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Una suma necessàriaed
ito
ria
l

ls artífexs de la federació de projectes uni-
versitaris entreVic iManresa conclouen que
la unió d’esforços és conseqüència d’un
esdevenir natural. Ara la Fundació Uni-
versitària del Bages (FUB) i la Fundació
Balmes-Universitat de Vic (UVic) es necessi-
ten per encarar el futur, però fins fa ben
pocs mesos havien funcionat atomitzada-

ment amb les nul·les relacions propiciades per la distàn-
cia –que ha anat escurçant amb el pas dels anys l’Eix
Transversal– i cimentades sobre la rivalitat entre totes
dues ciutats per esdevenir el nucli referent de la
Catalunya Central (per als manresans) o la Catalunya
Interior (segons els vigatans). La futuraUniversitat Central
de Catalunya ha vençut aquesta rivalitat històrica i cons-
trueix un potent ens de futur. Un projecte que posa en
valor les infraestructuresmésdestacadesde totsdosbàn-
dols, aprofita la bona premsa de totes dues ciutats i,
sobretot, manté l’autonomia de les funda-
cions impulsoresdels projectes.
D’aquesta manera, els
models sumaran en projec-
tes conjunts d’oferta acadè-
mica, però no es perdrà la
bona dinàmica de gestió i
creixement continu d’alguns
estudis consolidats a
Manresa i Vic. Al capdavall,
tant la UVic com la FUB
semblaven condemnades a
entendre’s. I totes dues,
durant les negociacions,
han fet valer els seus princi-
pals punts forts. Els viga-
tans, tot i una arrencada
difícil, tenen consolidada
una universitat amb tots els
ets i uts. La institució no
està adscrita a cap altra cen-
tre i això permet una gran
agilitat a l’hora d’adaptar-se
al mercat. Més o menys la
mateixa agilitat i èxit
demostrats per les titula-
cions de la FUB –especial-

ment en l’àmbit sociosanitari, que s’ha culminat amb la
construcció de la clínica universitària. El model manresà
és sòlid econòmicament i continua sumant serveis a un
alumnat que, tot i ser privada, acaba escollint l’oferta
manresana perquè és propera, completa i té prestigi con-
trastat arreu.

Però, a diferència de la UVic, els títols atorgats a Manresa
depenen de la Universitat Autònoma de Barcelona, que
ésqui homologa les escoles universitàries i els valida.Tant
a Vic com a Manresa el futur és incert i dependrà de la
capacitat de continuar captant alumnat i adaptar l’oferta
d’estudis als nous temps. Malgrat tot, hi ha diversos fac-
tors que, en el futur poden reduir notablement les matrí-
cules universitàries. En conseqüència, sembla intel·ligent
que tant la FUB com la UVic s’uneixin per consolidar una
oferta comuna atractiva que eviti duplicitats, mantingui
el prestigi i no estiri més el braç que lamàniga en termes
financers. Vic ja es va picar els dits fa uns anys gastant per
sobre de les expectatives de matrícules i ingressos. A
Manresa, l’estructura ha estat més modesta i s’ha anat
adaptant als nous temps paulatinament, amb els rèdits

econòmics derivats de la feina ben feta. Comptat i
debatut, i deixant a banda les vanitats ciu-

tadanes, el projecte conjunt sí
que sembla viable si tenim
en compte l’autonomia de
decisió que proporciona el
segell deVic i la bona rebu-
da que tenen els estudis
que es cursen a Manresa i
els que s’han començat a
oferir des de la capital
d’Osona amb vistes a l’en-
torn territorial i empresa-
rial més proper. La unió
dels actius de dues ciutats
universitàries amb pes
específic al territori
desembocarà en una ins-
titució potent, descentra-
litzada, al marge de les
capitals provincials. Una
suma necessària per a la

Catalunya del futur.

E
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Taula rodona
sobre la Manresa
literària, al Casino
El dia 4 de desembre es va fer una
taula rodona, dins del cicle Temes
del Pou, a la Sala d’Actes del Cen-
tre Cultural del Casino, sobre el
tema: «Manresa vista pels escrip-
tors», amb la intervenció dels
escriptors Llorenç Capdevila, Jor-
di Estrada i Joan Vilamala. L’acte
va comptar amb la presència
també d’altres autors i editors,
com ara Josep Tomàs Cabot o
Jaume Huch.

Joan Cals, al consell
estatal de les Persones Grans
Joan Cals, membre de la junta de l’associació editora de
la nostra revista i també del Consell de la Gent Gran del
Bages, ha estat escollit per l’assemblea del Consell de la
Gent Gran de Catalunya com a representant català al
Consejo Estatal de las Personas Mayores, un òrgan de
caràcter consultiu, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat, que impulsa la participació del col·lec-
tiu de gent gran i que canalitza les demandes i iniciati-
ves d’aquest col·lectiu cap a l’Administració estatal.
Entre les seves principals funcions hi ha representar les
persones grans davant l’administració i institucions, for-

mular propostes sobres polí-
tiques adreçades a la gent
gran, promoure la participa-
ció d’aquest col·lectiu en la
societat, proposar la realitza-
ció d’estudis i investigacions
relacionats amb la situació i
qualitat de vida dels avis, etc.
Joan Cals, figura cabdal en el
moviment participatiu de la
gent gran al Bages i a Catalunya, és delegat al Consell
de la Gent Gran de Catalunya com a representant del
Consell de la Gent Gran del Bages, un òrgan que depèn
de l’àrea de Benestar Social i Família del Consell
Comarcal del Bages i que impulsa la participació de la
gent gran en diferents àmbits de la societat.

D’esquerra a dreta, Llorenç Capdevila, Jordi Estrada i Joan Vilamala, durant la taula rodona al Casino
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l’opiniódel lector

Rèplica a Quintí
Torra Cordons
En la nota publicada al Pou del passat
mes de desembre, amb el títol Un llarg
traspàs, li voldria demanar de fer unes
rectificacions, ja que no s’ajusten a la
veritat. Suposo que obrant de bona fe
no va poder contrastar els comentaris
del seu informador/a.

El traspàs de la granja El Suís en cap
cas s’ha fet a les treballadores. La nova
mestressa és la Sra. Maria Montserrat
Alonso Ruiz i amb tot el respecte per
les treballadores que continuen a
l’empresa.

Tota transacció comercial comporta
un temps de negociació. Per tant, haig
demanifestar-li que no ha sigut ni curt
ni llarg, s’ha arribat a un acord en el
temps que ha calgut.

Com a antiga mestressa no em dedico
ni a controlar ni a inspeccionar els
clients. Això sí, a tots els tinc un afecte
molt gran per la seva fidelitat, molts
d’ells de més de 30 anys. Per tant, la
meva estimació per ells és molt impor-
tant. Quan vaig a la granja, ara com a
clienta, fem petar la xerrada, però
sense «l’enyorança irreprimible». Més
aviat amb molta joia per les vivències
viscudes entre tots els clients/amics.

També hi ha d’altres punts que no s’a-
justen a la realitat, però entenc que tot
es va fer de bona fe.

Maria Isabel Rueda i Pozo

Felicitacions pel
temade desembre
He llegit l’article titulat Manresa vista
pels escriptors, signat per Jordi Estrada,
i em ve molt de gust felicitar la revista
El Pou de la gallina i l’articulista
esmentat per l’interès d’aquest article
i per l’amplitud de les seves informa-
cions. També he trobat molt atractiva i

extraordinària la foto de portada d’a-
quest mateix número.

Felicitats, doncs, i un desig que conti-
nueu amb aquest mateix rigor i pro-
fessionalitat.

Josep Maria Aloy

El projecte Unitat
Mòbil de Paisatge
El projecte Unitat Mòbil de Paisatge ha
estat dissenyat per MIXITE i subvencio-
nat pel departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i Meandre, i
és una maqueta itinerant de la torre
Lluvià.

Es tracta d’una estructura mòbil de
considerables dimensions de la matei-
xa torre que ha de servir per agluti-
nar i exposar propostes de persones,
entitats i empreses relacionades amb
els àmbits agrícoles, mediambientals i
de salut del Pla de Bages.

L’objectiu final és que d’ací a pocs
anys, quan el nou equipament munici-
pal estigui restaurat, les propostes sor-
gides del teixit social, i que hauran
estat representades a la maqueta iti-
nerant, siguin la llavor dels usos defini-
tius de la torre Lluvià.

Ajuda’ns a enriquir el projecte amb les
teves idees i propostes! La ciutat ho
mereix i ho necessita.

Col·lectiu Meandre
(www.meandremanresa.com)
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de mes a mes
Neixen els
castellers universitaris
5 de desembre. La colla castellera universitària Penjats
del Campus celebra el seu bateig a l’EPSEM, la
Universitat Politècnica de Manresa, acompanyats dels
seus padrins, els Ganàpies de la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Projecció de la
cultura catalana al món
5 de desembre. Dins dels actes previs a la Nit de Santa
Llúcia, l’auditori de la Plana de l’Om acull una taula rodo-
na sobre La cultura catalanaalmón, moderada pel perio-
dista Marc Serena, amb la participació de la presidenta
d’Òmnium Cultural, Muriel Casals; el director de l’Institut
Ramon Llull, Àlex Susanna, i el dramaturg i crític de cine-
ma manresà Esteve Soler. Una setmana més tard, al
celler Oller del Mas, una vetllada enoliterària serveix per
fer un tast del llibre de relats Tot és possible, escrit per una
quarantena d’autors de la Catalunya central.

La passarel·la de les
Escodines estrena mercat
7 de desembre. La passarel·la que uneix el Barri Antic
amb les Escodines acull la primera edició de la fira d’arti-
cles usats i artesanals, amb bona assistència de paradis-
tes i visitants.

Moren Josep Balet
i Àngel Tulleuda
9 de desembre. Josep Balet, exregidor d’AP i el PP del
1983 al 1995, i president de la confraria de la Puríssima,
també dita dels Favets, mor als 91 anys. El dia 22 mor als
82 anys Àngel Tulleuda, actor i recitador durant dues
dècades d’El PoemadeNadal, de JosepMaria de Sagarra.
En la representació de la representació d’aquest any al
Kursaal, tres dies més tard, l’Orfeó Manresà i els Carlins li
reten homenatge.

Temps de pessebres
14 de desembre. El pessebre vivent del carrer del Balç
estrena la segona edició en el marc de la Fira de Santa
Llúcia, amb un nou format que evita cues, tot i la gran
afluència de públic. El dia de Sant Esteve s’inaugura
també el pessebre vivent del Pont Llarg, amb 32 escenes

i 230 figurants. D’altra banda, el Casino repmilers de visi-
tants a la mostra organitzada pel Grup de Pessebristes
de Manresa, dedicada al món de la vinya.

Jordi Basomba
relleva Valentí Oviedo
16 de desembre. El barceloní Jordi Basomba Gonzalvo,
provinent de la productora teatral Focus, és elegit per
substituir al capdavant del Kursaal Valentí Oviedo, que la
setmana abans s’havia fet càrrec de la gestió de l’Auditori
de Barcelona.

Els aparelladors
celebren 25 anys
20 de desembre. El saló de sessions de l’Ajuntament
acull l’acte institucional de celebració del 25è aniversari
de la delegació del Bages, Berguedà i Anoia del Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edifica-

La Nit de Santa Llúcia
torna aManresa
13 de desembre. El teatre Kursaal acull la 63a edició
de la Festa de les Lletres Catalanes, amb un especta-
cle produït per Esteve Soler i Jordi Queralt, i presentat
pel periodista Xavier Graset, que homenatja Joaquim
Amat-Piniella i el surrealisme català. Entre d’altres pre-
mis, Vicenç Pagès Jordà guanya el Sant Jordi amb la
novel·la Dies de frontera i el periodista Jordi Évole hi
recull el d’Òmnium Cultural de Comunicació. A més
de la festa literària, al pati del teatre, l’Esbart Manresà
de l’Agrupació Cultural del Bages i els alumnes del
Conservatori Professional de Música de Manresa i la
colla de bastonersManrússia van del Pal ofereixen un
tast de danses i cançons populars.

Òmnium Cultural
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ció, amb la presentació del llibre Bastint 25 anys, elaborat
per la historiadora Gal·la Garcia.

El Galliner en compleix 18
21 de desembre. L’associació cultural El Galliner fa la
festa de celebració dels seus divuit anys al teatre
Conservatori, equipament que reivindica durant l’acte,
que inclou la presentació del muntatge d’humor
ImproShow, de la companyia barcelonina Planeta Impro.

Ampans fa el
concert de Nadal
21 de desembre. La sala gran del teatre Kursaal s’omple
per escoltar el Concert de Nadal, protagonitzat per la
mezzosoprano Mireia Pintó i el cor Vivaldi, a benefici de
l’obra de la fundació manresana.

El dinar de Sant Egidi
aplega 400 persones
25 de desembre. En l’edició més multitudinària, la
comunitat de Sant Egidi aplega més de 400 persones a
l’escola Joviat, en el tradicional dinar de Nadal que ofe-
reix a persones amb pocs recursos.

El Campi qui Jugui
se’n va al Vell Congost
27 de desembre. La 28a edició del saló de la infàn-
cia i la joventut obre portes en el nou espai del com-
plex esportiu del Vell Congost, que redueix pressu-
post i té l’Univers com a protagonista i atraccions
com una nau espacial o el planeta natura, que mos-
tra la vida de les abelles i les formigues.

Sussi Garcia

Una de freda...

...i una de calenta

’actual regidor d’Urbanisme, Ramon Bacar-
dit, no para de voler fer coses, però no acaba
de tenir clar ni les prioritats ni les necessitats
de la ciutat. Ara s’ha empescat que la
Bonavista deixi de tenir una gran plaça per

fer-hi una rotonda més petita, que al seu parer servi-
rà per gestionar millor el trànsit del sector. En aquest
sentit, compta amb el suport de Fèlix Salido, vicepre-
sident del gremi de la construcció, però ni tan sols
amb el d’Enric Masana, delegat del Col·legi
d’Arquitectes, que considera que s’ha de ser ambiciós
i no renunciar al projecte inicial. I és que des del 1982
la ciutat s’ha compromès a fer-hi una plaça circular i
un pas subterrani de la carretera de Vic. És cert que el
govern tripartit que presidia l’alcalde Valls es va
endeutar, però també ho és que va aconseguir can-
viar i millorar la ciutat. Renunciar a la gran rotonda de
la Bonavista requereix un ampli suport ciutadà, amb
consens polític, d’associacions de veïns, de les enti-
tats empresarials... És un gran contrasentit després de
les expropiacions i ara més que mai no es poden fer
actuacions provisionals. Després de trenta anys, el
que ens cal és una solució definitiva, encara que com-
porti esperar una mica més.

na de les notícies més agradables d’a-
quest desembre va ser que el dia 21 la
Comissió Organitzadora del 50è aniver-
sari de la Fundació de l’Escola Badia Solé,
amb el vistiplau de Carme Solé –cofunda-

dora amb Jaume Badia, ja desaparegut, de l’escola–
va fer donació a Puntal de 2.771,64 euros del supe-
ràvit generat arran de l’organització dels actes com-
memoratius del 50è aniversari del naixement de
l’escola a Manresa. Puntal és una entitat adscrita a la
Fundació Lacetània, sense adscripció jurídica prò-
pia, impulsada per un grup de professors jubilats de
Manresa, entre els quals podem esmentar Alba
Baltiérrez, Imma Torra i Dolors Llobet, que des de fa
sis anys, facilita unes classes de suport en horari
extraescolar a estudiants de primària i secundària
de diverses escoles públiques de Manresa, amb difi-
cultats d’aprenentatge. Un professor jubilat contro-
la un grup d’alumnes de batxillerat, que com a
col·laboradors, atenen aquells estudiants de primà-
ria o secundària, adscrits a aquesta activitat.
Aquesta acció té ara encara més valor, ja que Puntal
s’havia quedat sense subvenció municipal a causa
de la crisi econòmica.

L

U
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Des de Copenhaguend’
aq
uí
id
’a
llà

openhaguen és una ciutat moderna però
antiga, bonica i un xic vanitosa. A mi, a
vegades, em fa la sensació que, com una
joveneta presumida, li encanta que se n’e-
namorin. És una ciutat que es passa el dia
emmirallant-se. Es mira als llacs, al canal,
als bassals que ha deixat la pluja noctur-
na... És una ciutat que conté molta arqui-

tecturaoriginal, peròa la vegadaqualsevol paretdestapa-
da està decorada amb algun dibuix modern, és una ciu-
tat, com es diu ara, vintage. Ja és un tòpic que
Copenhaguen és plena de bicicletes. De fet és la millor
manera d’anar per la ciutat. La bicicleta et proporciona
autonomia i uns minuts de goig. Qui no ha somniat anar
amb un descapotable de maleter petit? També és un
tòpic que els danesos són freds. Jo no els definiria com a
freds, més aviat a mi m’agrada pensar que quan es va
repartir el seny i la rauxa els catalans vam tenir sort per-
què ens en va tocar un 50%-50%, però crec que en el cas
dels danesos els van donar 100% de seny i la rauxa la van
embotellar a les ampolles de cervesa o vi. El resultat és
que sónunagentmolt assenyada i educada, peròquanes
prenen algunes cerveses tota la rauxa els esclata de cop!

