
Val molt la pena destacar també iniciatives dels darrers anys, ja quasi alliberada per raó de l’edat de les tasques quotidianes de la universitat. Conjuntament
amb altres mestres i professionals de la
seva generació, ha contribuït a posar
en marxa el projecte Puntal, de suport i
acompanyament a infants i joves en re-

Agnès Torras rep el guardó de mans de l'alcalde. (Foto: Aj. Manresa)

forç escolar. I encara ha anat més enllà i
ha ajudat a tirar endavant el pla de formació bàsica per a dones immigrants
dins de l’entitat de Càritas. Iniciatives
que hauria d’assumir l’administració,
però que la crisi –i sovint la desídia–
han fet que el voluntariat donés resposta a necessitats educatives òbvies.
Comptat i debatut, tota una vida dedicada a l’educació des dels diferents angles d’incidència: des de les classes amb
infants i adolescents, fins al magisteri
de futurs mestres; des de la direcció de
centres, fins a les tasques de gestió a la
Facultat; des de la responsabilitat política de primera línia a l’Ajuntament fins
a la participació com a professional en
diverses iniciatives de caire comunitari, sempre centrades en l’educació.
Al darrere d’aquest perfil d’activista de
l’educació hi ha, però, una gran persona: amiga dels seus amics, lleial amb les
persones i amb les institucions, servi-

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

cial i generosa, treballadora i constant,
enèrgica quan cal, però també comprensiva i voluntariosa quan ha convingut. Totes les persones que han hagut
d’intervenir amb ella en destaquen el
seu bon humor, la seva capacitat d’encarar els problemes buscant-hi sempre
una solució positiva i el seu gran compromís amb l’educació, sobretot amb
l’educació pública, del nostre país.
Sens dubte, l’atorgament del 35è Premi
Bages de Cultura a Agnès Torras ha estat un veritable encert, ja que la premiada simbolitza com pocs docents una
trajectòria de molts i moltes mestres
que han fet una gran tasca perquè moltes persones del nostre país tinguin un
nivell cultural similar al de països cultes de nord enllà... I per això mateix és
just expressar-li el nostre agraïment
per aquesta gran tasca cívica feta. Moltes gràcies, Agnès, pel molt que has fet
per a l’educació; és a dir, per a les persones del nostre país!

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

36

EL POU · DESEMBRE 2017

propostes

TEATRE. Joan Morros

22 anys del Galliner
Aquest any per celebrar l’aniversari del Galliner portem al teatre Conservatori There Was a Fiesta! el dissabte 23 de desembre. Un concert i una obra de teatre
al mateix temps. Una comèdia-concert creada especialment per explicar la història de Patty Lemon i Martin Bennet: dos cantants de jazz oblidats als marges de
la història musical del nostre país, que van estar a punt
de triomfar a la indústria discogràfica nord-americana. Prenent com a fil conductor les cançons de
l’únic concert que Patty Lemon i Martin Bennet van
oferir al mític Carnegie Hall de Nova York l’any 1959,
There Was a Fiesta! explica la rocambolesca història
d’aquesta parella. Una cantant andalusa i un cantant
català que es van conèixer a la Barcelona dels anys 40
i que van acabar jugant un paper determinant en el
desenvolupament de la música moderna.

CINEMA. Jordi Casas

La comèdia argentina
de l’any

Arriba a Cineclub Manresa la pel·lícula argentina més
premiada de l’any passat, El ciudadano ilustre. Ens explica la història d’un escriptor argentí, premi Nobel de Literatura afincat a Barcelona, que un dia rep una invitació
del seu poble natal per concedir-li la distinció de ciutadà
il·lustre. Però la rebuda al seu país no serà com s’esperava. Els directors Mariano Cohn i Gastón Duprat, que ja
havien demostrat el seu talent per a la comèdia amb El
hombre de al lado, en aquesta ocasió ens ofereixen una
mordaç sàtira sobre com canvia la percepció sobre una
persona que ha assolit un gran èxit. Aquesta comèdia ha
aconseguit el consens dels premis Platino, Goya, Forqué
i Ariel, ja que tots ells l’han distingit com a millor pel·lícula iberoamericana. Capítol a part mereix la interpretació del protagonista Óscar Martínez, premiat com a millor actor al Festival de Venècia, als premis Platino i per
l’Acadèmia Argentina. La catalana Nora Navas l’acompanya en el repartiment. La sessió d’El ciudadano ilustre
tindrà lloc el diumenge 10 de desembre, a les 18:30 h, a
l’Auditori de la Plana de l’Om.