Viure aquí impressiona per la societat que han creat. La
societat del benestar danesa ja és utòpica, però també cal
dir que això ho paguen amb impostos elevadíssims. Un
exemple: si ets estudiant tens un sou, això fa queespugu-
in independitzar de casa molt aviat i tot estudiant que
sigui pare/mare té encara més ajudes. Aquestes diferèn-
cies creen una societatmés jove; podríemdir que els nos-
tres 30 són els seus 25. Jo tinc companys de classe que
tenen 24 anys i seran pares d’aquí a uns quants mesos,
altres aviat es casaran ounm’explicava que aquí és del tot
normal anar a viure amb la parella als 21. A partir dels 19
anys no depenen dels pares, només depenen d’un
govern que ha sabut fer bastant bé les coses.

Una altra cosa que em va sorprendre força va ser com és
tractada la monarquia. De fet vaig començar-m’hi a fixar
després d’anar a una exposició d’art anomenada Pas de
deux royal, a l’ArosMuseum, on hi havia pintures pintades
per la reina i escultures i poemes fets pel rei, i estavenbas-
tant bé. Primer no m’ho creia, però allà hi havia les seves
firmes. Era possible que el rei i la reina fessin alguna cosa
útil en el seu temps lliure? Després també vaig llegir que

cada aniversari de la reina una bona gentada es reunia als
afores del palau per cantar-li una cançó d’aniversari. I és
que aquí s’estimen la seva monarquia. Potser perquè, al
contrari de la nostra, no dóna gaire la nota. L’última polè-
mica de lamonarquia danesa és sobre unquadreque van
encarregar, on certament no surten gaire afavorits. És una
pintura bastant tètrica, però qui no ha sortitmalament en
una foto? Nosaltres de tant en tant també tenim perso-
natges tètrics, oi? La Montserrat Caballé a l’anunci de la
Loteria, l’últim exemple. Realment en aquesta illa del mar
Bàltic les coses funcionen diferent que a casa nostra, pot-
ser per això ens enyorem tant, però a la vegada aprenem
a estimar a aquesta terra que ens ha acollit.

C
Marta Grifell

Marta Grifell i Junyent
fa un màster de
Biotecnologia a
Copenhaguen

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Primera nevada de la ciutat, el 7 de
desembre; Pintura moderna entre edificis a Ostergade, un dels carrers
principals del barri d’Osterbro, on visc; Tardor al Parc de Frederiksberg,
un jardí romantic on hi ha el palau d’estiu de Frederic IV (1735); Un dels
departaments de la Universitat de Copenhagen.
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vides separades

Calendaris
a gent busca calendaris i no en troba. Em referei-
xoacalendaris deparet, d’aquells queespengen
a la cuina o a la sala d’estar i et fan un servei que
no es paga amb cèntims. De tota la vida els
calendaris que hem tingut a les cases han estat

una gentilesa comercial i durant molt temps van anar a
dojo; tant, que fins i tot podies triar el que t’agradavamés i
renunciar cortesament a algun que t’oferien quan ja sabies
que no el faries servir: «Vol un calendari?», «No, moltes grà-
cies, ja en tinc».Araaixòés impensable i lagent vabojabus-
cant-ne un. La caixa, aquesta que abans era de Manresa,
després va ser d’uns quants deManresa i ara no se sap ben
bédequiésni comacabarà, encaraendonavenaquest any.
Però quan molts el van anar a buscar com si fos l’última
oportunitat de tenir-ne un, els últims ja havien volat. Arri-
bats a aquest punt ho tenendifícil, i ho tenenmoltmésdifí-
cil encara aquells que els busquen amb els números gros-
sos, dels que es veuen d’una hora lluny i amb prou espai al
voltant per apuntar-hi els dies que els toca anar al metge.
Un cop estrenat l’any nou, un calendari d’aquestes caracte-
rístiques ja només es pot aconseguir si estàs ben relacionat
i d’unamanera directa o a través d’alguna influència tens el
contacte precís que te’n pot proporcionar un, ja sigui d’una
gestoria, d’unescorxadorode laUniónExplosivosRioTinto.
Perquè si algú cau en el parany de comprar-ne un de disse-
ny, amb fotos de laMarilyn, amb làmines d’angelets o amb
vistes deNovaYork, a part depagar-lo al preud’un llibre de
medicina, es trobaran que els dies estan escrits en anglès i
les setmanes comencen en diumenge, de manera que
interpretar el calendari els serà tan complicat i tanpocpràc-
tic com consultar l’hora amb un rellotge de sol.

Quines ganes que s’acabi la crisi, i les cases comercials tor-
nin a tenir els detalls que tenien abans, per tornar a veure
els calendaris que havíem vist sempre. Ambun paisatge o
un monument per mes. O bé amb una làmina fixa, ja fos
una foto de la Sagrada Família, una imatge de Sant
Pancraç o la pintura d’una natura morta. Calendaris amb
les seves llunes i els sants del dia, que, si ho voleu, no fan
ungran servei, peròque si nohi són sembla queho trobes
a faltar. Calendaris d’aquells quemés enllà de la seva utili-
tat pràctica donaven caliu a una casa i eren com el testi-
moni que hi havia vida.

L
José Luis Correa

m diu l’amic Lluís Cuberes que des del 2011 la
situació econòmica del CE Manresa va pel bon
camígràcies almecenatge i a la professionalització
de les seccions del club que hi ha implantat el nou
president, l’argentí José Luis Correa. Desconeixia la

seva tasca, tot i que des de fa dos anys imig el club viu una
etapa d’estabilitat amb dos objectius essencials: acabar
amb la crònica precarietat econòmica i millorar-lo esporti-
vament, per tal que torni a ser un referent de la ciutat. Avui,
podemafirmar queel períoded’inestabilitat quehapatit el
club des de l’any 2007 ha conclòs definitivament.

El primer gran despropòsit de la darrera etapa de la presi-
dència de Manel Sánchez la temporada 2006/07 va ser
modificar l’apartat dels estatuts que establien que un soci
havia de tenir una antiguitat almenys d’un any per poder
accedir a la junta directiva. Es va abolir aquest mecanisme
per deixar pas a l’entrada d’Amador Bernabeu (exdirectiu
del FC Barcelona i avi de Gerard Piqué). Poc després, la
immobiliària sabadellencaURBASAva ferpalès el seu inter-
ès per invertir en el club i en les instal·lacions de la zona del
Congost, prèvia conversió del club en SAE. L’arribada de
Núria Sensat –contrària al projecte– a la regidoria d’Esports
de l’Ajuntament i la desestimacióde lapropostade conver-
tir el club en SAEper part de l’assemblea de l’entitat van fer
que els inversors d’URBASA i Bernabeu es desvinculessin
del projecte. Quan l’octubre del 2007 Núria Sensat ofereix
una subvenció de 100.000 euros a la Fundació del CEMan-
resa adreçada als equipsbase,Manel Sánchez la utilitzaper
cobrir una part dels sous anuals dels jugadors del primer
equip. EldiariSportdeiaques’havienatorgat100.000euros
a canvi d’eleccions. Després de 7 anys de permanència a
Tercera Divisió el club descendia a Primera Catalana. El pas
efímer de l’arquitecte Estanislau Nadeu com a president
comporta un noudescens aTerritorial Preferent. El novem-
bre del 2008 dimiteixen un bon nombre de directius, però
Arcadi Prat, unhistòric del futbol bagenc, accedeix a la pre-
sidència, recolzat en els directius Xavier Hontecillas i Carlos
Pérez. Les malalties de Prat i Hontecillas i la retirada de
Xavier Gabriel com a espònsor deixen el club en una situa-
ció límit: «És la pitjor època de la història del CE Manresa»,
assenyala Prat. Un empresari argentí s’ha proposat reflotar-
lo. Demoment ho està aconseguint. Que així, sigui.

E

Josep M. Oliva Jordi Sardans
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FUB iUVic creen
unauniversitat amb
vocació internacional

Sílvia Berengueras
Carles Claret

esprésde l’acord firmat a
finals d’abril de 2013 al
Palau Robert de Bar-
celona i d’un període de
gairebé mig any d’inter-
canvi d’informació, el
contracte federatiu que
ha de portar a la suma

d’esforços entre la Fundació Universitària
del Bages (FUB) i la Fundació Balmes
(FUBalmes),quegestiona laUniversitatde
Vic (UVic), jahapropiciatelsprimersmovi-
ments en les estructures directives. El 10
de desembre, el patronat de la FUB va
incorporar cinc nous membres en repre-
sentació del patronat de la FUBalmes:
JosepM.Vilad’Abadal, alcaldedeVic i pre-
sident del patronat vigatà; Josep M.
Arimany iOriolGuixà,membresdelpatro-
nat; Jordi Montaña, rector de la UVic, i
Joan Turró, director general de la
FUBalmes. Recíprocament, vuit dies des-
prés, Valentí Junyent, Antoni Llobet i
Miquel Blanch es van incorporar a la
FUBalmes com a vicepresident segon i
vocals, respectivament. Per la seva part,
ValentíMartínez, director de la FUB, amés
de formar part del patronat de la
FUBalmes també va ser nomenat vicerec-
tor de la UVic.

Així, l’aliança entreVic i Manresa en el pla
universitari ja és una realitat a nivell for-
mal i només falta la validació total de la
Generalitat a partir de la llei d’acompa-
nyament de pressupostos d’enguany.
Mentre continuen pendents de la llum
verda definitiva, la FUB i la UVic ja han
començat a caminar juntes ambunhorit-
zó de futur ambiciós. Valentí Martínez,
director general de la FUB, té claríssim
que, per a la institució, la federació és un

D
Després de signar un acord de federació, els projectes universi-
taris de Vic i Manresa acaben de posar la primera pedra d’un
futur comú. Amb l’aliança de la Fundació Universitària del Bages
i la Fundació Balmes neix la Universitat deVic-Universitat Central
de Catalunya, una institució amb campus a totes dues capitals i
que té la vocació d’aglutinar esforços i oferir estudis de projec-
ció internacional relacionats amb les necessitats socioeconòmi-
qes del país i, especialment, de l’entorn territorial més immediat.

te
m
a
de
lm
es

Una alumna de Fisioteràpia en una aula de la FUB. Foto: Francesc Rubí
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salt important que permetrà passar «de
ser un centre adscrit a la UAB a una uni-
versitat de ple dret. Això significa guany-
ar capacitat de decisió sobre l’oferta aca-
dèmica i tenir interlocució directa amb
l’administració competent en matèria
universitària».Martínez explica que, actu-
alment, l’oferta manresana aglutina
«prop de 1.600 alumnes de grau, uns 200
de postgrau i màster, i uns 2.000 de cur-
sos d’especialització. A més, un 30% de
l’alumnat prové de fora de Catalunya. Tot
plegat suposa una massa crítica, un
volum d’activitat i una implantació terri-
torial molt importants».

Per la seva banda, la Universitat de Vic
(UVic), nascuda el maig de 1997, compta
amb 5.767 estudiants de títols oficials,
6.114 en estudis no oficials i 4.671 de for-
mació contínua i a l’escola d’idiomes. La
institució té 177 centres vinculats i dispo-
sa de 507 professors i 198 treballadors en
l’àrea d’administració i serveis. Antoni
Castellà, secretari d’Universitats i Recerca
de la Generalitat, incideix, com Valentí
Martínez, en l’augment de la massa críti-
ca i el posicionament estratègic futur. «Si
pensem com créixer en recursos en l’ho-
ritzó 2020 de la Unió Europea», apunta,
«hem de tenir present que, fins ara, els
programes europeus en els quals els
catalans hem pogut captar molta inver-
sió es reorienten cap a la innovació i cap
a projectesmoltmés grans que requerei-
xen més massa crítica. Aquesta aliança
permet assolir-la i fer un salt endavant
molt important que cadascuna de les
unitats per si soles no haurien pogut fer».

Universitat i ciutat
La universitat per a una ciutat és «forma-
ció, innovació i transferència de coneixe-
ment. Són conceptes molt importants
que creen un nucli de pensament que
dóna força a la regió i al conjunt del
país». explica l’alcalde de Vic, Josep M.
Vila d’Abadal. «Antigament, la ciutat ja
havia tingut aquest centre d’estudis a
través del bisbat, que acollia alumnat
d’arreu. La UVic representa moderna-
ment aquell concepte que, sens dubte,
irradia riquesa i benestar a la ciutat i a
tota la comarca». Complementa aquesta
idea el rector de la UVic, Jordi Montaña,
que entén que l’aposta de la federació
permetrà que tant Manresa com Vic es
consolidin com a ciutats universitàries

amb «un estatus cultural i acadèmic
equiparable a tants i tants municipis
europeus d’aquestes dimensions».

L’alcalde deManresa hi està d’acord i afe-
geix que la universitat és un element a
tenir en compte per captar inversions,
noves empreses. «M’he trobat intentant
fer venir una empresa al Parc Central i
veure que a l’àmbit empresarial de l’àrea
metropolitana de Barcelona no sabien
que hi ha la FUB ni l’EPSEM, amb els seus
enginyers. A Manresa tenimmolta histò-
ria, molta tradició en molts àmbits i ara
tindrem una nova categoria», exposa.
Junyent reconeix que la FUB ja era un
revulsiu social i econòmic. I continua
dient que «la ciutat ha apostat des de fa
anys per tenir ensenyaments universita-
ris, per dedicar-hi una avinguda i tenir
uns edificis moderns i idonis en un espai
de creixement».

Sumad’esforços
El contracte federatiu entre Vic i Manresa
donarà lloc a la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya. Aquesta
denominació és estrictamentdemarca, ja
que les institucions continuen mantenint
autonomia de gestió i funcionament. De
fet, el nou ens es visualitzarà presentant
dos campus perfectament diferenciats:
Vic i Manresa. A grans trets el pacte entre
les institucions acadèmiques gira al vol-
tant de cinc grans eixos. El primer fa refe-
rència al manteniment per part de la FUB
ide laUVicde lagestiódelspropiscentres,
amb els seus recursos humans, tecnolò-
gics i patrimonials. El segon gran eix esta-
bleix unprincipi de subsidiarietat i coope-
racióquees concreta enun suport i reforç
mutu, sense quehi hagi substitució d’una
institució per l’altra. En tercer lloc, queda
ben palesa la màxima autonomia econo-
micofinancerade les fundacionsgestores,

Font: FUB
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amb pressupostos separats i elaborats
autònomament. El quart eix determina
un principi de permeabilitat entre els
òrgans de decisió de les dues fundacions.
Finalment, l’últim aspecte que regula la
federació és el que ja s’ha portat a terme:
la vertebraciód’unconsell general federa-
tiu, amb representació paritària de mem-
bres a tots dos patronats.

Des del rectorat de la Universitat de Vic,
Jordi Montaña exposa que «l’aliança ens
farà guanyar dimensió i aconseguir més
presència territorial. La federació podrà
generar sinergies que permetin desenvo-
lupar projectes comuns molt més ambi-
ciosos i demés abast. Alhora, donarà con-
sistència i amplitud a l’oferta acadèmica
de lesduesciutats i ensdonaràunaperso-
nalitatméspotentenelpanoramauniver-
sitari català». Per a Valentí Martínez, la
federació suposa, amés, «unaendreçadel
sistema universitari del país, excessiva-
ment atomitzat, impulsadades de fora de
l’àreametropolitana de Barcelona».

JosepM.Vila d’Abadal afirma que la fede-
ració universitària és, «d’entrada, un acte
de generositat. S’hi arriba per motius
naturals i per la voluntat de totes dues
alcaldies.AManresa,Toni Llobetva insistir
molt en vertebrar-la i, anteriorment,
Josep Camprubí també hi va treballar».
Vila d’Abadal reivindica aquesta suma
d’esforços tot dient que «ja era hora que
es fes un treball conjunt entre Vic i
Manresa i que es deixés enrere la rivalitat.
Som dos municipis diferents, però estem
obligats a liderar projectes comuns a la
Catalunya interior». Per al batlle vigatà, la
unió entre municipis no hauria d’acabar

aquí i s’hauriad’estendreamunicipis amb
les quals Vic ja té iniciats projectes con-
junts com Ripoll i Olot, i afegir-ne d’altres
més properes a Manresa com Cervera,
Tàrrega, Berga o Granollers. Valentí
Martínez, qui l’alcaldedeManresa apunta
com a gran artífex del pacte, hi està d’a-
cord: «La FUB i la FUBalmes han demos-
trat que Manresa i Vic poden entendre’s i
sumar demanera que tothomhi guanyi».
Precisament, Valentí Junyent arrodoneix
la idea plantejant que, en el moment en
què vivim, «no cal que les ciutats compe-
tim per ser universitat. És més lògic que
anem de bracet amb Vic que competir
tots dos en unmateixmercat». Pel que fa
a la Universitat deVic i entroncant amb el
que exposava el seu homòleg vigatà,
Junyent creu que amb la federació «tin-
drà una presència territorial més àmplia.
Perbéque ja tenenacords ambaltres ciu-
tats, ara passa a ser la universitat de les
ciutatsmitjanes de Catalunya».