VINS. Marc Maldonado, sommelier de l'Oller del Mas
MÚSICA. Marc Vilanova

Poca música,
però de gran
intensitat
Per aquest més de desembre destaquem la
visita que els Amics de les Arts faran al teatre Kursaal. Un dels grans noms de la música
catalana actual passarà per la nostra ciutat a
presentar el seu nou treball discogràfic, Un
estrany poder, i a demostrar que el seu èxit de
públic i de crítica no és una casualitat (divendres, 15 de desembre, 21 h). Tombant cap a la
Sala Stroika, no podem passar per alt el concert de Pachucos, una banda de versions que
combina un repertori farcit d’èxits indispensables amb una gran posada en escena forjada
a les festes majors d’arreu del país (dissabte,
16 de desembre, 23:30 h).

Oller del Mas Samsó 100%
Un projecte recent de l’Oller del Mas és una aposta de futur: posar en valor la varietat Samsó, aconseguir un gran
vi que reflecteixi la història, la tradició i la identitat del
Pla de Bages, comarca de llarga trajectòria vitivinícola.
La parcel·la d’aquesta varietat es diu la Masia. Viticultura biodinàmica, amb coberta vegetal i rendiments d’uns
1.500 kg/ha garanteixen una de les millors terres per
obtenir un raïm d’altíssima qualitat. La varietat, coneguda també com a Carinyena, proporciona un vi de
sabor afruitat, de sensació fresca i tocs mediterranis,
d’acidesa alta, que ajuda a buscar la part més gastronòmica. Intens en boca, voluminós, dens i sobretot
molt sedós, aspectes que li donen una gran complexitat. Per a la criança s’han utilitzat dos elements: un
ou biodinàmic i les tradicionals bótes de 500 litres,
on ha estat 8 mesos. Enguany, la guia dels vins de
Catalunya l’ha reconegut com un dels cinc millors
vins del nostre país, amb 9,74 punts. La seva exclusivitat i la producció de tan sols 2.071 ampolles, en
fan un dels vins més preuats en aquests moments.
Preu de venda: 50 euros
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crònica social

Benedicció del monument als caiguts,
a la Reforma (1958)
Mireia Vila

E

l 18 de juliol de 1958, Manresa commemorava el XXII Aniversario del Glorioso
Alzamiento Nacional, amb la benedicció
d’un nou monument en record als caiguts, bastit a la denominada plaça de l’Argentina –actual Reforma. L’obelisc, de 16 metres d’alçada,
rellevava amb un caràcter podríem dir que més solemne,
el que des de l’any 1940 es dreçava al cementiri municipal.
I és que, segons veus afins al règim, aquell primer monòlit no era suficient per pagar l’enorme deute contret per la
ciutat amb els morts per la pàtria. En el context mundial
de Guerra Freda, es venerava el cop d’estat franquista com
una autèntica salvació, gràcies a la qual Espanya en aquells
moments podia gaudir de pau i situar-se al marge de la
deriva comunista. Les construcció va ser executada per
l’empresa Canteras Mussarra Bosch SA, amb pedra sorrenca procedent de les pedreres de Monistrol de Montserrat, per un cost de 219.000 pessetes. Una comissió gestora
integrada per membres del consistori i del partit es va fer
càrrec de cercar els fons necessaris, una part dels quals es
van obtenir per mitjà de subscripció popular.
La benedicció es va fer el mateix divendres 18 de juliol i va
ser presidida pel governador civil, Felipe Acedo Colunga.
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Foto: Arxiu Comarcal de Manresa