Tot i la voluntat explícita de generar pro-
jectes comuns en el futur, en el disseny
de la futura federació haquedat clar, com
apunta Valentí Martínez, que «la cultura
organitzativa de cada entitat va molt lli-
gada als respectius lideratges i a la gent
que hi treballa, i tot això no canviarà: la
gestió dels recursos humans es manté
intacta en cada una de les institucions.
Per tant, les seves idiosincràsies no s’han
de veure afectades». No obstant això,
Jordi Montaña no troba tan distants els
models de Vic i Manresa. «Aquests cinc
mesosde treball conjunt enshan fet ado-
nar que, en el fons, no som tant diferents
com crèiem», ressalta. I afegeix que totes
dues institucions tenen «cultures similars

i unmateixmodel de governança, la qual
cosa facilita enormement el camí que
hem emprès i la complicitat que volem
establir amb elmón empresarial del con-
junt del territori».

El projecte
Launiód’esforços enmatèriad’oferta aca-
dèmica i l’autonomia financera –determi-
nada com una línia vermella del procés
que no es pot travessar– són els dos
aspectesmés rellevants de l’acord.Valentí
Martínez és qui explica més didàctica-
mentenquèconsisteixelprocésendegat.
«Aquesta és una federació d’igual a igual
entre dues fundacions universitàries: la
Balmes i la del Bages. A partir d’aquí, cal
dir que la FUBalmes és titular de la
Universitat deVic i que la FUBages és titu-
lar de dues escoles universitàries (de
Ciències de la Salut i de Ciències Socials).
En aquest context, les dues entitats
sumen per aconseguir més massa crítica,
poder accedir a més recursos i millorar el
seuposicionament en el sistemauniversi-
tari català».

Per aquest motiu, Josep Maria Vila
d’Abadal creu que la Universitat Central
de Catalunya esdevé «un gran projecte
de futur. El potencial de totes dues ciu-
tats és bastíssim i les seves iniciatives han
de contribuir a la reconstrucció de la
Catalunya dels propers anys». Des del
Govern, Antoni Castellà també subratlla
la importància de la federació des d’un
punt de vista geoeconòmic. «A nivell de
país», exposa, «significa tenir una oferta
molt consolidada en tot l’àmbit de la
Catalunya central i la Catalunya interior i,
a més, apropa dues grans capitals com

Els membres del patronat de la Fundació Balmes, amb els nous membres, provinents de Manresa. Foto: FUB
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Manresa i Vic que en molts altres àmbits
ja estan col·laborant». Concretament, el
resultat final de la unió de FUB i UVic
desembocarà en una massa crítica de
7.000 alumnes, 740 professors i 220
empleats de personal d’administració i
serveis. Aquest volum és el resultant de
sumar l’oferta de 32 graus universitaris, 9
màsters i 7 programes de doctorat. La
nova estructura treballarà, conjunta-
ment, en comissions per desenvolupar
aspectes com la integració acadèmica, la
qualitat, el servei d’idiomes, la formació
contínua i de recerca, els serveis informà-
tics i de gestió acadèmica, i la comunica-
ció i imatge corporativa.

Seguintel fil deVilad’Abadal iCastellà, per
a Valentí Junyent, el més rellevant de la
federació és «poder incidir en la política
dels futurs ensenyaments universitaris
comaelementdepledret. Entremenuna
nova etapa de planificació conjunta».
Valentí Martínez, des de la FUB, explica
que el procés s’ha tirat endavant sense
presses i «amb la tranquil·litat de tenir una
economia sanejada i un projecte acadè-
mic consolidat. No hi havia cap urgència
ni necessitat. La federació respon a un
exercici de responsabilitat: estem aprofi-
tant una oportunitat per millorar». Per a
Martínez, els uneix a la UVic «la voluntat
de crear unauniversitat potent fora de l’à-
rea metropolitana de Barcelona. Una uni-
versitat amb una aposta clara per la inter-
nacionalització, tantpelque faa l’alumnat
comals projectes de recerca o a la creació
de nous estudis». Elmateix parer d’Antoni
Castellà, que introdueix la necessitat de
mirar cap al continent. «La federació és
una gran oportunitat i un gran encert per

ferunsalt en l’àmbit acadèmicen lesdues
ciutats universitàries. Aconseguirem una
dimensió molt més gran i això és el que
cada vegada ens demana més Europa»,
puntualitza el secretari d’Universitats.

Quant al vessant estrictament econòmic
i de gestió de les institucions, Josep M.
Vila d’Abadal reconeix que fa set anys «el
deute de la Universitat de Vic era exces-
siu i les finances estaven descontrola-
des, ara hem redreçat la situació i no hi
ha tensió a la tresoreria». La clau per
aconseguir sanejar la institució, segons
el rector JordiMontaña, ha estat «el rigor
pressupostari, la voluntat de tancar els
exercicis amb dèficit zero i l’esforç conti-
nuat de tota la comunitat universitària».
Al marge de la gestió, l’alcalde incideix
en l’estratègia d’obrir-se a altres munici-
pis i al territori més proper per trobar
nínxols de mercat i millorar el finança-
ment de la institució.

UVic
Per a Vila d’Abadal, els dos punts forts del
model universitari vigatà són, d’una
banda, «lagestióprivada iconcertadaque
permet molta agilitat a l’hora de posar a
punt tant els temes organitzatius, comels
econòmics i d’oferta» i, d’altra banda, «la
governança que regeix l’entitat que, a
diferència de les universitats públiques,
permet escollir directius i professorat a
partir de concursos. L’accés ésmés obert i
a partir de currículum, fet que garanteix
poder situar en els deganats els millors
professionals possibles». Justament des
de Manresa, Valentí Martínez destaca de
la UVic, aquest «sistema de governança».
Un règim que, segons continua dient

Martínez, «ha demostrat ser molt àgil i ha
permès articular una federació enuns ter-
minis i uns procediments impensables en
altres tipus d’estructures». Per al director
general de la FUB, la de Vic és una «una
universitatprivadaambunaestructurade
gestiómolt eficient».

El màxim responsable de la secretaria
d’Universitats, Antoni Castellà, presenta
la UVic com un centre que «tot i néixer
com a universitat territorial, ara podem
dir que és una universitat nacional al ter-
ritori i que té visibilitat internacional. En
destaca la qualitat en el camp de la for-
mació de mestres, però també és un
valor emergenten l’àmbitde lesenginye-
ries, l’economia i l’empresa o el sector de
la salut». El seu rector, Jordi Montaña,
assenyala queen la futura federacióVic hi
aporta «l’experiència universitària basada
en un model de docència molt consoli-
dat i una recerca en creixement continu,
equiparable a la de les universitats de la
nostra mida. Darrerament, hem incorpo-
rat l’agència d’emprenedoria, innovació i
coneixement. Una creació que és tot un
potencial per fomentar l’emprenedoria
entre els nostres estudiants i l’Escola de
Doctorat». El model de gestió, per a l’al-
caldedeVic, «cada cop témés acceptació
perpart dels estudiants i de les empreses,
i possibilita poder abocar-se territorial-
ment i oferir formació d’acord amb els
sectors que més ho necessiten i la
demanda en general». Aquests són els
avantatges de tenir un segell autònom
propi i, contràriament a Manresa, no
haver de dependre d’una entitat externa
per validar títols, postgraus i altres estudis
en el si de la universitat.

Valentí Junyent, alcalde de Manresa i president del patronat de la FUB; Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president de la FUBalmes; i Valentí Martínez,
director general de la FUB i nou vicerector de la UVic. Fotos: Sílvia Berengueras / Carles Claret / FUB



FUB
Pel que fa al model manresà, Jordi
Montaña admet que el punt fort és «sens
dubte, la flexibilitat. Un aspecte crucial
que permet adaptar-se a les circumstàn-
cies canviants de cadamoment». Després
de laprimera reunióambelpatronatde la
FUB, Josep M. Vila d’Abadal va quedar
«gratament sorprès del model organitza-
tiu de l’entitat i del coneixement a fons de
la casa que en tenen els gestors». Un
aspecte del qual presumeix Valentí
Junyent, que comenta que «fins ara, hem
aconseguit una centre universitari molt
ben gestionat, amb molt bona imatge i
molt ben considerat». Al voltant de l’ofer-
tade laFUB,Vilad’Abadal afegeixque«tot
i que hi ha iniciatives de formació comu-
nes com les d’educacióque ara seranmés
potents, l’estructura de formació en el
camp sociosanitari de Manresa és molt
important i seria interessant afegir-hi la
nostra per ampliar la regió». Des de la
mateixa FUB, el director general subratlla
precisament aquest actiu comapunta de
llançamanresanaen la federació, ja que la
ciutat «té un bagatge molt important en
l’àmbit de les ciències de la salut, amb un
equipament, com és la Clínica Universi-
tària, que és un fet diferencial important
(és el primer centre assistencial de l’estat
lligat a estudis universitaris de Podologia,
Logopèdia o Fisioteràpia)».

De l’estructura manresana, Josep M. Vila
d’Abadal també incideix en la importàn-
ciadel «parc tecnològic i les líniesengega-
desenel campde la innovació i la transfe-
rència de coneixement entre universitat i
empresa». I és que la voluntat de treballar
amb l’entorn empresarial més immediat
ésunade les característiquescomunesals

projectes deVic i Manresa. Paral·lelament,
el director general de la FUB exposa els
principals avantatges que aporta la fede-
ració en el futur de la institució. El més
destacable és «el salt de les escoles uni-
versitàries a facultats, la capacitat de deci-
sió directe sobre l’oferta acadèmica i un
estalvi econòmic important en termes de
tutela acadèmica». Aquest últim punt fa
referència als costos de validació de títols
que deriva la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) en les escoles università-
ries adscrites.

Fi de l’adscripció a laUAB
L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent,
quantificaelscostosdetutela«enunmilió
d’euros anuals. Són diners a fons perdut,
perquèenrealitat les titulacions lesdonen
la dedicació del professorat i dels treballa-
dors de la FUB». Al marge d’aquesta
important reducció en el pressupost», –la
UVic continuarà cobrant, però una quan-
tia inferior– Junyent també posa damunt
de la taula les limitacions amb les quals
sempre acabava topant la FUB. «A Man-
resa teníem els estudis d’educació infantil
i volíem ampliar-los a educació primària,
però l’Autònoma no ens donava permís».
L’alcalde comenta que des allà no s’ente-
nia que els estudis universitaris aManresa
volguessin créixer. Amb aquesta manca
d’empatia ja s’hihan trobatanteriorsalcal-
des», matisa. «No hi ha hagut problemes
amb laUABo faltadediàleg,però, encon-
traposicióa l’actitudde l’Autònoma,Vicha
tingut bonapredisposició per entendre la
nostra problemàtica».

I és que, deixant de banda la federació
amb Vic, un dels principals interrogants
futurs de la FUB era la seva continuïtat

com a centre adscrit a la UAB i la depen-
dència en l’homologació de titulacions.
Per una qüestió de costos i competència,
institucions com la Universitat de
Barcelonahandeixat de tenir centres ads-
crits i sembla que la Universitat
Politècnica de Catalunya també s’ho està
plantejant. Aquest lligam ha estat un dels
punts quemés han pesat a l’hora de tirar
endavant la federació. No obstant això,
ValentíMartínezexplicaque«les relacions
amb l’Autònoma són correctes, tant ara
comen el passat. La UAB, amés, ha cone-
gut, seguit i aprovat tot el procés de fede-
ració amb la FUBalmes-UVic, des de l’inici.
En capmoment no ha perillat l’adscripció
dels nostres estudis. Mantenir la vincula-
ció amb la UAB ens permetria continuar
com fins ara, però difícilment podríem
plantejar-nos nous reptes, com ara
ampliar l’oferta de graus o dissenyar
dobles titulacions».

Per la seva part, Antoni Castellà veu molt
comprensible el canvi de rumb de la FUB
apartir de la federacióambVic. I hoexem-
plifica dient que «quan s’és un centre ads-
crit es depènde l’estratègia de la universi-
tat mare. La UAB és una universitat molt
potent i de molt prestigi, però té certa
lògica pensar que la FUB no estava for-
mant part de la seva estratègia general.
Amb aquesta federació, la FUB deixa de
ser una escola adscrita per passar a ser
una universitat i crec que la diferència és
molt rellevant».

Nousestudis
Amb la voluntat d’acostar-se al territori i
les necessitats del teixit econòmic i
empresarialmésproper, «ambel segell de
laUVic ja s’estan oferintmòduls professio-
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El 21 de gener comencarà el LlumCat 2014,
un concurs de llengua i cultura –virtual i en
paper– organitzat pel Centre de Norma -
lització Lingüística Montserrat, centrat en el
coneixement de la història i la tradició de la
Festa de la Llum de Manresa. El concurs, que
s’allargarà fins al 21 de febrer, consta de 10
preguntes i és obert a tothom. Podreu parti-
cipar-hi per mitjà del baner que trobareu a
l’edició digital El Pou.cat

Amb aquesta activitat el CNL Montserrat pre-
tén difondre, una manera lúdica i cultural, un
dels fets històrics que més impacte han tin-
gut en el desenvolupament econòmic,
demogràfic i cultural de la ciutat de Manresa.

Concurs LlumCat 2014



nals de grau superior em els rams del
metall i de la indústria càrnia a Ripoll i
Olot», explica Josep M. Vila d’Abadal. I con-
tinua dient que aquestes són formacions
que «permeten estudiar i treballar alhora i
que, actualment, no registren cap treba-
llador aturat en el país». Amb la mateixa
voluntat, i de cara al curs vinent, la UVic
iniciarà un mòdul de disseny d’animació
per a videojocs. Per a Jordi Montaña, l’am-
pliació d’estudis i titulacions serà possible
«sempre que fem les coses ben fetes.
Aquest és l’objectiu. De moment, hem
començat a treballar per tenir una oferta
conjunta de postgraus i de formació con-
tinuada. Més endavant veurem com arti-
culem l’oferta comuna de titulacions ofi-
cials». Com Jordi Montaña, Valentí Martí -
nez comenta també que s’està «treballant
per consolidar i ampliar les respectives
ofertes sobre la base d’especialitzacions.
El curs 2014-2015 s’iniciaran les primeres
col·la boracions acadèmiques en aquest
àmbit. Afortunadament, la FUB i la UVic
ofereixen titulacions molt diferenciades,
que es complementen perfectament». 

Antoni Castellà opina que l’existència
d’una oferta conjunta i la multiplicació del
volum d’alumnat generarà «sinergies i efi-
ciències que poden permetre ser més
competitius a l’hora de captar estudiants,
però, sobretot, a l’hora de captar fons
europeus que són essencials per desen-
volupar una política sòlida de recerca i
innovació». Pel que fa a reptes més ambi-
ciosos i a l’ampliació de titulacions, sent
del tot prudent, Valentí Martínez pensa
que les decisions en aquest àmbit s’hau-
ran de prendre «d’acord amb les necessi-
tats i possibilitats del mercat. La nova
estructura no ens ha de fer perdre un

valor que ens ha permès arribar fins on
som avui: la sostenibilitat de tots els nos-
tres projectes».Valentí Junyent opina que,
des de la federació i el treball conjunt, «es
tractaria de captar més especialitats, algu-
nes seran a Vic i d’altres aquí. Aquest
transvasament s’ha de veure en clau de
país, no exclusivament de ciutat: tindrem
una universitat que té un campus a Vic i
un altre a Manresa. El repte serà que els
universitaris es quedin al territori».

A curt termini, entre les prioritats del nou
projecte comú, hi ha el manteniment de
l’oferta acadèmica actual comptant amb

les diferents especialitzacions territorials;
en el cas de la FUB, la conversió de les
actuals escoles universitàries en facultats;
l’mpuls de nous projectes conjunts entre
els quals es visualitza una facultat de
Medicina; l’organització conjunta d’activi-
tats com una universitat d’estiu o la parti-
cipació conjunta en fires i, finalment,
garantir els drets de l’alumnat, ja que
molts alumnes hauran de finalitzar els
estudis amb l’homologació de la UAB.

Futur
Pensant en el futur, Valentí Martínez opina
que la federació universitària «ens ofereix
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Edifici de la Universitat de Vic en el campus Miramarges. Foto: Núria Closas
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un nou marc de treball. Però això, només,
no ens farà la feina. Haurem d’esforçar-nos
de valent tal com estem fent ara, per cap-
tar alumnes a Catalunya, a l’estat espanyol
o en altres països dins i fora de la Unió
Europea». Paral·lelament, el màxim diri-
gent de la FUB exposa que «el procés de
federació ha permès posar damunt la
taula un munt de projectes que es
podrien materialitzar amb la suma dels
dos centres». Ho corrobora l’alcalde de
Manresa: «A part de posicionar-nos en el
mercat universitari català, la nova univer-
sitat ens ha de situar en el món, interna-
cionalitzar-nos. Que els nostres alumnes i
el professorat puguin anar a centres de
l’estranger. La dimensió internacional a
Manresa no la teníem. La categoria d’uni-
versitat ens l’aporta». 

Per la seva part, Jordi Montaña és optimis-
ta i conclou que «les dues institucions més
que sumar, multipliquen. Esdevindran un
gran revulsiu per al rerepaís que potencia-
rà enormement la investigació, la innova-
ció, l’emprenedoria, la cultura i, en definiti-
va, el benestar de comarques que dispo-
saran d’una eina de coneixement de pri-
mer nivell». Montaña és ambiciós i, com
Valentí Junyent, aposta per esdevenir
«una universitat internacional amb una
forta presència en el territori català». A
part de les complementarietats entre les
ofertes existents, des de Vic, l’alcalde
aposta per «una universitat que faci una
funció social, vàlida per als alumnes i
també per a les empreses». En aquest sen-
tit, Valentí Martínez està d’acord amb les
opinions de Montaña i Vila d’Abadal i
apel·la, alhora, a la sostenibilitat del model
i a la necessitat de no obviar «condicio-
nants externs com, entre altres, el context
polític i econòmic o els canvis en els siste-
mes educatiu i universitari».També ressal-
ta aquest aspecte el secretari d’Univer -
sitats, Antoni Castellà, que, si una cosa

destaca de la trajectòria del model univer-
sitari manresà, és que «ha estat capaç de
créixer en innovació i autofinançar-se. Té
una oferta molt orientada a l’ocupabilitat i
a la qualitat docent. Això li dóna una ofer-
ta diferenciada respecte la resta de
Catalunya». 

Segons el calendari previst, i com revela
Valentí Junyent, «hi ha un primer nivell
de col·laboració per fer la formació con-
tinuada del curs 2014-15. El curs 2015-
16 començarà el primer grup alumnes
de grau que tindran titulació UVic-Uni -
versitat Central de Catalunya. La primera
promoció sortirà el curs 2018-19».
L’alcal de de Manresa creu que l’entitat
resultat de la federació «se situa al cap-
davant del rànquing de les universitats
mitjanes de Catalunya, després de les
quatre grans. Ja no serem una universi-
tat més en el territori, sinó una universi-
tat a tenir molt en compte. Juntament
amb Vic, som tant o més importants que
Lleida i tant com Tarragona en el context
català, no només pel nombre d’alumnes
i professors, sinó també per titulacions,
pels campus, pels espais».

Imatge i marca
La nova federació s’acomodarà sobre
una nova marca: Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya. Jordi
Montaña explica que ja tenen aprova-
des «pels dos patronats, les línies bàsi-
ques de la imatge corporativa conjunta i
es tem treballant en el seu desenvolupa-
ment». Valentí Martínez comenta que
«FUBages i FUBalmes-UVic estem treba-
llant sobre una imatge gràfica que visua-
litzi els elements importants de la fede-
ració: l’acord entre iguals de les dues
fundacions, l’autonomia de gestió dels
dos centres o el pas de centre adscrit a
universitat de la FUBages. I, sobretot, la
creació d’una nova universitat sobre la

base de dos projectes previs solvents. És
un treball que anirà prenent cos i es
visualitzarà durant els propers mesos».
Res pecte al manteniment de la marca
Universitat de Vic i la no aparició del
nom de Manresa en la nova denomina-
ció, Valentí Junyent ho justifica dient
que «ells ja tenien universitat i com a tal
reben una aportació econòmica del
departament d’Economia i Coneixe -
ment en virtut del conveni que tenen
establert. Per això, la nova institució s’ha
de continuar dient en bona lògica
Univer sitat de Vic. Ells accepten aquest
complement de ser Universitat Central
de Catalunya, en què ens sentim identi-
ficats, ja que tindrem la denominació
UMan resa-Universitat Central de Cata -
lunya». 

Josep M. Vila d’Abadal revela que el nom
de la futura universitat el va acabar d’esta-
blir el secretari d’Universitats, Antoni
Castellà, amb qui l’uneix una relació d’a-
mistat. «Valentí Martínez va posar sobre la
taula el concepte de Catalunya central i
Castellà va capgirar-ho». Per a Vila
d’Abadal «la marca és potent i té vocació
internacional». La complicitat d’Antoni
Castellà, per altra banda, confirma el
suport institucional en la federació. El
mateix dirigent valida el procés i pensa
que el nou escenari tindrà «una capacitat
rellevant de qualitat docent, amb un
impacte important en tot l’entorn econò-
mic. Si anem cap a una economia del
coneixement, hem de comptar amb les
universitats, que són els punts on aquest
es genera de manera nuclear». Finalment,
i pel que fa a la dotació del Govern, Valentí
Junyent espera que «la suma d’alumnats
contribueixi, lògicament, a augmentar la
quantia de l’actual conveni de la
Generalitat amb la UVic, ja que els con-
certs educatius es regeixen bàsicament
pel nombre d’alumnes».

Espai interior i biblioteca del campus Miramarges, a la Universitat de Vic. Fotos: Núria Closas



Mygdonia és un negoci familiar de cosmètica biològica,
amb un ampli apartat en Nutricosmètica. Una idea latent
durant anys de Jesús Xandri i Elisabet Planell que s’ha fet
realitat amb molta pauta i precisió. 

ygdonia és la germana homòloga de
Girasol?
—Elisabet Planell: Ja tenim la botiga
de Girasol, que és una botiga espe-
cialitzada en diatètica, herboristeria i
productes ecològics, però Mygdonia
ofereix un ampli ventall de cosmètica
natural i bio. 

—Què us va portar a obrir una altra botiga?
—E.P: Fa 5 o 6 anys vaig notar una millora de la meva pell com
a consumidora d’aquest tipus de productes i per això em vaig
introduir de ple en el món de la cosmètica biològica. Girasol
és el nostre pa de cada dia, però en involucrar-s’hi la Mont -
serrat, la nostra filla, ens va empènyer a començar Mygdonia.
—Jesús Xandri: Però tot i així, quan hi vam ser no vam pensar
que obriríem la botiga en 15 dies. Hem tardat 8 mesos a obrir-
la, una cosa excepcional dins del món comercial. No era la
idea de voler córrer, ho vam voler fer amb molta pauta per
aconseguir el que preteníem tots plegats. Aquella frase que
diuen «voler és poder», al final es va aconseguir gràcies la
coincidència de diferents factors. 

—Aquests 8 mesos què us han permès?
—E.P.: Ens han permès ampliar algunes marques que a
Girasol no hi són. Ens han permès no posar-nos tan ner-
viosos.
—J.X.: I treure’n el que volíem de la botiga. En tenir tant temps
ens l’hem treballat molt. Vam rascar el terra, vam arrancar
pedra... hem trobat un pou...

—Heu trobat un pou a la botiga?
—J.X.: Sí, sí. També unes arcades precioses. 
—E.P.: El Jaume Pla, el dissenyador de la botiga, va sintonit-
zar molt amb nosaltres. Volíem que transmetés el que la
cosmètica és: una joia vegetal. La meva filla li va dir al disse-
nyador «no sé com fer-ho, però imagina’t que haguéssim de
posar-hi un arbre». Al mig del local teníem una columna
que ens feia una mica de nosa i s’ha convertit en un arbre,
l’eix principal de la botiga. 

—Tot i el temps de què heu disposat, no heu topat amb cap
dificultat?
—J.X.: No gaires. El fet de poder disposar d’aquest temps ens
ha permès de fer-ho tot amb molta més previsió. A més, tots
els industrials que han treballat amb nosaltres han congeniat
molt bé entre ells, que és molt difícil, i alhora amb nosaltres. 

—Què li diríeu a algú que vol emprendre un negoci?
—J.X.: Que no s’arrisqui a obrir-lo sense tenir un coneixement
profund de què vol desenvolupar. La crisi, sens dubte, és per
tothom, però si tens un bon coneixement del producte i en
tens ganes, tant se val. 
—E.P.: Cal enamorar-te del que vens, ser fan del teu producte.

—Vosaltres sou fans del vostre producte?
—J.X.: En el nostre cas, portem un producte 100% natural,
que requereix una explicació per qui ve amb problemes de
pell, intoleràncies... i comporta que hi hagi un diàleg entre
client i venedor per poder aconsellar el millor producte.
Requereix uns coneixements de llarga experiència.

—Acabeu la frase: «A Mygdonia hi trobaràs...» 
—E.P.: Productes sense petroquímics ni derivats de petroli,
sense metalls pesats. La nostre pell és un òrgan i com a òrgan
respira i s’alimenta com qualsevol altre òrgan del nostre cos.
És de lògica que la nostra pell reaccionarà millor amb un oli
vegetal i plantes que tenen una naturalesa més afí al que nos-
altres som que no pas amb productes petroquímics. 

—Què preocupa als vostres clients?
—E.P.: Molta gent es preocupa que siguin productes no tas-
tats amb animals i això la normativa ecològica ja no ho per-
met. A més, aquest tipus de cosmètica va més enllà i això és
perquè molts laboratoris col·laboren amb organitzacions de
comerç just. Per exemple, n’hi ha que tenen plantacions de
roses a Turquia on col·laboren amb alguna ONG perquè els
pagesos puguin tenir un salari just. Voler tenir aquest tipus de
cosmètica també és un estil de vida. 

Elisabet Planell: «Cal enamorar-te 
del que vens, ser fan del teu producte»em
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Núria Closas
Foto: Marta Vidal

FITXA
Projecte: Mygdonia. Data de creació: maig de 2013. Emprene dors:
Jesús Xandri i Elisabet Planell. Sector: cosmètica biològica. Defini ció:
botiga de cosmètica biològica i natural amb un ampli apartat en
Nutricosmètica. Públic: obert a tothom. Web: www. mygdonia.es
Xarxes socials: facebook.com/mygdonia.es, @mygdonia
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La riera de Guardiola 
o de Cornet

Ignasi Cebrian
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a riera de Guardiola o de Cornet és el típic curs
fluvial de regim mediterrani, amb poc cabal a l’es-
tiu i amb una mica més durant la tardor i la pri-
mavera. Les seves aigües reguen una part petita
del municipi de Manresa. La major part recull les
aigües de Sant Salvador de Guardiola, el Bruc,
terme municipal on neix, i Castellfollit del Boix.
S’ajunta amb el Cardener a l’altura dels Torrents. 

La riera de Guardiola és un connector ecològic, una
infraestructura tant o més important que qualsevol estruc-
tura viaria. En aquest cas, no hi circulen vehicles, sinó fau-
nes, flores, aigua, gent, salut, turisme... Forma part d’aques-
ta gran infraestructura ecològica que és l’Anella Verda de
Manresa. Hi podem trobar molts punts d’interès. Com la
font del Calbet, el gorg de la Casa Nova o del Biarritz, la
Llosa o el gorg de l’Oller, entre d’altres.

A dos quilòmetres, al sud de la trama urbana, només un tram
curt de la riera, però, forma part del municipi. En aquest tram
fronterer, hi podem destacar l’obaga de l’Otzet, espai on hi
ha una vegetació única que amaga un pou de glaç (dins del
terme de Castellgalí), i una riera salada. Són punts d’interès
tant pel que són com perquè ens mostren dues problemàti-
ques ambientals d’actualitat i de repercussions planetàries.

A la riba dreta de la riera i sota uns considerables espadats,
hi ha l’obaga de l’Otzet amb un espectacular i únic bosc
d’aurons negres i roures. Un dels lloc més frescos i humits
del rodal de Manresa. A mitjans del segle XVII, quan s’esde-
vingué una petita era glacial, les temperatures eren més
baixes que les actuals, tant que es formaven congestes de
gel en les zones amb aigua estancada. Per això, fou en
aquesta zona on es va construir un pou de glaç que produ-
ïa centenars de tones de gel a l’any i del qual encara en resta
un bona mostra patrimonial. Actualment no seria gaire fun-
cional. La temperatura mitjana de la Terra és més alta a
causa de l’accentuació de l’efecte hivernacle produït per les
emissions de contaminants com el diòxid de carboni. 

A un quilòmetre
riera avall trobem
el gorg Salat de
Cornet. És salat per-
què fa entre uns 42
i 35 milions d’anys
hi va haver al Bages
un mar que es va
dessecar amb el
temps i va donar
lloc a una gran
capa o estrat de
sals. Un estrat que recorre gran part de la Catalunya central
a molts metres de fondària. L’aigua de la font salada que
omple el gorg està en contacte amb aquestes capes i per
això es salada. Aquests estrats, a més, són la font de sals de
les explotacions mineres de la conca del Llobregat i del
Cardener. En un cas, però, la sal surt de forma natural i en
l’altre gràcies a la indústria minera. En un cas l’impacte
ambiental és insignificant i en l’altre esdevé part d’un pro-
blema més global: la contaminació incontrolada de sòls i
aigües per certes activitats industrials.

L
A dalt, la riera de
Guardiola al seu pas pel
costat del pou de glaç. Al
costat, la gran roca calcà-
ria de la Llosa

C/ Torres i Bages, 23 - Manresa - www.altecom.cat - altecom@altecom.cat - 902 123 902 i 93 874 20 59 

Internet de banda ampla professional
Allotjament i registre de dominis
Allotjament de servidors als Datacenters
Servei de telefonia IP / Veu IP
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El molí d’oli de Rajadell: 
almàssera de premsa tradicional

Alba Piqué
Laia Puig
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ui arreplega l’oliva abans del gener, deixa l’oli
a l’olivera

La temporada de la recol·lecció de l’oliva
va de novembre a mitjans de febrer, però,
tal i com diu la dita, si es cull massa d’hora
les olives encara són verdes i contenen
molta aigua i poc oli, per això es recomana
collir-les com més madures millor perquè

així se n’obtindrà més rendiment.

A Rajadell trobem un dels pocs molins d’oli de premsada tra-
dicional del Bages. Es troba situat al barri dels Molins, just
abans de pujar cap al nucli antic. El Ramon Centellas ens fa
una visita pel molí mentre ens explica el procediment d’ob-
tenció de l’oli. El molí té dos pisos, a la part de dalt és on
entren els sacs plens d’olives. Principalment treballen amb
varietats autòctones com corbella, vera i verdal. Tot i que
també en premsen d’arbequina. La recol·lecció actualment
ja no és manual i per tant a la collita a part d’olives s’hi barre-
gen fulles, tiges i pedretes. Per tant el primer pas serà separar
les olives de la resta. Aquestes restes vegetals s’aprofiten per
a l’alimentació animal. Es netegen les olives amb aigua i s’a-
boquen a la tremuja on s’emmagatzemen i es pesen. A con-
tinuació, les olives baixen per la boca de la tremuja cap al pis
de sota, on s’aboquen progressivament sobre una base de
pedra on trobem dos corrons cònics de granit i de 1.500 qui-
los cadascun que van girant i aixafant les olives. Actualment
el sistema roda gràcies a un motor elèctric, però antigament
la força motriu la generava una mula i hi havia un únic corró.
Abans de passar la pasta a la premsa, i per tal de poder fer la
premsada en fred cal fer un pas previ que consisteix a abocar
la pasta en un dipòsit que té una doble paret per on circula
aigua a uns 28 graus i amb un vis sens fi que va remenant la
pasta. Aquesta temperatura és la idònia per obtenir una
millor extracció de l’oli, ja que si es fes a temperatura
ambient, atesa l’època de l’any en què ens trobem, la pasta
estaria massa freda i s’obtindria una quantitat molt més
baixa d’oli. Un cop tenim la pasta escalfada es va col·locant
sobre uns cofins de niló que després s’apilaran formant el

paller. Aquest serà el que es col·locarà a la premsa on passa-
rà unes dues hores i d’on se n’anirà extraient l’oli. Entremig
dels cofins encara quedarà una pasta més seca formada bà -
si cament pels trossos de pinyols i restes d’oliva que encara té
un 3-4% d’oli i que rep el nom de sansa. Aquest subproduc-
te en alguns llocs amb l’ajuda de dissolvents químics es tor -
na a premsar i l’oli que se n’obté es barreja amb altres olis
com el de gira-sol i és el que es ven com a oli refinat. 

A Rajadell la sansa no s’utilitza i es ven a altres productors.
L’oli que surt de la premsa encara s’ha de netejar, ja que va
acompanyat d’aigua i altres impureses. Per això fan falta una
sèrie de processos de decantació abans d’obtenir-ne el pro-
ducte final. El rendiment de tot el procés seria d’un 20%; de
100 quilos d’olives obtindrem uns 20 litres d’oli. El molí d’oli
només és obert de desembre a mitjans de febrer. Durant
aquesta època s’hi pot anar a comprar oli cada dissabte
durant tot el dia. I si us interessa veure’n in situ el funciona-
ment es poden concertar visites.

Q

FITXA
Elaborador: Molí d’oli de Rajadell - Productes: oli d’oliva verge extra
Adreça:Molí de Dalt, s/n - Telèfon: 938369026

D’esquerra a dreta, Joan Font i Ramon Centellas, al molí
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Vins del Bages

quest vi històric, que
Abadal, amb el seu enòleg
Miquel Palau, ha recuperat,
era d’elaboració habitual al
Bages de finals del segle

XIX. Les tines de pedra seca, a peu de
vinya, permetien vinificar el most
directament, sense pràcticament
transport. Ara ha reviscut a la vall del
Flequer.
Es tracta d’un vi negre elaborat amb
varietats quasi desaparegudes:
punxó fort, pansal, sumoll, etc. i és un
esdeveniment únic a Europa amb
resultat prometedor. Desencubat en
tres etapes: als 15 dies de fermenta-
ció - maceració;  dues setmanes més
tard i amb dos mesos de maceració.
El vi més atractiu, clarament, el dels
15 dies de contacte amb les pells. A
mida que augmenta aquest contac-
te, el vi mostra la seva part més vege-
tal i herbàcia, però també la més rús-
tica i menys fina.
Al mercat hi sortiran escasses ampo-
lles amb un vi de poca intensitat de
color que recorda els grans Borgonya
per les varietats veremades, algunes
d’elles blanques. Una fruita neta i
fresca amb notes anisades de fonoll
marquen un aroma exòtic i autèntic,
i una boca viva, fresca i alegre amb
una bona acidesa, amb records de
l’entorn de la vinya, bosc i pedra seca.
Un veritable cant a la història rural de
Catalunya.