L’acompanyava una nodrida representació de la secció local del Movimiento, amb el seu president, Pere Carreras, al
capdavant. Després de la consagració es van entregar medalles d’or de la ciutat als banderins de les delegacions de:
Ex-combatientes, Ex-cautivos i Centuria Audina. Aquesta
última prenia el nom del manresà Fulgenci Audina Claver,
mort al front al servei de la División Azul, i integrava els
membres manresans d’aquest cos. L’acte es va cloure amb
ofrenes florals, seguides dels habituals parlaments de les
autoritats, del cant dels himnes nacional i del Movimiento
i de crits d’enaltiment d’Espanya, la pàtria i l’exèrcit.
La imatge captura el moment en què l’arxiprest de la Seu,
Valentí Gibert, efectuava la benedicció de l’obelisc, custodiat
pels gastadors de la guarnició manresana. Aquests soldats,
anomenats així perquè s’encarregaven d’obrir pas o gastar el
terreny per on havien de passar les tropes, eren considerats
un cos d’elit i no era estrany trobar-los desfilant en els actes
civils. La Comissió Organitzadora va fer una crida pública
per verificar la identitat de tots els caiguts manresans, amb
l’objectiu que els noms poguessin inscriure’s en el monument. La col·locació de la placa es va fer un any més tard,
el 1959, coincidint amb una nova diada del Alzamiento, en
què es commemoraren també els «20 años de paz».

fanal de cua

Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

Paraules amb força

Groc i blau

l passat 16 de novembre es va presentar
a Manresa, en una llibreria Parcir a petar
d’amics i coneguts de l’autora, el recull de
relats La força de les paraules (Cossetània), de l’escriptora d’Oló Miracle Sala. Si
bé fa molts anys que escriu i ha publicat relats en volums
col·lectius, aquest és el seu primer llibre. Un llibre, d’altra
banda, d’una maduresa que justifica la demora.

a pocs dies vaig llegir a la premsa de paper
la transcripció d’aquest twitter de Màrius
Serra: «La junta electoral prohibeix que
pels altaveus nadalencs soni Yellow submarine. #humoramarillo». És una broma,
evidentment, però que permet un cert joc. La referència,
com sabeu, remet a una de les cançons que formen la
banda sonora, creada i interpretada pels Beatles, del film
de dibuixos animats del mateix títol de George Dunning
del l968. Quan es va estrenar entre nosaltres, algú va dir en
una revista progressista que es tractava de la pel·lícula més
radicalment política feta en els darrers temps. Tothom va
considerar-ho un estirabot. Tanmateix,
a mi la cosa se’m va fer més que evident
molts anys més tard, en coincidir una
nova visió del film amb la pràctica del poder per un partit determinat en un determinat lloc del sud d’Europa.

E

La majoria dels relats de La força de les paraules, que va guanyar el II Premi de Narrativa Món Rural, es mantenen interconnectats, com a mínim, per dues característiques: tenen una protagonista infantil i estan ambientats
en l’entorn rural d’un petit poble que ben bé podria ser el que va veure créixer l’autora. S’intueix,
per altra banda, que moltes de les històries tenen
un punt de partida més o menys autobiogràfic.
En realitat, el llibre es podria llegir gairebé com
una novel·la breu, feta de retalls que, en conjunt
i sense seguir un fil cronològic, expliquen la història d’una nena que es resisteix a fer-se gran.
Són 25 relats força curts, pinzellades de records
que parteixen de moments –la primera menstruació, un accident amb la bicicleta, la caiguda
de la primera dent,...–, personatges –el mossèn,
l’home de les dents d’or...–, llocs –una casa amb
pati, la bassa, el cinema,...), objectes (l’espantaocells, la nina amb un ull cremat...– o bestioles –
marietes, sastres...–, però que no es queden mai
en l’anècdota. Sovint, un element recordat en
porta un altre i així, per exemple, el record de les marietes
duu la protagonista a recordar la mort de l’avi, o el record
del molí la transporta al seu primer gran amor frustrat. Per
tant, com passa amb la bona literatura rural, tot i l’ambientació local, aquests relats toquen temes universals, amb
una sensibilitat innegable. El llibre, a més, mostra l’amor
de Miracle Sala cap a la llengua. A banda d’un ric desplegament fraseològic, van apareixent, de manera gens forçada,
paraules i expressions mig oblidades –catúfol, pipiripip,
postada, trempoleiar...– que perfumen el text.
Cal aplaudir, doncs, la publicació d’aquest llibre, que ens
descobreix una nova veu, amb moltes coses a dir, vinculada a la Catalunya Central.

F

Recordem-ne l’argument. Un país anomenat Piperlàndia, on la gent viu feliç i es caracteritza per l’amor i respecte a la diversitat
dels colors i a la música. Però un mal dia són
envaïts i subjugats per una gent molt més
forta i poderosa: els blaus; així anomenats
perquè no suporten cap més color i odien
la música. Finalment, amb l’ajuda decisiva
d’uns nois, que es desplacen al país ocupat,
privat de música i emblavissat, amb un submarí groc, aconsegueixen allò que semblaErques Torres
va impossible: derrotar i foragitar l’enemic
prepotent i totalitari i restablir la pau, l’alegria i la llibertat.
Allò que em va fer adonar tot seguit que es tractava d’una
paràbola eminentment política, va ser la coincidència dels
malvats de la pel·lícula i el partit dominant en la realitat
amb el color blau. Si, com es desprèn de les imatges del
film, el blau va associat a opressió i el groc a alliberament,
els blaus d’ara mateix podrien prendre’s la broma seriosament i prohibir música i pel·lícula. I és que tornar a veure
Yellow submarine aquests dies pot resultar molt encoratjador per als catalans de moral baixa; tant com determinats himnes, poemes i cançons. Només de pensar-hi ja
em poso eufòric i em fa venir ganes de sortir al carrer tot
cridant: Fora els blaus! Visca Piperlàndia!
EL POU · DESEMBRE 2017
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EL POU

de la gallina

1987-2017
TRENTA ANYS D’HISTÒRIES MANRESANES
Això no seria possible sense la confiança dels lectors
que ens heu fet costat des del primer dia
o us hi heu anat afegint al llarg d’aquests anys,
i especialment sense els subscriptors que ens hi heu donat suport

Si encara no reps la revista a casa, ara és el moment!

REGALA TOT UN ANY
D’INFORMACIÓ MANRESANA

Per només 42,90 euros enviarem la revista
cada mes a qualsevol lloc del món
Nom i cognoms
Adreça
Població
CP			Tel.
Se subscriu a El Pou de la gallina, de
a			
un import de 3,90 euros per exemplar, que pagarà:

de 2018 per

Titular
Caixa o banc
Codi IBAN
Us demano que siguin pagats els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou de la gallina.
(signatura)
Retalla o fotocopia aquesta butlleta i fes-la arribar a la redacció d’El Pou de la gallina, al carrer Sobrerroca,
26, 1r. 08241 Manresa (Bages). També pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça elpou@elpou.cat
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REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ
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PLANTÍGRADS, JOIERS I BOTIFLERS

L'

osset de Tous és una de les exportacions de Manresa al
món. Alguns diuen que es tracta d’una línia de joieria
per a nous i noves riques amb molt perfum i poques
llums. El cas és que l’èxit de la firma és indiscutible i,
això sí, el centre d’operacions sempre s’ha mantingut aquí.
Les amenaces de boicot per excés de catalanitat, però, han
provocat moviments bruscos de la família que, massa condicionada per les inversions i el mercat a la resta de l’estat, ha
maniobrat ràpid i malament. Des de les Espanyes es cridava
al boicot per la presència d’una de les filles del matrimoni mimètic a Cadaqués, al costat de l’exiliat Puigdemont, la indepe
Rahola i el rude Trapero. La solució, no gens salomònica, extirpar de la marca i de la Fundació Rosa Oriol qualsevol peça
que faci pudor de separatisme. Ara bé, el problema sorgeix
quan es crea una fundació amb el nom de la matriarca per
convertir en or blanc el futur d’un gendre amb futur negre.

Una figura del cristianisme combatiu, sor Lucía Caram,
els ha fet bé la feina fins que algunes de les amistats
dins del patronat han resultat ser massa perilloses. Fer
fora del projecte la dona del president Mas pot passar
desapercebut. Ara, fer-ho amb Pilar Rahola no és gratuït.
I ho haurien d’haver sabut. Hi ha molta mala llet a les
xarxes. La periodista els ha acusat de botiflers i, és clar, ja
l’hem tingut ben muntada. Com que, en els temps que
corren, tot s’aboca pel broc gros, ara resulta que a Madrid
se’ls acusa d’independentistes i aquí de còmplices del 155.
Segurament, i si hi entrem a fons, ni una cosa, ni l’altra. El
que queda clar és que els Tous han exhibit el comportament
que, històricament, s’ha associat a l’empresariat català més
pactista amb Espanya. El que es resumeix en l’expressió de
«vendre’s per un plat de llenties».
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
NADAL NEGRE

EMISSARI
2022

Com que l’ocasió és sonada,
permeteu-me, bons lectors,
que us mostri una auca dictada
no per un sinó per dos:
en Cuéllar i en Vilamala,
dos aucaires dels millors.