Jaume Pont
Sommelier de Setè Cel

A
Mas Arboset.
Vi de tina 2013



La més mediterrània

de la senalla al plat

M’he quedat sol!
Protesta el pinyol.
Quan s’acaba la polpa
ja ningú el vol. 

i haguéssim d’escollir un
arbre que simbolitzés el
clima i la dieta mediterrà-
nia a la vegada, és proba-
ble que tots penséssim
en l’olivera. I això no és
pas estrany, ja que el con-
reu de l’olivera a la

Mediterrània occidental té una història
mil·lenària. De fet, a Catalunya, no és difí-
cil trobar oliveres que rondin els mil anys
d’antiguitat. Aquest conreu tradicional
emmarcat pel clima mediterrani que el
propicia ha sofert una explosió durant
els últims anys, ha arribat a doblar en
nombre d’hectàrees les terres dedicades
a la vinya i, durant la primera dècada del
segle actual, han aparegut la majoria de
denominacions d’origen. I és que cada
vegada més la cuina i dieta mediterrània
estant guanyant més pretendents, i en
aquesta cuina, l’element primordial és,
sens dubte, l’oli d’oliva. Però de l’olivera, a
part de l’oli, se n’aprofita tot. La fusta té
un encant especial pel seu color i per les
espectaculars formes i dibuixos que fa.
També diuen que és la millor fusta per
tallar-hi al damunt, a causa dels pocs
porus que fa. Les tiges i les fulles sobrants
de la recol·lecció s’usen per alimentar el
bestiar i els seus fruits, les olives, la majo-
ria són destinades a l’elaboració d’oli
mentre que una part més petita seran
consumides com a olives de taula, sence-
res, trinxades o bé farcides. Però és que a
més a més, el pinyol és un bon combus-
tible per a estufes de biomassa. 

En la nostra cuina, l’oliva és un element
primordial en els vermuts i amanides, i
això s’explica si tenim en compte que és
un fruit molt estimulant de l’aparell
digestiu, per tant molt adequat per ini-
ciar els àpats. Però hem d’anar amb
compte amb dues coses: el seu alt con-
tingut de sodi fa recomanar-ne un con-

sum moderat als hipertensos i el seu
sabor si bé enriqueix qualsevol plat,
també pot arribar a tapar-ne la resta. Rica
en greixos insaturats, aminoàcids, mine-
rals i vitamines, però baixa en hidrats de
carboni, una perla calòrica però saluda-
ble que convé tenir en compte a l’hora
de complementar els nostres tàpersde la
feina o bé entrepans. I per acabar, una
curiositat: diuen que menjar olives abans
d’anar a dormir fa somiar, però diguem
que no està científicament comprovat,
així que cadascú és lliure de provar-ho.

Coca de bacallà amb pesto 
d’oliva verda i cruixent d’espinacs 
Ingredients per a 4 persones: 400 g de
bacallà, 150 g de farina, cervesa o vichy, 1
c/c de llevat en pols, 1 c/c sal, massa de
full 240 g (la comprem feta), 24 espinacs,
8 tomàquets cherries, 45 g d’alfàbrega
fresca, 10 g de nous, 10 g de pinyons, 2
grans d’all, 20 g de parmesà, 20 g de
polpa d’oliva verda o bé d’olivada, 20 ml
d’oli d’oliva, pebre blanc i sal. 

Elaboració: Per a la tempura, posem en
un bol, la farina amb el llevat i hi incorpo-
rem el líquid fred sense parar de remenar
fins que ens quedi una massa lleugera-
ment densa (la prova és posar el dit i que
et quedi untat i no caigui. Per al bacallà,
enfarinem el bacallà un cop esqueixat i
després el posarem a la tempura, l’escor-
rem i ho posarem dins d’una paella amb

oli abundant fins que s’enrosseixi. Per a la
massa, la posarem sense estirar, tallada a
porcions i la taparem amb una altra safa-
ta de forn per evitar que pugi. La farem
coure de 18-20 min a 185 ºC. Per al pesto,
barregem tots els ingredients en un pot
per a triturar amb el túrmix, menys l’oli
que l’afegirem a poc a poc mentre anem
triturant els aliments (com si féssim una
maionesa) al final rectifiquem de sal i
pebre blanc. La versió original és feta al
morter. Per als espinacs, en l’oli que hem
cuit el bacallà però a més baixa tempera-
tura fregim lentament les fulles d’espi-
nacs fins que ja no facin bombolles i que-
din translúcides. Per als tomàquets, els
escaldarem i un cop la pell desenganxa-
da els aguantarem sobre l’oli de manera
que la pell ens quedi cruixent. Bon profit.

Eduard Merly i Guillem Puig. Poema de Cèlia Fíguls

S

21EL POU · GENER 2014



C/ Urgell, 35 - Tel. 93 872 99 97
MANRESA

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

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

FINANCEM LA SEVA COMPRA

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS
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BMW i3: 
endoll de categoria

Enric Oller i Carbó
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l primer elèctric dels alemanys és un pro-
ducte exclusiu, tecnològic, però sobretot
sostenible i econòmic en el dia a dia.
Dissenyat a partir d’unes proporcions
inèdites fins ara en el segment, se susten-
ta en un xassís d’alumini embolcallat en
una vistosa carrosseria de fibra de carboni
i plàstic reforçat (CRFP), que no passa mai

desapercebuda. 

L’estètica i el pes (1.195 kg amb l’equipament complet de
bateries d’io-liti) són els seus grans aliats. Els clients
empedreïts acostumats a l’ergonomia de la marca hauran
de fer un reset quan s’acomodin a l’interior, on la lleugere-
sa impera i poques coses recorden la resta de la gamma
BMW. Els plàstics i el cuir deixen pas ara als materials eco-
lògics, però el més insòlit és la postura al volant i l’accés a
l’habitacle, que es fa a través de 4 portes, les del darrere
d’obertura inversa. Els seients sorprenen també. Són molt
prims i més confortables del que aparenten. La porta del
darrere inclou el cinturó de la plaça precedent i la posició
general és força elevada, a l’estil d’un tot terreny, per afa-
vorir la visibilitat. Darrere el volant s’ha ubicat una petita
pantalla, i on habitualment hi ha la clau de contacte ara hi
trobem un petit comandament satèl·lit per seleccionar
els modes del canvi automàtic. Els comandaments analò-
gics i el panell central desapareixen. El protagonisme se
l’emporta una enorme pantalla amb tota la informació
necessària. Compta amb un potent sistema de navegació
i un programari molt desenvolupat. Amb l’app pertinent,
totes les dades de consum, eficiència, historial de con-
ducció, estat del vehicle en temps real i camí més curt, te
les emportes de casa al telèfon, i pots passar-les al cotxe
de manera automàtica. 

La mecànica lliura 170 CV (125 kW) amb un parell motor
de 250 Nm. La seva autonomia varia molt depenent de
l’ús que se li doni i del grau d’immediatesa que li exigim.
Els tècnics publiciten recorreguts d’entre 130 i 160 km. L’i3
presenta dos modes d’estalvi d’energia: l’ECO PRO i l’ECO
PRO +. Però el cotxe pot equipar opcionalment el que
BMW denomina «Range Estendre»: un petit motor bicilín-
dric de 650 cc i 34 CV que s’activa automàticament en
funció de les necessitats del sistema. S’ocupa exclusiva-
ment de recarregar les bateries fins a incrementar l’auto-
nomia uns 100 km.  

Un cop en marxa
sorprèn el silenci de
rodatge, la capacitat
d’acceleració i el
tacte del pedal dret.
L’accelerador arriba
associat a un sistema
de retenció del
motor que serveix
per recuperar energia. Quan això passa, lamaniobra es fa
tan evident que activa també el llum de fre. Nosaltres ens
hi hem adaptat en uns pocs quilòmetres i aplaudim fer-
mament la solució. Més enllà d’aquest recurs, podem
assegurar que pitjant a fons l’accelerador l’i3 desferma els
170 CV emmagatzemats. Per arribar als 60 km/h fan falta
només 3,7 segons i amb el doble de temps situarem el
nou elèctric de BMW per sobre dels 100. 

El flamant elèctric de BMW és l’urbanita perfecte.
Presenta un angle de gir envejable. Gira completament
sobre si mateix en menys de 10 metres i compta amb els
habituals sistemes d’ajut electrònic d’estacionament. Al
final del dia o quan hàgim esgotat les bateries haurem
de passar per l’endoll. En un de càrrega ràpida (que obli-
ga a contractar més potència però que subministra el
mateix fabricant) recuperarem el 80% de l’energia en
només 30 minuts. Amb un endoll domèstic convencio-
nal (com el de la rentadora) la recàrrega completa neces-
sita 8 hores. 

E

FITXA  TÈCNICA
Motor: elèctric 170 CV (125 KW). Tracció: posterior. Canvi: auto-
màtic amb dos modes de gestió. Frens: discs vent/discs vent.Vel.
màxima:150 km/h. Accel. 0 a 100 km/h:6,2s.Preu:35.000euros. 
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José Luis Correa Busto

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

uina és la teva relació
amb el món del futbol?
—Començo a jugar a
futbol al meu barri
d’una petita població
propera a Buenos Aires
fins que amb 10 anys
em fitxen per jugar als
equips base del mític
Argentinos Júniors  de

la capital, la millor categoria infantil
d’Argentina aleshores i que coincidia
amb  l’època històrica del futbol argentí,
amb l’organització i consecució del
Mundial 1978 per part d’Argentina i l’es-
clat del fenomen Diego Armando
Maradona. Vaig jugar-hi d’interior dret,
amb el número 8 des del 1974 fins al
1980, és a dir fins als 16 anys. Érem els
petits, els cebollitas, que vam poder inau-
gurar noves instal·lacions gràcies a la
venda de Maradona al Boca Júniors.
Recordo que en la fase d’iniciació, fins als
15 anys, no vam perdre cap partit.

Centre d‘Esports Manresa
—Quin és el teu primer contacte amb el
Centre d’Esports Manresa?
—El 2007 el meu fill Santi hi juga com a
cadet de Primera i l’Álvaro és aleví de la
Divisió d’Honor. Des del 1999 visc a Vaca -
ris ses i el coordinador Toni Ramos va
decidir que els meus fills passessin del
Club Esportiu Vacarisses al Manresa. En -
tro en relació amb altres pares que te nien
els seus fills també als alevins i co nec un
altre argentí que serà la meva mà dreta
en el món del futbol, Luís Alberto Villa,
que té un fill de l’edat del meu i és el coor-
dinador general del club.

—I quan decideixes optar a la presidèn-
cia del club?

—Quan el Centre d’Esports Manresa
passa la pitjor època de la seva història,
segons el president d’aleshores, Arcadi
Prat. Era a finals de juny del 2011 i els nois
veien que les coses no anaven bé.
Internament, fallava molt la qüestió eco-
nòmica, tot i que esportivament el club
no anava tan malament. Es va produir
una manca de compromís amb els paga-
ments establerts, com els desplaçaments.
El 29 de juny vaig fer públic que aspirava
a dirigir l’entitat amb el suport d’un grup
opositor format per un grup de pares del
futbol base que m’havien proposat lide-
rar-lo, per tal de capgirar la realitat del
club. Recordo que el 14 de juliol la nostra
plataforma ja era efectiva i a més integrà-
vem una altra candidatura que en princi-
pi liderava l’exàrbitre manresà Rafel
Vilaseca Arroyo. Després de diverses
dimissions, el dia 28 de juliol, encapçalo
una nova junta gestora amb vuit mem-
bres que compta amb el suport de l’alcal-
de Valentí  Junyent, ratificada el dia 5 d’a-
gost. Només tres dies després, la
Federació Catalana de Futbol ens regis-
trava com a nova junta gestora i anuncia-

va eleccions en una termini màxim de
tres mesos. Eliminada la candidatura de
Ramon Llorente per un defecte de forma,
accedeixo a la presidència el 28 d’octubre
del 2011.

—Amb quines persones comptes inicial-
ment?
—Durant els tres anys en què els meus
fills formen part de la disciplina del
Centre d’Esports Manresa, de primer veig
que puc col·laborar amb la junta directiva
d’Arcadi Prat i tot seguit m’adono que
puc gestionar el club quan diversos pares
i mares amb fills, petits futbolistes, em
visiten a l’empresa per proposar-me la
col·laboració. En aquell primer contacte,
recordo entre d’altres, Paco Castellano,
Lluïsa Nadal, Lluïsa Tulleuda i Josep M.
Morató.

—Poc abans, però, com vas reaccionar a
la decisió de l’anterior directiva de no fer
jugar el teu fill, tal com s’havien compro-
mès?
—M’ho vaig prendre amb filosofia. Penso
que el club havia tingut dirigents altruis-

Q
President del Centre d’Esports Manresa de futbol i exjugador dels
equips inferiors  d’Argentinos Júniors, té dos fills que s’han dedicat al
futbol: Santi i Álvaro, aquest darrer milita actualment al juvenil B del
CE Manresa. Organitzador del Mundialet intercultural de Manresa,
dóna suport a la creació de la ONG Diapo. Vol millorar el futbol base
local amb la unificació del seu club amb el Gimnàstic de Manresa. A
més de mecenes del club manresà, aquest empresari argentí, resi-
dent a Vacarisses, és gerent de l’empresa d’Abrera Proto-Tech System
SL, fundada l’any 2004 a Barcelona i dedicada a la fabricació de pro-
totipus per a grans empreses automobilístiques tant de models com
d’utillatges de control o d’estampació. A més d’Abrera té una planta
a Sollana, al País Valencià, i s’ha expandit cap a Munic i el Japó.
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tes, però que en l’aspecte social tenien
uns paràmetres de gestió en la com -
petició que, en el fons, no eren correctes.

—Amb la perspectiva que dóna el temps,
podem incidir una mica més en aquesta
valoració?
—Penso que hi havia un excés de zel i
desconfiança per part dels dirigents ante-
riors. Pel que a mi respecte, vull estar en el
mandat que em toca, per organitzar el
club d’una manera professional, però
sense que sigui una càrrega excessiva per
a ningú, ja que sovint es generen unes
expectatives no realistes.

Bruixa d’Or
—Tot i que no se n’ha parlat, per què des-
a  pareix l’esponsorització de la Bruixa
d’Or? Com és que no es va renovar l’a-
cord?
—Tant ahir com avui em semblen exces-
sives les pretensions de Xavier Gabriel
per a un patrocini.

—El teu mecenatge ha arribat als
242.000 euros en tres temporades?
—El 2011 vam haver d’injectar  inicial-
ment 48.000 euros al club, ja que no hi
havia cap altre ingrés. Amb el que es
recaptava de la temporada 2011-2012
només n’hi havia per pagar les despeses
de l’anterior. Calia fer un pressupost nou
per donar liquidesa al club i sanejar el que
havia de venir. No es podia seguir comen-
çant la temporada amb dèficit que s’in-
crementava l’any vinent. Així, amb el
pressupost del nou any liquido el deute i
fem front als sous dels tècnics, entrena-
dors i d’altres empleats del club. No m’a-
grada gaire parlar de xifres, però si que és
cert que en tres temporades hi he aportat
242.000 euros. Al final de la temporada
2011-12, d’un pressupost de 250.000
euros n’hi vaig aportar 70.000; a la 2012-
13, sobre un pressupost de 351.000
euros, l’aportació personal va ser de
112.000; i aquesta temporada 2013-14,
d’un pressupost de 390.000, 60.000.

—Com a president, com en planifiques la
gestió?
—M’interessa la gestió, l’organització i el
control. Per això vam crear 8 àrees de tre-
ball: econòmica, social, esportiva, comu-
nicació, tresoreria, secretaria, jurídica i
mèdica. Aquests dos darrers anys, hem
tingut problemes de manca de personal
per poder dur a terme tots els projectes
de les àrees de la nova estructura. Tot i
així, la gestió ha millorat perquè estem

organitzats i el control serveix per veure
com funcionem. De moment, afavorim
430 nois.

—Ara, quins són els principals objectius
del club?
—En aquests moments, Manresa té un
club per acollir cada vegada més nois en
la pràctica del futbol. Els nostre repte és
poder crear un bon club en l’àmbit cata-
là. Durant els sis anys de la meva presi-
dència, tenim el compromís de generar
recursos propis, per tal que l’entitat sigui
estable. Esportivament, l’objectiu ha de
ser retornar l’equip a la Tercera Divisió,
millorant la base, amb jugadors que sur-
tin majoritàriament del juvenil i d’altres
jugadors amb experiència, que ja hagin
passat pel Manresa. Cal millorar la pre-
sència d’espectadors, ja que actualment
tan sols un centenar va al camp, però per
això cal fer un bon equip que s’impliqui
amb la ciutat i pujar de categoria. 

—Econòmicament, ja està sanejat?
—El CE Manresa ara genera més ingres-
sos que quan vaig entrar, però encara no
els suficients perquè sigui viable. Cal una
remodelació de les instal·lacions, amb
millors professionals en el camp esportiu.
També s’ha fet una remodelació del bar,
que ara comença a ser rendible, i fa l’a-
portació que també li pertoca, al club.

—Com són les relacions amb l’Ajunta -
ment?
—Actualment són fluïdes. L’any passat,
vam signar la renovació de la cessió de les
instal·lacions fins a la finalització del nos-
tre mandat. L’aportació municipal és la
mateixa que hi ha hagut fins ara, és a dir
que es fan càrrec dels rebuts de la llum i
l’aigua. No ens aporten cap subvenció,
però sí alguna ajuda en el material espor-
tiu. La millora de l’entorn de l’estadi és
molt difícil i la veiem molt poc factible en
els propers tres anys.

—Com és la nova àrea d’atenció a l’usuari?
—En la nostra filosofia, per poder exigir
és imprescindible donar els mitjans
necessaris per treballar. La millora de les
infraestructures comporta canvis signifi-
catius per donar un ús a totes les sales:
audiovisuals, despatxos, noves oficines,
atenció a l’usuari... Amb capacitat econò-
mica podem pagar la formació esportiva
als nostres col·laboradors.

—Quina és la principal novetat de l’àrea
de Comunicació?

—Diria que la creació el setembre del
2012 de la revista Fem Manresa que
aquest desembre ha tret el número 10. Es
tracta de donar a conèixer totes les activi-
tats esportives del club. Habitual ment
també s’hi fa una entrevista, que en
aquest darrer número s’ha dedicat al
vicepresident del CEM i exàrbitre de fut-
bol Rafel Vilaseca. La coordinació i la
publicitat van a càrrec del meu amic Luis
Villa. La revista està en fase de consolida-
ció. És una idea que vol generar recursos
i fer participar la gent del club.

—Què vol ser el Llibre Blanc del Centre
d’Esports Manresa?
—Una presentació resumida del club on
arriba el nou jugador. Inclou una presen-
tació de la ciutat i els serveis que ofereix.
També ens servirà per oferir-lo als clubs
forans que participin en els diversos tor-
neigs. Per això, les presentacions tractem
sempre de fer-les a l’ajuntament.

—Què ens pots dir de l’ONG, Diapo CEM?
—Va ser una idea de Moctar Thera, de
l’Associació d’Amics del Senegal, Abul
Djitté i Luis Alberto Villa, involucrats
també (encara que hi ha més gent) en
l’organització del Mundialet intercultural
de Manresa, des de fa 11 anys. Al comen-
çament, era una iniciativa de Moctar
Thera que va canalitzar 70 nens d’origen
immigrant d’Àfrica i Sud-amèrica, actual-
ment també d‘aquí, integrada com a
ONG, al nostre club. Entrenen dos cops a
la setmana, els proporcionem roba, fem
els tràmits federatius i el pagament dels
arbitratges. Hi ha equip cadet, infantil i
aleví federats. El patrocini dels desplaça-
ments el fa Europcar, que hi aporta dues
furgonetes. Es preveu que evolucioni
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com una secció del CEM, si genera recur-
sos propis, ja que hi ha una mancança en
l’àmbit social. Per funcionar correcta-
ment, penso que necessita també la
implicació de l’Ajuntament i d‘altres esta-
ments ciutadans. De moment participen
en els nostres torneigs i cada vegada més
juguen dins del nostre estadi.

Futbol base
—Com s’hauria de millorar el futbol base
de la ciutat?
—Caldria unificar definitivament el CEM
amb el Gimnàstic de Manresa. En el tor-
neig d’alevins ja hem assolit que una seu
sigui la del Gimnàstic. Mantenim conver-
ses amb el president Miquel Sebastià i el
president d’honor, Francesc Bosch, que
ens ha suggerit diverses formes d’agru-
pació. Penso que estaria bé una fusió dels
clubs amb una sola junta directiva. No
tinc cap pretensió de ser-ne president,
però sí que tinc  molt clar que m’agrada-
ria acabar el mandat amb un sol club de
futbol base fort a Manresa.

—Quina importància doneu a l’organit-
zació de torneigs d’elit?
—Són una activitat bàsica i un fet fona-
mental per donar a conèixer les catego-

ries del nostre club. Per això n’organitzem
d’elit tant en el futbol femení, amb la pre-
sència de 25 equips, com en el cadet i ara
també en categoria aleví. Precisament,
del 2 al 4 de gener es desenvolupa el pri-
mer Torneig de Reis elit aleví del Centre
d’Esports Manresa, amb la participació
dels cinc equips alevins del club, a més
dels del Liverpool, Barça, Màlaga, Sevilla,
Celta i Athlètic de Bilbao. L’esdeveniment
també ajuda a despertar la nostra ciutat.
Entre d’altres coses, demana la creació de
més hotels a Manresa. Calen idees, però
després s’han de realitzar.

—Et penses presentar a la reelecció?
—Dependrà de si assoleixo o no els
objectius que m’he marcat en aquests
cinc anys.

Proto-Tech System SL
—A què es dedica la teva empresa i
quina activitat concreta hi desenvolupes?
—L’empresa Proto-Tech System SL la vam
fundar a Abrera tres socis. Un de Rubí, un
de València i jo. Hi desenvolupem el me -
canitzat i els acabats, així com diversos
components de disseny. En una primera
fase fem els prototipus, tant d’automoció
que ens és una demanda prioritària i on
ens cal innovar més, com d’aeronàutic,a
on s’ha passat d’una construcció del 30%
d’alumini al 70% de fibra, que constitueix
un canvi substancial, i sectors més esta-
bles com són el naval i el ferroviari. El
client ens dóna el disseny 3D i a partir d’a-
quí el projecte per fabricar xapa (matrice-
ria), mecanització, estampació, taller al
làser, soldar i muntatge del cotxe. És a dir,
que podem fer tot el procés de mecanit-
zació a la fabricació del cotxe.

Models
—On es fan els models?
—Es fan íntegrament a 12 quilòmetres
de Munic, concretament a la localitat de
Unterschleissheim, amb fabricacions prò-
pies, d’acord amb el dissenyador que té la
idea de la forma interior i exterior del
cotxe. Es mecanitza d’acord a una geo-

metria i s’escaneja amb una motllura a
mà, que és un material d’argila anomenat
Clay. El model de referència es basa en
una matemàtica completa del cotxe i en
la seva viabilitat. Es tracta d’un material
dur de resina mecanitzat, motllurat a
màquina visualment. El final de línia l’a-
nomenem DKM, per exemple a Seat, que
disposa d’una gran tecnologia per a la
fabricació del cotxe i amb controls més
estrictes que la mateixa Volkswagen. El
seu control de dades pertany al rang de
qualitat més estricte, d’acord a les tole-
ràncies que ens donen, però és cert que
no ho saben vendre. És una etapa sense
fase de funcionabilitat, que s’anomena
Show cars, que són vehicles només per
exposicions i fires, d’aparença real, però
només en el caràcter. El control i el calibre

són l’útil per controlar el material de les
produccions i la seva certificació, que el
client exigeix.

Estampació
—Quina és la darrera fase del disseny?
—L’estampació i els prototipus en xapa i
sèries curtes. És efectivament la darrera
fase per les grans empreses, abans de la
producció. És la demostració definitiva
que el cotxe complirà les especificacions
per normativa, és a dir, pel que fa a xocs,
inclemències climàtiques, quilometratge,
llantes mecanitzades, cops per trenca-
ment o refredament, com si ja fos de pro-
ducció real. I ara, des de fa un any, també
fem l’estampació en calent, arran dels
cotxes elèctrics.

—Des d’on  i per a quines marques treba-
lleu?
—L’empresa treballa directament per a
Seat, Volkswagen i Audi; indirectament,
per a Honda, Toyota, BMW i Ford. Des de
l’any 2004 tenim la seu principal a Abrera;
el 2007 vam comprar unes noves naus a
València que van començar a treballar a
partir el 2008 per als primers promotors
de Ford i el nostre soci d’Almussafes hi fa
de gerent. Després de cinc anys de treba-
llar per a Volkswagen, el juny del 2011
vam inaugurar la planta d’Alemanya, que
és la primera en disseny en l’àmbit mun-
dial, per això entenem que la nostra pri-
mera fase ara ha d’estar en sòl alemany.
Recentment també ens hem instal·lat al
Japó per a l’estampació en calent, mitjan-
çant la Gestamp, a través d’un contracte
de col·laboració. Això ens permet treba-
llar indirectament per a Honda, Toyota i
Nissan, amb més de 100 empleats direc-
tes, 6.500 projectes desenvolupats en
diferents fases i en 10 anys hem pogut
passar d’una facturació de 400.000 euros
als 14 milions actuals.

Independència
—Quina és la teva visió sobre la indepen-
dència de Catalunya?
—En parlo sovint, perquè hi ha molta
gent identificada amb el procés. La lluita
del poble per recuperar la seva història
sempre és lícita i els seus membres ho
han de seguir intentant perquè sigui
una realitat. Els temps que s’han marcat
els dirigents fan que no n’acabi d’estar
convençut. Ara bé, crec que si s’ha
començat un moviment i perdura en el
temps, pot assolir el fi que persegueix la
majoria del poble de Catalunya. Cal

«En futbol base, penso que estaria bé una fusió
entre el CE Manresa i el Gimnàstic, amb una sola
junta directiva, de la qual no pretenc ser president»
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el perfil
osé Luis Correa Busto neix a Córdoba (Ar -
gen tina), l’1 de febrer de 1964. Fill de
Ricardo Rubén, un supervisor de l’empresa
Coca-Cola, i Clarisa, mestressa de casa. Té
dues germanes, Sandra i Mariela. Com que
havia nascut amb una deformació congè-

nita, la seva família decideix portar-lo a San Miguel
del Monte, amb un especialista perquè vagi fent
una evolució natural del creixement. Es recupera
satisfactòriament i fa vida a la ciutat de San Miguel,
a 30 quilòmetres de Buenos Aires, on s’estarà fins
als 26 anys. Estudia primària i secundària al col·legi
San Miguel fins que amb 16 anys ingressa a l’escola
d’aprenentatge de la Ford, a la ciutat General
Pacheco. Creix amb el sistema dual d’estudi i pràcti-
ques a l’empresa. Amb 19 anys comença els estudis de
matricer, durant 7 anys. Fins i tot comença la carrera
d‘enginyeria industrial, però la deixa al tercer curs. Buscava
progressar professionalment i decideix treballar a un ritme
més alt. I si fins ara s’havia dedicat a la fabricació, ara li
comença a interessar el muntatge. Així que a partir del 18
de juliol de 1990 decideix acceptar un contracte de l’em-
presa Dover de Barberà del Vallès com a operari en la sec-
ció de mecanitzat i agafa una excedència de sis mesos a la
Ford. Era solter i volia progressar, i quan li proposen retornar
a l’Argentina, decideix quedar-se a Catalunya, d‘ajudant de
l’encarregat en una secció de mecanitzat de 50 persones. Al
cap d’un any, 1991, ja exerceix d’encarregat. 

Es casa el gener de 1992 amb l’argentina Susana Gómez,
amb qui tenen dos fills: Santi i Álvaro. S’estableixen a
Barberà del Vallès i el Santi neix el 21 de març de 1993. El
1995 adquireixen un pis de compra. Un empresari de
Ponferrada el convenç per anar-se-n’hi a viure un any des-
prés i el 8 de novembre de 1996 neix el seu fill Álvaro.
Professionalment, es dedica a la matriceria i a la fabricació
de motlles d’injecció DDM (disseny i desenvolupament de
motlles) fins al setembre de 1998, en què torna a Catalunya
al pis de Barberà i a Estampaciones Sabadell, una fàbrica de
Palau de Plegamans que es dedica a l’I+D, en prototipus i
calibres. Volia un lloc de responsabilitat, amb una filosofia
diferent i més dedicació a la feina: «M’agrada la forma de

treballar de Catalunya, on hi ha més dedicació per la feina,
que de cara a les empreses és molt bo. És una filosofia del
treball que no és només una forma d’adquirir un manteni-
ment, sinó més aviat una forma de vida». A diferència d’al-
tres llocs de l’estat, entén que a Catalunya no es concep
viure sense treballar. L’any 2000 treballa per la multinacio-
nal EDAG, que es dedica a l’estructura i estampació de pro-
totipus de xapa per a cotxes. Si ja dominava la matriceria i
els motlles, ara s’especialitza en calibres i prototipus de
xapa, de manera que la seva trajectòria professional el va
formant paulatinament en el que serà l’activitat de la seva
pròpia empresa. Del 2002 al 2004 treballa en societat amb
el taller de modelatge B.B (Bernardo Belmonte) de la barria-
da de Sant Andreu de Barcelona. I, ja el 2004, funda la seva
pròpia empresa a Abrera: Proto-Tech System SL, amb dos
socis més, un de Rubí i l’altre de València. Actualment exer-
ceix de gerent i l’empresa es dedica al desenvolupament
del mecanitzat i d’altres components com el disseny i els
acabats. Esportivament, comença a jugar a futbol al barri i
als 10 anys fitxa per Argentinos Júnior, on jugarà d’interior
dret des del 1974 fins al 1980. Deixa el futbol als 16 anys en
entrar a la Ford. Des de l’any 1999 viu a Vacarisses. El 2007
el seu fill Santi juga amb el cadet de primera del Centre
d’Esports Manresa i l’Álvaro en l’aleví de la Divisió d‘Honor.
Així que entra en contacte amb el club i a partir del 2011
n’assoleix la presidència, que comporta el seu mecenatge i
una millora evident en la gestió professional del club.

J

molta il·lusió i posar-hi ganes per assolir-
ho. Caldria establir unes regles del joc en
què la gent hi pugui creure. Si és una
il·lusió col·lectiva la independència aca-
barà sent una realitat i no un simple joc.
No sé el temps que pot durar.

—On veus el principal inconvenient? 
—En la direcció del procés. Cal pensar
que a Europa es coneix Espanya i això
pot ser un seriós problema per Cata -
lunya. Pel que fa a la gestió, es veu arreu

que es fan coses al país, però a l’exterior
no hi ha aquesta sensació. Es parla d’in-
dependència, però com que es fa poc
soroll, a diferència d’altres llocs, la situa-
ció a l’exterior es complica més. A
l’Argen tina, a part de la tradició futbolís-
tica, no n’hi ha de culturals, ja que s’a-
dapten fàcilment les d’Estats Units,
Espanya o Itàlia. En canvi, a Catalunya hi
ha una cultura pròpia, que als que
venim de fora ens costa més d’entendre,
perquè no l’hem viscuda. Però em sem-

bla il·lusio nant el camí emprès per la
societat civil catalana.

—Els espanyols ens volen fer por i ens
diuen que les empreses marxaran de
Catalunya. 
—En l’aspecte empresarial no em pre-
ocuparia , perquè qualsevol empresa, si fa
la feina bé, amb professionalitat i il·lu sió
mai no pot resultar perjudicada. Ho tinc
clar, la independència de Catalunya no és
un problema en l’àmbit empresarial.
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Enric Casas
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Escriptors negres
amb carta blanca

Jordi Estrada

i ha escriptors que sig-
nen els llibres amb el
seu nom, n’hi ha que
els signen amb pseu-
dònim i n’hi ha que els
signen altres per ells.
És el cas dels escriptors
coneguts com a negres

o fantasmes. Si no fos perquè, a banda
de ser una mà llogada, Zulima Martínez
i Genís Sinca despleguen una obra
paral·lela, es mantindrien literàriament
en l’anonimat.

I s’hi mantindrien pel compromís de con-
fidencialitat que adquireixen tan bon
punt reben l’encàrrec per part de l’edito-
rial o de l’interessat. Tant Zulima
Martínez com Genís Sinca, dos narradors
manresans amb nom i trajectòria literà-
ria pròpia, durant els darrers anys han
escrit sense signar una desena de llibres,
firmats per esportistes d’elit i altres noms
rellevants de l’incert món de la fama.

Els negrers
Zulima Martínez va convertir-se en una
negra a partir d’un màster d’edició que,
en finalitzar filologia hispànica, va cursar
a la Universitat Pompeu Fabra. En el seu
cas va ser un segell editorial determinat,
vinculat a l’editorial Planeta, que va pro-
posar-li escriure les biografies, després
publicades com a autobiografies, de
personatges populars  vinculats amb el
món de l’esport, la música i la medicina.
Martínez explica que «alguns d’aquests
personatges haurien pogut escriure per-
fectament el llibre, perquè en tenen
prou capacitat, però no és el seu ofici i, a
més a més, escriure implica temps, que
és el que no tenen». En els cinc llibres
escrits com a negra, Martínez remarca
que els seus protagonistes «tendeixen a
destacar d’ells mateixos l’esforç, la cons-

tància i la normalitat». I subratlla que
«per damunt de tot, volen expressar la
necessitat de fer-se propers i fer-se esti-
mar perquè de famosos ja ho són».

A Genís Sinca, en canvi, les sol·licituds li
han arribat de la mà de negrers particu-
lars,  coneixedors del seu ofici com a
periodista, guionista i escriptor. A dife-
rència de Martínez, a qui demanaven
biografies, Sinca –que també n’ha escri-
tes, però sempre signades per ell– ha
publicat sis novel·les per a personatges
mediàtics, «que busquen en la lletra
impresa la perdurabilitat que no pot ofe-
rir-los un èxit mediàtic efímer». Confessa
que fins i tot ha fet de negre d’algun
escriptor de bona reputació i que «algu-
na editorial ha acabat editant un d’a-
quests llibres ignorant-ne l’autoria real».