Auca dels Fets d’Octubre del 2017
que hem dictat a quatre mans
dos versaires catalans
1. En aquest calaix de sastre
d’uns fets greus deixarem rastre.
2. Unes pàgines viscudes,
amb llàgrimes ben gruixudes.
3. L’1 d’Octubre en fer-se clar
ja hi ha cues per votar.
4. Les tan desitjades urnes,
amagades en cofurnes,
5. arriben al seu destí
cap a les set del mati.
6. Del port vénen «boletaires»
amb garrots, i gens xerraires.
7. I emprenyats foten bolets
a tothom, vells i vailets.
8. Obren portes amb un mall
i a més d’un li fan un tall.
9. Tanmateix, amb contundència,
guanya el sí a la independència
10. Conseqüent el Parlament
es declara independent.
11. La República es proclama,
però aviat corre la brama
12. que perquè puguem fer el cim
molt difícil ho tenim.
13. Rajoy treu foc pels queixals
i comencen tots els mals
14. quan activa un mal article
que ens fa canviar de cicle.
15. Els Jordis fan presoners.
No seran pas el darrers.
16. Aviat a mig govern
també fiquen a l’«Infern».
17. L’altre mig, d’una jugada,
a Europa fa una escapada
18. i acompanya en Puigdemont
com qui se’n va a córrer món.
19. Mostren el cas a Brussel·les
per no visitar les cel·les.
20. I es presenten al jutjat
reclamant la llibertat.
21. Mentrestant l’Alt Tribunal,
sord i bord, segueix igual.
22. La mesa i la Forcadell
per poc no se’n fan la pell.
23. Que ens haguem de veure així
molt ens dol i ens fa patir,
24. perquè té ben poca gràcia.
On queda la democràcia?
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A

ix, el Nadal, aquella època de
l’any on les famílies es retroben, on els nens s’omplen de
joia, on ens posem a la pell de
l’altre i compartim amb els qui no tenen, quan l’amor i la felicitat omplen
les llars de calor... Bajanades! El Nadal
és el màxim exponent del consumisme irracional. I una ciutat ha de fer
tot el que estigui a les seves mans per
recordar als seus habitants que la felicitat es compra, encara que aquesta
tingui metxa curta i exploti durant el
gener costerut.
En aquest sentit, l’any 2022 Manresa
no es podia permetre el luxe de posar la mateixa pastanaga de sempre
davant del ruc. Els turistes adinerats
que volien passar el Nadal a la ciutat podien no sentir-se prou motivats
per la clàssica pista de gel de la plaça de Sant Domènec i la il·luminació
nadalenca estàndard. La capital del
Bages, contendent a esdevenir la capital del país després d’un 2022 gloriós,
havia de generar un impacte mediàtic
suficient per tal que tots els mitjans
d’arreu del món parlessin de la ciutat
com el millor lloc on celebrar la festivitat cristiana del Nadal.
La primera acció per aconseguir-ho va

ser renunciar a la il·luminació de Nadal
amb llum led i tornar als llums d’alt
voltatge de tota la vida. També es va
optar per cobrir la totalitat de carrers
i balcons amb aquesta contaminació
lumínica. L’esperit nadalenc s’havia de
percebre a nivell planetari, encara que
això obligués els manresans a sortir
de casa amb ulleres de sol o màscares
de soldadura. La pista de gel de Sant
Domènec es va mantenir, però es va
expandir fins a connectar amb la resta
de barris. Els carrers es van transformar
en escenaris d’incomptables relliscades i cossos gelats. La banda sonora,
nadales a tot drap per contrarestar el
fort soroll dels generadors de gel.
L’absurd consum energètic de Manresa va generar una apagada general
que va deixar Catalunya sense llum
durant totes les festes de Nadal. Encara avui tothom recorda aquell Nadal d’escudella freda amb galets durs,
amb els carrers a les fosques i sense
calefacció. El butà va pujar a preu d’or
i la gent pal·liava l’efecte dels mugrons
durs portant més capes que una ceba.
Tal i com era la intenció, la campanya
nadalenca va generar molt ressò mediàtic i Manresa va obrir tots els telenotícies del món, però per estirar més
el braç que la manta.