El contracte
Consti o no per escrit, el negre es com-
promet a silenciar les dades del negrer i
del llibre, així com aquelles confidències
off the record expressades per la persona
biografiada, quan es tracta de textos
memorialístics. Martínez comenta que,
en el seu cas, l’únic contracte que exis-
teix és entre l’editor i el personatge. I afe-
geix: «De vegades, els noms dels autors
fantasmes també apareixen als crèdits,
per allò dels drets d’autor. Pel que fa a
mi, l’editor em paga un tant per pàgina i
llestos». La tarifa de Sinca és per novel·la
i any: «Si la volen abans, el cost és més
elevat». Martínez i Sinca coincideixen a
comentar que quan els encarreguen un
text l’única cosa que el negrer té clara és
el termini i la signatura.

Tot i no formar part del contracte, Sinca
afirma que en alguna ocasió ha elaborat
també el guió per a l’acte de presentació
del llibre, en el qual ell mateix ha assistit
com a públic, anònimament.

L’encàrrec
A Martínez l’editor li dóna un nom, un
contacte i una data de termini, que sol
ser de tres mesos, durant els quals
sosté entre sis o nou entrevistes amb el
biografiat. Segons ella, «el nombre i
l’extensió de les trobades depenen de
la disponibilitat de l’entrevistat, ja que
en ser personatges famosos es mouen
constantment.» A partir del contingut
de les entrevistes i d’un dossier previ
amb entrevistes i currículum, la negra
va escrivint «la biografia com si fos una
autobiografia». L’escriu en primera per-
sona «però amb la distància deguda,
perquè el meu estil i la meva veu són
meves. Quant al to, me’l proporciona la
transcripció de l’entrevista». Explica
que al llarg de les entrevistes, comple-
mentades a vegades amb trucades i
correus electrònics, «sorgeixen moltes
confidències impublicables, que t’aju-
den a humanitzar el personatge».
L’última entrevista posa punt final a la
relació entre biògraf i biografiat:
«Enllestit el text, el passes a l’editor o a
l’agent del personatge, perquè hi
donin els vistiplau, facin esmenes... En
alguna ocasió he hagut d’esmenar
coses que l’entrevistat nega haver dit,
malgrat que tot queda enregistrat. De
tota manera, tant se val, perquè és ell
qui signa el llibre. Tu hi has posat el
com i ell, conjuntament amb l’editor o

En els últims anys, una desena de novetats editorials signades
per personatges populars i mediàtics han estat estat escrits pels
manresans Zulima Martínez i Genís Sinca.
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el seu representant, acaba decidint
què dirà o deixarà de dir el llibre».

Escriure una novel·la per encàrrec ja és
tota una altra història. El negrer, com a
màxim, «et suggereix unes escenes», diu
Sinca. I continua: «Primer de tot els
demanes de quin gènere la volen». Com
si el negre fos un gelater, l’escriptor llo-
gat elabora el producte amb els gustos
desitjats. En aquest sentit, Sinca recorda
algunes peticions curioses: «Un negrer
va dir que hi volia un vampir, perquè en
aquell moment els vampirs estaven de
moda. Un altre volia que parlés d’un
paio que durant un un vol se sentia atret
per la seva acompanyant de seient, cosa
que a ell li havia succeït i sospirava amb
la idea que aquella noia en llegir la
novel·la s’hi trobés reflectida». Explica
com un altre negrer, després de llegir el
text, va exclamar: «Todo esto es dema-
siado catalán», considerant tal vegada
que com més internacional fos la histò-
ria més còsmica seria la fama. 

L’ofici de negre
Sinca és ben explícit: «Hi ha molts més
negres del que la gent es pensa. Jo en
conec uns quants i no els falta feina».
Assegura que «mentre hi hagi analfa-
bets i vanitosos hi haurà negres». De fet,
això dels escriptors negres no és cap
novetat. Grans autors, com Alexandre
Dumas, tenien al seu càrrec un planter
d’escriptors que escrivien per a ell. El
mateix Josep Pla disposava d’un o més

escriptors negres que van traduir bona
part dels seus articles del castellà al cata-
là, sense que se’n conegui la identitat.
Sinca dóna fe que en la literatura catala-
na actual hi ha més d’un autor amb
negre. D’alguna manera, «els antics
escrivents de cartes també ho eren, de
negres». I afirma que, en l’actualitat, «els
escrivents de cartes han desaparegut
perquè ja no s’escriuen cartes, no pas
perquè hagin deixar d’haver-hi analfa-
bets, alguns dels quals van d’escriptors».

Tant Sinca com Martínez consideren
que l’ofici de negre no és prou recone-
gut. «Per als negrers», diu Sinca, «escriu-
re un llibre és com bufar i fer ampolles».
Aquesta banalització de l’ofici sovint es
fa extensiva als guionistes: «Si els
guionistes de TV o de cinema, tal com va
passar fa uns anys a Estats Units, es plan-
tessin, hi hauria una paràlisi total».
Reconeixen sentir-se satisfets d’aquesta
experiència, pel que té de modus viven-
di, llibertat d’escriptura i aprenentatge
de l’ofici: «És un exercici, adquireixes tau-
les i afines el llapis», diu Martínez. Però
ara mateix tots dos prefereixen centrar-

se en les seves creacions. Sinca es troba
treballant en la continuació d’Una famí-
lia exemplar i en les memòries de l’advo-
cat i polític Josep Lluís Vilaseca, primer
secretari general de l’Esport de la
Generalitat, i de Joan B. Cendrós, empre-
sari, promotor i activista cultural, editor i
cofundador d’Òmnium Cultural i del
premi Sant Jordi de novel·la. Pel que fa a
Zulima Martínez, alhora que revisa la tesi
doctoral sobre el poeta Leopoldo María
Panero, prepara l’edició de la seva segon
novel·la, El esqueleto del iceberg, en què
s’explica la història d’una família que, en
els anys de la guerra civil, emigra a
Catalunya i s’instal·la a Manresa: «És una
història plena de silencis, que amaguen
rancúnies, inseguretats, vulnerabilitats i
un sentiment intens de culpa». Mentre
que per a Martínez «fer de negra forma
part d’una etapa passada», per a Sinca,
amb dedicació plena a l’escriptura, ser
una mà llogada continua essent una
forma de guanyar-se el pa, si més no fins
que pugui viure exclusivament de l’obra
pròpia: «El meu somni, òbviament, és
alliberar-me de la bola de ferro literària
que m’aferra el canell».

Genís Sinca i Zulima Martínez, escriptors ‘negres’ manresans. Tots dos consideren que es tracta d’un ofici poc reconegut. Fotos: Arxiu particular / Jordi Alavedra

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

Àngel Guimerà, 74     08241 Manresa     Tel. 93 873 38 82
Fax 93 877 09 58     www.parcir.com     parcir@parcir.com
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Antiga fàbrica Pielsapa
tr
im
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o fa tants
anys el
Passeig i
les seves
rodalies,
que ara
són la
part més

important del centre
comercial i residencial,
eren un eixample indus-
trial al costat d’una línia
de ferrocarril. Això només
es nota per la permanèn-
cia de dos edificis fabrils
reutilitzats, el de la
Maquinària Industrial i el
de la fàbrica de sabates
Pielsa, al carrer de Carrió,
construït el 1921 i rehabi-
litat el 2002 per a ús resi-
dencial i d’oficines.

Era una fàbrica de planta baixa i dos pisos situada entre
mitgeres de la qual només ha conservat la façana amb
elements estètics propis del Noucentisme postmoder-
nista. Té cinc grans obertures a la planta baixa i a cada
pis perfectament alineades. Per donar una impressió de
més amplitud, l’arquitecte va destacar les línies horit-
zontals: una franja entre la primera planta i la segona i
una vistosa cornisa amb força ràfec desapareguda amb
la rehabilitació. A la dreta hi ha un sector de façana que
sembla d’un edifici anterior perquè no segueix l’estèti-
ca de la resta, però manté la mateixa relació entre alça-
des. El recurs estètic més característic d’aquesta façana
és la diferència entre el tractament de les obertures. Les
de la planta baixa i el primer pis tenen els brancals
revestits amb forma de carreus i estan coronades per
arcs amb dovelles. A la planta baixa són de la mateixa
mida i ara fan la funció d’entrades d’un porxo públic en
el qual hi ha aparadors comercials. Els arcs tenen la clau
molt destacada en forma de corretja que ve de l’ampit
de les finestres de la primera planta i petits detalls geo-
mètrics, com tres cercles gravats a la paret en l’arrenca-
da de l’arc. A la primera planta, són finestres baixes amb
grans arcs de mig punt, que també tenen elements
decoratius circulars. A la segona planta, en canvi, les
finestres són rectangulars i sense elements decoratius.
Aquest contrast sembla cridar l’atenció sobre el sector

de façana pensat per embellir el carrer i aquell que s’ha
concebut únicament com a via d’il·luminació natural
per a un espai de treball.

L’empresa que va construir i explotar l’edifici entre 1921
i 1989 fou  Manufacturas de la Piel SA, una de les princi-
pals empreses de fabricació de sabates a la Manresa del
segle XX. Va ser fundada per Lluís Planas, Jaume Castells
i Antoni Arderiu, el 1930 es va fusionar amb una adobe-
ria de pell igualadina i es va convertir en proveïdora de
l’exèrcit i, a partir dels anys cinquanta va fabricar les
sabates de moda que l’han fet famosa fins a la seva des-
aparició, al principi del segle XXI.

L’edifici està protegit pel catàleg perquè és l’únic que es
conserva relacionat amb el sector de la pell, que havia
estat molt important a Manresa fins al segle XX, i per-
què s’ha valorat l’estètica de la façana.

N

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS

Josep Camprubí, Les principals noves empreses a partir dels anys
vint, a M. Riu (dir.): Història de la ciutat de Manresa (1900-1950), (vol.
2), Caixa de Manresa, 1991, p. 277-287.
Jordi Nadal, La transición del zapato manual al zapato «mecánico»
en España, a J. Nadal i J. Catalán (eds.), La cara oculta de la industria-
lización española. La modernización de los sectores no líderes (siglos
XXI y XX), Alianza Editorial, Madrid, 1994, p. 321-340.
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propostes
MÚSICA Jofre Fité

Pagagnini
l divendres 24 de gener, a les nou del vespre,
actuarà a la Sala Gran del Kursaal el quartet de
corda Pagagnini, dirigit pel violinista Ara Malikian.
Format per
quatre virtuo-

sos de la corda fregada,
Pagagnini és un espec-
tacle que repassa en
clau d’humor peces
emblemàtiques de la
música clàssica, barre-
jant-les amb d’altres
estils musicals i amb un ambient humorístic que tant pot
servir per apropar la clàssica als qui menys la coneguin com
per passar una bona estona. Pagagnini, que ha fet gires
internacionals arreu del món, torna per tercer cop a
Manresa, i si us ho vau perdre, ara teniu l’ocasió de veure’ls
en directe per fi. L’entrada val 18 euros. 

CINEMA Laura Vidal

Per a tots els gustos
es festes de Nadal i Cap d’Any van arribar carrega-
des de propostes cinèfiles i com sempre, per a
tots els gustos. Per començar el menú tenim uns
entrants per a tota la família: la segona part de
Pluja de mandonguilles, l’últim Disney Frozen, el
Regne del Gel i el canvi de registre de l’argentí

Juan José Campanella a Futbolín. El primer plat es compon
de les grans adaptacions literàries de
l’any com el binomi Tolkien-Jackson a
El Hobbit, la desolació d’Smaug o el
clàssic de Noah Gordon El metge amb
Ben Kingsley encapçalant el reparti-
ment. El segon plat ja omple una mica
més l’estómac i ens prepara de cara a
la temporada de premis: 12 anys d’es-
clavitud, l’últim film d’Steve McQueen
que com ja va fer amb Shame signa
una de les grans cintes de l’any, amb el
seu còmplice habitual Michael
Fassbender i l’emocionant composició de Chiwetel Ejiofor
en la pell del protagonista dels 12 anys de calvari del títol,
sens dubte un plat intens. I per acabar unes postres que no
deixaran ningú indiferent: Lars Von Trier torna a atacar amb
la polèmica, criticada, elogiada i esperada Nymphomaniac
Vol. 1 on repeteix amb Charlotte Gainsbourg en l’arriscat
paper de la nimfòmana Joe, i ho fa acompanyada de grans
noms com Willem Dafoe o Uma Thurman. No fa falta expli-
car gaire cosa més: Von Trier va escollir el Dia de Nadal per
presentar la primera part de la seva obra magna sobre la
sexualitat, una provocació en si mateixa no apta per a tots
els paladars. Per triar i remenar. Bon profit i Bon Any! 

TEATRE Joan Morros

Sobreviure entre bombes
quest és un dels primers muntatges teatrals que
El Galliner presentarà aquest 2014 que acabem
de començar. I ho farà fora dels espais teatrals
convencionals. Subterrànies, sobreviure entre
bombes es podrà veure els dies 1 i 2 de febrer al
refugi de l’Escola Renaixença de Manresa. Es

tracta d’una visita tea-
tralitzada a un refugi
antiaeri que convida a
reviure les històries
anònimes del nostre
passat, en una ciutat en
guerra. Pocs muntat-
ges teatrals po den
recrear els fets històrics
en els mateixos espais on van succeir. El refugi de l’Escola
Renaixença ofereix un escenari ideal per parlar de la part
més vital de l’experiència, de les sensacions i situacions que
es produïen en un refugi antiaeri durant els bombardejos
que va patir Catalunya. Un treball que barreja ficció i reali-
tat a partir de documentació històrica i d’entrevistes a
dones supervivents de la guerra civil, que recuperen les
seves vivències de manera realista. La visita té, a més, una
banda sonora interpretada en directe, que recull la música
que s’escoltava en aquells anys. Un viatge en el temps que
ret homenatge a l’optimisme i la lluita d’unes dones que
van saber prendre el protagonisme de la rereguarda. El dia
a dia d’una ciutat que lluita contra el feixisme i la barbàrie. 

ART Maria Camp

Guinovart i els poetes
omencem l’any amb una proposta entorn de
l’obra de Josep Guinovart que arriba aquest
mes de gener a Manresa. Guinovart fou un dels
artistes més rellevants de l’informalisme i va
descobrir en la poesia –especialment a través
dels poemaris de Federico García Lorca– un

munt de possibilitats i
potencialitats per a la
creació plàstica. I és en
aquesta relació i font
d’inspiració per al seu
treball on s’atura l’ex-
posició que us propo-
sem: un conjunt d’o-
bres que són testimoni
de l’empremta de la poesia en la trajectòria artística de
Guinovart, procedents de la Fundació Privada Espai
Guino vart, d’Agramunt, i del Centre d’Obra Gràfica Josep
Guinovart, de Barcelona. En aquesta mostra es recullen
obres en tècnica mixta, gravats a l’aiguafort, litografies i
cartells, I la poesia catalana hi és representada amb autors
com Joan Maragall, Pere Quart, Màrius Torres, Salvat-
Papasseit... Tot plegat esdevé un conjunt representatiu no
només d’aquesta relació entre arts, sinó també de la per-
sonalitat i l’obra de Guinovart. Es podrà veure fins a prin-
cipi de març al Centre Cultural del Casino.

E A

C
L
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fa 25 anys
Jaume Puig

L’Església ja patia
una crisi de fe

n el reportatge central del mes, elaborat per
Josep Tomàs i David Torres, es feia una anàlisi
de l’activitat de l’església catòlica. Pel que fa al
clergat, Fortià Rovira, llavors consiliari del
MIJAC i capellà de Crist Rei, considerava que la

majoria havien estat formats «abans del Concili Vaticà
II». Un dels problemes que detectava mossèn Joan
Aurich, aleshores consiliari de la JOC, era el clericalis-
me: «Sovint s’identifica l’Església amb els capellans,
quan en realitat només hi tenim una funció».  

Sobre la qüestió de la sexualitat, tots els membres
entrevistats reconeixien que l’Església l’havia reprimi-
da. Per a mossèn Josep Junyent, l’Església havia d’aju-
dar perquè «la sexualitat serveixi per estimar». De
l’Opus Dei, una de les institucions més polèmiques, en
parlaven mossèn Jaume Franquesa, rector de la Seu, i
mossèn Roqué, del Centre Hospitalari, membres de
l’organització, que es negaven a comentar temes con-
crets de la seva actuació i afirmaven que no eren un
grup de poder sinó una opció de caràcter espiritual.

El reportatge també incloïa una enquesta feta a 450
estudiants de 17 a 19 anys, en la qual un 63,7% afirma-
va que creia en Déu, D’entre els creients gairebé la
totalitat es declaraven catòlics, però un 45% manifes-
tava tenir la imatge d’una institució eclesiàstica retrò-
grada i només un 12% deia que anava a missa setma-
nalment.

Menors
En un reportatge de Josep M. Freixa s’explicava la
nova sensibilitat imperant en el tractament de les
detencions de menors. Josep Maria Aloy, llavors cap
de la zona de Medi Obert de la direcció general de
Justícia Juvenil, i Fina Tàpias, delegada d’Assistència
de Menors de Manresa, comentaven l’aplicació de la
mesura de Llibertat Vigilada, en una combinació d’as-
sistència educativa i de control. Pel que fa a centres
d’internament amb característiques especials funcio-
naven les granges-escola del Collet, a Sant Fruitós de
Bages, i Cal Prim, a Rajadell.