VA COM VA
EL RETORN DE LA CABRA

S

i un dia d’aquests pugeu al
Collbaix podeu trobar-hi una
varietat ben primitiva de la cabra hispànica, que en comptes
de saltar de roc en roc salta de renec
en renec. Només que li ensenyeu una
estelada entra en zel i, si bé no és perillosa, no li poseu els dits a la boca. Per
més que l’aparença sigui remotament
humana, es tracta d’un especimen regressiu, fruit de l’encreuament entre
un conqueridor imperial i la cabra legionària. Us pot envestir amb un arsenal d’insults, amenaces i una verbositat
desafiant i rància. Dies enrere, un grup
d’excursionistes s’hi va topar. En veure’ls fer-se una foto amb la bandera estelada, el cabroide va esclatar en còlera
i va començar a proferir improperis del

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

LLUM DEGÀS

tipus: «Sou uns terroristes, uns colpistes
i uns sediciosos». Després, adreçant-se
a una de les excursionistes, va començar a escridassar-la i dir-li «malfollada,
vés-te’n a casa a fer la feina, que tens
els llits per fer». I més endavant, encès
per la mirada indiferent i una certa
curiositat científica dels espectadors,
va enfilar-se per les branques de més
amunt: «Aneu a la merda tots, cabrons,
tots hauríeu de ser a la presó, i afusellats, ja veuríeu si tornés Franco, fills de
puta!». Tot i que semblava una varietat
de cabrum en risc d’extinció, si més
no per les nostres latituds, es veu que
l’animal només hivernava i que, amb la
sacsejada del 155, l’animaló ha reprès
la seva activitat, amb les urpes i la llengua més llargues que mai.

JAUME GUBIANAS
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BUGADA AL POU

QUINTÍ TORRA CORDONS

TRADUCCIÓ LITERAL
Començo el repàs mensual amb un fenomen lingüístic que, malauradament,
cada cop es produeix menys: la catalanada. Estem tan acostumats a les
interferències lingüístiques del castellà
sobre la nostra llengua i, cada cop més,
de l’anglès, que resulta complicat veure
traduccions literals com la que veieu en
aquesta pissarra del’establiment Tastet
de l’Abat, al carrer de l’Abat Oliba que
m’ha fet arribar una subscriptora. Si fos
en un document escrit o en un diari,
diríem que és culpa del traductor automàtic del senyor Google, però queda
clar que no som davant d’aquest cas.

amb els inconfusibles ossets de Tous.
Esperem que, aprofitant l’avinentesa,
ningú no faci llenya de l’arbre caigut.

ACAPARADORA
Des que es va jubilar de l’Ajuntament
de Manresa, la Glòria Ballús no perd
el temps i està dedicada de ple a la
musicologia. Una disciplina que l’apassiona i a la qual, probablement, quan
encara treballava, no tenia temps per
dedicar-s’hi. El cas és que, amb els seus
treballs, l’any passat ja va guanyar el
premi Antoni Esteve, una de les categories dels premis Lacetània. I aquest
any va repetir. En aquesta ocasió es va
endur el guardó que porta el nom del
pare Ignasi Puig i Simon, amb la proposta de treball La Música a l’entorn
de Sant Ignasi de Loiola i de la Companyia de Jesús a la ciutat de Manresa. Materials per al seu estudi. La
Glòria ho acapara tot! Enhorabona.

DE SOCA-REL
Precisament aquesta solució, la de transformar un arbre en llenya, és la que s’ha
pres a la plaça del pare Oriol, a la Sagrada
Família, on s’hi estan fent obres ja que,
tot i la cimentació, les fortes arrels dels
oms havien deixat el paviment absolutament boterut.És una llàstima, però, que
s’hagi optat, com passa en massa ocasions, per eliminar arbres i substituir-los
per formigó i fanals rovellats.

TOLERÀNCIA ZERO

Aprofito aquesta secció per fer-me
ressò i retre homenatge a la figura de
Pepita Subirana, mare dels nostres
apreciats col·laboradors Ramon, Manel
i Oriol Fontdevila traspassada l’últim
dia de novembre. Durant molts anys, La
Pepita va ser l’ànima de la Residència
d’Avis de la Sagrada Família, ubicada al
carrer del Vallès. De fet, allà va passar-hi
els últims mesos de vida enmig dels
molts avis i àvies, i els familiars i treballadors que conformen la gran família
d’un centre obert al barri i a la ciutat,
acollidor i tolerant amb els problemes
derivats de la vellesa. Per això és, com
a mínim reprovable, la poca paciència
que tenen en un dels immobles del
costat, on es veu que els molesta molt
que la gent truqui i el timbre per error,
pensant-se que ho fan a la residència.
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L’ARBRE DELS TOUS
En l’obertura d’aquest Cul del Pou ja
queda ben glossada la polèmica generada arran dels moviments polítics
fets als capdavant del patronat de la
Fundació Rosa Oriol. De tota manera,
com a ciutat bressol de la firma, Manresa continua tenint força reflexos de
l’activitat de l’empresa i la implicació
en diferents causes de caràcter social.
Un exemple és l’arbre nadalenc que
apareix a la fotografia, just davant de
l’hospital de Sant Joan de Déu, adornat

PÀRQUING PRIVAT
Continuant amb les obres, un lector
m’alerta d’un cas curiós en la transformació que s’està produint a la zona de
la Bonavista. Com que l’aparcament a la
zona és complicat, els paletes han optat per reservar-se uns espais per estacionar-hi els seus cotxes particulars. Les
places les localitzem, com a mínim, en
dos punts: al començament de la carretera del Pont de Vilomara, just davant
de la bugaderia que fa xamfrà amb el

carrer de Jacint Verdaguer, i al carrer
del Bisbe Perelló, davant del bar Agnès.

Es dona el cas que a tota aquella zona
queden ben poques places d’aparcament amb l’ampliació de la zona blava...

QUAN ÉS LA FIRA?
Tot i que el calendari del Pagès situa la
fira de Sant Andreu de Manresa el darrer cap de setmana de novembre, com
era tradicional, l’imperi del comerç es

DES DEL DIVAN
A MATAR JUEUS!

veu que ara mana que sigui a primers
de desembre. El motiu no deu ser cap
altre que el marc mental prenadalenc
que predisposa la gent al consum, un
fet que s’acaba reflectint en un increment de vendes. Òbviament, l’únic col·
lectiu que va complir amb la tradició
és el dels firaires de les atraccions que,
des de fa dos anys, s’instal·len al sector
dels Trullols.

DOCTOR LACETÀ

N

o patiu, no va d’una qüestió racista ni de neteja ètnica, és a
causa de la proximitat de les
entranyables, per bé o per mal,
festes nadalenques. Festes en el nostre context de gran càrrega religiosa;
d’acord, i abans de la nostre civilització
cristiana també ja ho celebraven els
pagans, pobrets. La festa i el sofriment
van de la maneta en l’evolució humana. Doncs no fa tants anys, per Setmana Santa, aquí a Manresa, i a Catalunya,
es sortia als carrers carregats de matraques o xerracs per fer soroll, molt soroll.
Matar jueus, ens dèiem. Per suposat qui
sortia al carrer era la canalla. Allò si que
era alliçonar i no les tonteries que ara
es diuen. El motiu del soroll era trencar
el silenci que s’escampava arreu per la
mort del Crist i que els jueus tinguessin
coneixement del mal fet.
Llarga introducció per parlar de com
s’acompanyava en l’aprenentatge de
la mort als infants, a la nostra cultura.
Amb una Manresa on els enterraments
podien anar des d’una primera classe
a cinquena, en funció del que es pagava al clero, podien oficiar un pilot de
capellans o només un. Els de cinquena en mitja hora quedava enllestida la
cerimònia. A més, la corrua de cotxes
variava força, igual que els escolanets.
Una manera més de classificar la població pel que el feixisme, de manera
soterrada, ajudava a separar. I les bar-

reres existien, a Manresa. Els que podien entrar al Casino, després els que
podien ser socis del Club de Tenis, una
escola privada, anar a missa a la Seu o
a una parròquia de barri, a la fàbrica...
Tornant a la qüestió de matar, bonica
manera de trivialitzar la mort, era fàcil
d’integrar la violència i la mort, la mort
era present sota el franquisme, època
fosca, amb més Tànatos que Eros, entesos aquests conceptes com l’amor irracional –té nassos–, les pulsions de vida,
l’Eros, i la satisfacció dels impulsos de
destrucció i l’agressivitat –el Tànatos– i
així va créixer una generació. La mort

sempre present en la doctrina feixista,
fins i tot en aquelles accions que volen
ser pietoses. Recordem que l’any passat
els legionaris van tenir la caparrada de
cantar Soy el novio de la muerte en una
unitat d’oncologia infantil; com apuntava una altre, ara què vindrà? Cantar el
Cara al sol a una unitat de cremats?
Manresa, tan fosca i tan propers que
em són aquets records com l’evolució
cap a un respecte a l’altre, encara que
les pulsions primitives hi siguin presents. Un sistema educatiu a l’abast de
tothom és el remei; educació per poder viure en Democràcia.
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QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

ESTER PLANS, LA MESTRA QUE ESDEVINGUÉ SINDICALISTA

A

ra ho podríem resumir dient allò que l’Ester Plans i
Playà és una mestra a qui tothom coneix, però faríem
curt perquè aquest belluguet de dona ha participat
en tota mena d’entitats i mogudes. La recordeu, rossa i ferma, mai quieta? L’Ester va néixer a Sant Vicenç de
Castellet fa cinquanta-quatre anys. Els seus pares, l’Àngel
i l’Aurora, n’eren fills, ell de l’agutzil municipal, ella de la
masia del Putxet –on elaboraven el vi recollit costes amunt,
a Vallhonesta. En acabat, i amb l’arribada del germà petit,
vingué el trasllat a Manresa, on el pare ja treballava als mobles Soler. L’Ester aterra a l’Ave Maria, enfundada en aquells
pitxis de pota de gall, i ben aviat hi descobreix la seva vocació docent, que li procura la germana Paz. Fins al punt de
decidir que, si cal fer-se monja per ser mestra, monja es farà!
Sortosament no va ser necessari i el seu pas posterior per
l’institut Lluís de Peguera, i el COU al Pius, la predisposen
envers plantejaments del tot laics. Paral·lelament a Manresa
ha començat a practicar gimnàstica esportiva, passa pel
Centre Excursionista de la Comarca de Bages i, descoberta
l’espeleologia, també pel Montserrat. Són anys accelerats:
participa del Mijac al Poblenou però acaba a l’escoltisme, de
cap de ràngers a l’Antoni Gaudí. Canta al cor Ariadna. I totes
les coneixences esdevenen trama entre institut, escoltisme
i cant coral. Si fins i tot van fer una tuna! Després vindran els
estudis de Magisteri, la participació en els equips de formació escolta i el bateig en aquelles manis amb tall de trànsit
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a Diagonal! El seu primer destí va ser com a especialista de
català, a Can Barraqueta, a Santa Margarita Montbui. Per
ser francs: allà no se l’esperava. I van ser sis anys prou durs
per donar el tremp definitiu al seu caràcter: «Estic feta a les
dificultats». En aquells temps ja ha entrat en contacte amb
USTEC, obté plaça a Balsareny i es casa amb Enric Llort.
Després vindrà el naixement de la Berta i, per arrodonir-ho,
també el retorn a Sant Vicenç, amb plaça d’educació física.
L’Ester salta aleshores al primer cicle d’ESO, al mateix poble, i és aleshores que li proposen una dedicació sindical
de mitja jornada. D’això n’ha passat gairebé una dècada. La
feina ha crescut i avui la dedicació és completa, resseguint
escoles, instituts, llars d’infants o presons, fins a sumar més
de 75 centres. I encara que sovint troba a faltar la docència,
conserva el gust per enfrontar els problemes o donar suport
a companys. Per això l’Ester us defensa un estat de mobilització permanent i, quan s’escau, el recurs a la vaga: no són
només les condicions laborals sinó sobretot la qualitat de
l’escola pública. I tot això sense perdre el compàs guanyat
al Dansàneu, als campus de cultura popular dels estius a
Llívia o, des de fa set anys, al ritme de swing. Al seu pas per
Sotrac i per Xàldiga. O totes les corals que com a soprano
li permeten sumar gairebé un assaig diari, sigui a l’Escriny,
als Esclat Gospel Singers, el cor Incordis o –on para aquella
nena tímida que volia ser monja?– als musicals dels In boca
il lupo, Sister Act, posem per cas.
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C A M PA N YA N A D A L I R E I S 2 0 1 7 - 2 0 1 8

PISTA DE GEL - Fins al 14 de gener
FIRA DE SANTA LLÚCIA - 13, 16 i 17 de desembre
ILLA DE VIANANTS AL C/ GUIMERÀ - 16, 17, 23 i 24 de desembre
CARTER REIAL A LA PL. MAJOR - 30 de desembre i de l’1 al 4 de gener
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