Detenció de Pere Bascompte
Durant aquell gener, es destacava que la gendarmeria
francesa havia detingut Pere Bascompte i l’havia tras-
lladat a la presó de Montpeller fins que es decidís si
s’acceptava la petició d’extradició. La detenció havia
generat un moviment de solidaritat amb Bascompte,
alhora que es reivindicava el dret d’asil per a ell. En
l’àmbit municipal, entre d’altres canvis, Francesc de
Puig assumia la cartera d’Urbanisme en substitució de
Jaume Soldevila, que passava a Obres Públiques. Pel
que fa al teixit associatiu, Lingua Club es quedava
sense local social en haver adquirit l’immoble el que
llavors n’era el president, Josep Balaguer, i d’altra
banda s’anunciava que la festa de la Llum seria orga-
nitzada finalment per una comissió integrada per un
conjunt d’entitats.

Una dotzena de parròquies, una trentena
de capellans i –al marge d’escoles i con-
vents– un reguitzell de grups i serveis d’ac-
ció cristiana configuraven la realitat de l’es-
glésia catòlica a Manresa: moviments de
classe, com Germanor Obrera d’Acció
Catòlica (GOAC i JOC) o el Moviment
Universitari (MUEC), moviments educatius
(MIJAC, escoltisme, Hora-3), d’evangelitza-
ció (Moviment de Cursets de Cristiandat) i
de pregària (Renovació Carismàtica). 

E
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crònica social

es del segle XIV l’antic Gremi de
Carreters i Traginers celebrava la
festa de Sant Antoni Abat, a l’esglé-
sia parroquial del Carme, constru-
ïda al Puigmercadal. En el decurs

dels temps, va acollir altres gremis i confra-
ries que cada any celebraven la festa del seu
sant patró.    

Durant la guerra civil, l’església del Carme fou
cremada i ensorrada, perdent-se imatges,
retaules, l’orgue, objectes de culte i altres
peces de valor. El 1939 la parròquia es va tras-
lladar a l’església de Casa Caritat, a la plaça
Cots, mentre es reconstruïa el nou temple,
que va beneir el bisbe Ramon Masnou el 20
de febrer de 1959, vigília de la Festa de la
Llum. 

La fotografia és del 17 de gener de 1963.
L’ofici religiós es va celebrar a la nova parrò-
quia de la Mare de Déu del Carme, «Temple
de la Llum», cantada per la Capella de Música
de la Seu. A la una del migdia es van beneir
les cavalleries a la plaça Cots. Seguint el ritu-
al de costum, el capellà oficiant revestit de
capa pluvial, juntament amb els escolans, es
col·locaven davant la reixa de Casa Caritat,
acompanyats de les autoritats i membres de
l’antic Gremi de Traginers i Vaquers. Abans de
la benedicció, els genets donaven «Tres
Tombs» a la plaça.  

Seguidament començava la comitiva amb els genets i
carruatges. Obria el seguici la banda de trompetes i
tambors del batalló. A continuació, els genets donaven
escorta al penó de la confraria, portat per Pere Rusiñol
Torné i acompanyat per Joan Pujol Torné i Joan Trulls
Gras com a borlistes. Hi havia també el penó infantil
portat per Eusebi Sala Guí, Josep M. Garriga Calderer i
Josep M. Solernou Fargas. Acompanyava el penó una

banda de música. Alguns anys hi havien participat
cavalls i mules de la caserna militar.  El vespre es va cele-
brar un ball. 

L’endemà al matí va haver-hi una missa en sufragi dels
confrares difunts des de la festa de l’any anterior. Segons
informava el diari Manresa, minvava la concurrència de
cavalls i carruatges.

D

Fotografia: Fotògraf Francitorra / Arxiu Comarcal del Bages

Ignasi Torras i Garcia

La festa de Sant Antoni Abat
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fanal de cua

Finalistes 2014 (I)
uatre són les obres finalistes del premi Joaquim
Amat-Piniella d’enguany, que s’atorgarà el dia
19 de febrer.

Les guerres del pare (Proa, 2013), de Pere Rovira,
és una novel·la escrita amb una prosa nítida i de

gran plasticitat, on l’autor explica la història del Baster
(personatge extraordinari, honest i intel·ligent, d’una força
moral incontestable, i sobre el qual recau bona part del
pes del relat) i del seu fill (versió infantil del mateix autor).
Un pare i un fill que, envoltats de perso-
natges divertits, entranyables i emotius,
no es conformen amb la misèria i s’hi
enfronten amb orgull. Com quan escriu
poesia, Rovira ha buscat en la pròpia
experiència la matèria literària per cons-
truir la seva obra i ofereix un peculiar
testimoni, novel·lat, de la pròpia infan-
tesa. Rovira no ha escrit la novel·la
decorativa que algú podria preveure en
un poeta. Les guerres del pare, un
impressionant homenatge al passat i a
l’etapa d’aprenentatge, manté, de cap a
cap, la solidesa narrativa pròpia d’un
narrador consolidat.

La nit de Vàlia (Proa, 2013), de Monika
Zgustova, és també una novel·la amb
referents reals. Una novel·la russa, escri-
ta en català, que recrea la història autèntica de Valentina
Grigòrievna, una dona que va ser empresonada en un
camp de concentració siberià durant uns anys, i la vida
dura de després, amb la seva filla, a la qual recupera en sor-
tir. Misèria, superació i amor es combinen en aquesta
novel·la que ens fa conèixer el paper de les dones al gulag
de l’antiga Unió Soviètica. La nit de Vàlia, que en bona part
es pot adscriure al subgènere narratiu anomenat concen-
tracionari, carrega durament contra la crueltat, la burocrà-
cia i la injustícia del règim stalinista, i ens mostra la perso-
na enfront de les situacions més extremes («La meva exis-
tència transcorria al camp; la veritable vida, dins meu»).
Amb un estil on intervenen diferents veus narratives i un
relat explicat, per tant, des de perspectives diferents, La nit
de Vàlia conté, rere el dramatisme de la majoria de les
seves pàgines, una intensa història d’amor.

Q
Noves de Nadal

quests dies, si bé d’una forma molt moderada
però prou vistosa (tinc al davant tres diaris i ara
mateix en parlen per la ràdio), El Cant de la Sibil·la
torna a ser notícia perquè el costum de fer-ne
l’audició-representació abans de la Missa del Gall

ha entrat novament en una fase expansiva. Notem que les
dades històriques més elementals fan com un dibuix idèn-
tic al dels recipients de vidre dels antics rellotges de sorra:
des del segle X a Sant Marçal de Llemot ges el cant s’escam-
pa per tota Occitània, on passa del llatí al provençal. Al

segle XIII ja el tenim documentat, en
català, a les esglésies de Barcelona, Giro -
na, la Seu d’Urgell, Vic, València, Mallorca,
Montpeller i Tar rago na. La cerimònia és
prohibida al segle XVI pel Concili de
Trento, però es continua duent a terme
sense interrupcions a Mallorca i l’Alguer.
Més enllà d’aquests dos espais, la recupe-
ració comença a Santa Maria del Mar de
Barcelona al 1948. S’hi aniran afegint les
catedrals de Vic i Girona i l’església de la
Bonanova de Barcelona. S’ha recuperat
també a la Seu d’Urgell i les catedrals de
Barce  lona i Tarragona. Afegim-hi les
excel·lents gravacions discogràfiques de
Jordi Savall i recordem finalment que El
Cant de la Sibil·la forma part del patrimo-
ni cultural de la humanitat (Unesco) des
del 10 de novembre de 2010.

Si bé en aquesta cerimònia d’entrada pot sobtar la presèn-
cia de la profecia sobre la fi del món en el context de la festa
de Nadal, resulta evident que es tracta de marcar un contra-
st per donar més rellevància al naixement del Salvador.Tam -
bé hi ha la possibilitat de fer-ne interpretacions més actua-
litzades. És el cas de Sebastià Alzamora. El dia 24 de desem-
bre d’enguany publica a la premsa un article titulat El Cant
de la Sibil·la. Però resulta que anem llegint i la cosa va d’in-
justícies i jocs bruts recents on hi ha implicats el poder judi-
cial espanyol i la banca. I acaba amb aquesta invocació: «Ara
que en són les dates, que el cant de la Sibil·la ens retorni el
sentit i la noció de la justícia». I en transcriu el vers inicial, que
es repeteix després de cada estrofa: «Lo jorn del judici /
parrà qui haurà fet servici». («El dia del judici se salvarà qui
haurà fet bona feina»).

A

Dani Hernández Massegú

Llorenç Capdevila Lluís Calderer
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ns agradi més o menys, ens sembli més o
menys decorosa, l’activitat de la Platafor ma
pels Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme
(PAHC) al Bages està funcionant i el
col·lectiu està aconseguint el seu objectiu
en cadascuna de les mobilitzacions que
programa. Potser perquè, amb el panorama
que ens envolta aquest tipus d’accions que,

val a dir-ho, agafen el toro per les banyes i treuen el
millor de l’activitat comunitària, són l’única resposta
davant d’un sistema econòmic i financer encara estabor-
nit per les cleques que li etziben als morros després d’ha-
ver abusat, amb majúscules, de bona part de la ciutada-
nia. Tampoc l’administració està reaccionant prou de

pressa davant de la multiplicació dels casos de persones
que són a punt de ser desnonades. Els protocols no són
clars i ni els treballadors dels bancs i caixes ni les forces
de l’ordre saben com actuar davant dels actes de pressió
de les PAHC. Alguns (treballadors i agents) fins i tot les
consideren legítimes, però han de fer el paper desagraït
que els toca per inhibició de governs i empreses. En l’úl-
tima gran acció de les samarretes verdes en l’oficina de
l’antic Banc Mercantil al carrer d’Àngel Guimerà l’estira-i-
arronsa va pujar de to. Tant que el BBVA va decidir clau-
surar l’establiment. Possiblement, la pitjor decisió que
podien prendre i que va propiciar el cant inesgotable de
nadales de la PAHC. Un col·lectiu al qual no es pot acusar
de manca de tenacitat i paciència.

E
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BUGADA AL POU
La pista ve 
de lluny
Aquest mes de desembre, els veïns de
la plaça dels Infants i la plaça d’Europa
i el conjunt de transeünts de la zona
han pogut assistir al complex sistema
d’instal·lació d’una pista de gel. Pel que
s’ha vist, la cosa funciona amb la dinà-
mica de les atraccions de fira i els pro-
pietaris, pràcticament, viuen al costat
de la instal·lació. La pista s’ha obert el
públic coincidint amb la vacances
nadalenques de la canalla i no és nove-
tat a la ciutat. Ja feia alguns anys que
una pista d’aquestes característiques
es muntava al carrer de Carrasco i
Formiguera, a la zona coneguda com la
Font de les Oques. El format rectangu-

lar de la superfície per patinar i la
necessitat de tanques propicia la ins-
tal·lació de publicitat dels patrocina-
dors a tot el perímetre. En el cas de la
pista de la plaça d’Europa, alguns dels
patrocinadors manresans i bagencs de
l’atracció han aprofitat el mur de l’anti-
ga muralla per col·locar pancartes.
Però, a les tanques del perímetre, que-
den a la vista alguns patrocinis de base
de la instal·lació. Concretament, i com
es veu a la foto, d’un concessionari i del
diari Tribuna de Salamanca. I és que és
probable que la pista vingui de lluny i,
com diuen castissament, porti més
bolos que la maleta de la Piquer. 

Pou, capelló 
i cadenat
El sentit comú ha tornat al si de l’admi-
nistració municipal. Després de duríssi-

mes crítiques –sense anar més lluny la
del nostre coordinador Jordi Sardans a
les pàgines de la revista– per la ins-
tal·lació d’una font al Pou de la Gallina,
s’ha reconsiderat l’acabat i, fa pocs
dies, s’hi ha instal·lat, com veiem a la
instantània, un nou  barret que tapa la
font. Segons el fotògraf Vert, que té
l’establiment davant per davant del
pou i segueix amb interès tot el que hi
passa, el que han fet és, òbviament,
tapar la font. Però calia un cadenat d’u-
nes dimensions tan evidents per fixar
el capelló? Si tothom sap que a sota hi
ha una font que es vol dissimular... O el
cadenat és perquè ningú no s’endugui
la tapa? En fi, tot plegat ben curiós.

El plafó...
Per cert, seguint amb el procés de dig-
nificació i embelliment del carrer de
Sobrerroca, també s’ha instal·lat un
plafó amb un vinil que reprodueix una
imatge retrospectiva del Pou (concre-
tament la que retrata una nena en una
postal antiga). El plafó s’ha enganxat
als baixos de l’edifici en desús que
havia acollit l’establiment Drogues

Levi. La reproducció és enorme i, preci-
sament, mostra l’aspecte que tenia el
monument a principis del segle passat.
No hi havia font per enlloc! Un capelló
com el d’ara sí. En aquest cas aixecat
perquè la nena ompli un càntir d’aigua.
El que, francament, no s’arriba a veure
és si ja hi van instal·lar un cadenat...

...i la factura
Durant el breu període de temps en
què la font del Pou ha estat en funcio-
nament, evidentment, Aigües de
Manresa n’ha comptabilitzat el con-
sum d’aigua i ha generat la factura cor-
responent, l’import de la qual, segons
sembla, ha d’abonar l’Ajuntament.
Amb total diligència, l’empresa va tra-
metre per correu la factura a l’escala de
la redacció de la revista, contigua al
Pou, suposo que per proximitat al bro-
llador d’aigua o perquè aquesta revista
té el mateix nom que la instal·lació,
monument, font, deu o canonada.
L’adreça que consta a la carta que vam
recollir i que reproduïm escanejada
–no vam obrir-la ni vam consultar a
quant es cobra el petricó d’aigua de
boca– és «carrer Sobrerroca S/N Font
Pou de la Gallina». O sigui, al Pou.  

El ‘pleu’ de 
l’article
Qui més qui menys ha volgut escarnir
alguna vegada un xinès que, per difi-
cultat fonètica i no presència d’alguns
sons en la llengua d’origen, és pràcti-
cament incapaç de pronunciar cap
erra, ni bategant, ni vibrant. La substi-
tució que fan –i fem els imitadors– és
canviar totes les erres per eles. En el
que un servidor no havia caigut, i té
tota la lògica del món, és que aquesta
dificultat també esdevé dramàtica per

QUINTÍ TORRA CORDONS
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un xinès a l’hora d’escriure en català o
castellà. Tan dramàtica com mostra el
cartellet que anuncia el preu d’un arti-
cle fotografiat al basar xinès Zona 8
dels Trullols. Es tracta de la imitació
–què us pensàveu? és una botiga de
xinos–  d’un material adherent que s’a-
nomena goma eva i que, en aquest
cas, és de diferents colors i brilla per la
presència de «pulpulina» o, el que és el
mateix, de purpurina.  

La tele mana
Durant la vetllada de la Nit de Santa Llúcia
que es va celebrar al teatre Kursaal el
divendres 13 de desembre, els membres
d’Òmnium Bages van preveure algunes
actuacions al pati per ambientar l’entrada
de públic i les autoritats. Com ja se sap, la
presència de la televisió –TV3 oferia la pri-
mera mitja hora de l’acte en rigorós direc-
te– sempre fa replantejar les coses sobre la
marxa i anar a toc de xiulet per complir
estrictament els temps. Les actuacions
previstes a la prèvia eren les de l’Esbart
Manresà, primer, i la del grup de
Trompetes del Conservatori, que es va
escapar d’un assaig general per interpretar
un seguit de nadales. Els músics van arri-
bar precipitadament per actuar abans que
el públic accedís a la sala a les vuit en punt.
Es van col·locar davant l’arbre de Nadal

que presidia el pati i, quan anaven a
començar el primer tema, un realitzador
de TV3 els va demanar que no fessin
soroll perquè eren a punt de gravar una
entrevista amb Muriel Casals i Valentí
Junyent al photocall de l’entrada. Presses,
poc temps que tenien per tocar i, a sobre,
castigats sense bufar durant uns minuts.
Al final, però, van tenir temps d’interpre-
tar quatre temes ben alegres i complir
amb el que estava previst.

39EL POU · GENER 2014

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

enim la boira al cap, Manresa
és una ciutat de boira i aques-
ta es fica al cap i ens rovella el
cervell i amorteix els senti-
ments i les

emocions, quan el que necessitem és
tenir la teulada ben arreglada.
Barrinava quins projectes manresans
han d’eclosionar en el transcurs del

2014. I costa, costa molt trobar-ne:
segurament, tindrem la finalitza-
ció de les obres del ampliat hos-
pital de Sant Joan de Déu, una
inversió de futur per posar la
nostra ciutat com a referent en
el camp sanitari, desprès vindrà
guanyar-nos el respecte pro-
fessional de les comarques
properes. 

Gens fàcil, en un
moviment estratè-
gic cap a enda-
vant, la Uni ver -
sitat de Vic (això
de la Universitat
Central de Cata -
lunya o és de la Ca -
ta lunya Central? ja
veurem com s’es-
tructura). Des de
l’Osona han aga-

fat embranzida i lideratge. Serem prou
hàbils per no anar de convidats?
L’organigrama, la teulada, d’aquesta
nova, reformada institució, ha de per-
metre un espai per créixer amb tota
comoditat, treballar junts vol dir res-
pectar-se mútuament i escoltar-se. Fa
poc una persona involucrada deia,
més o menys, a un conegut: «els de Vic
vindran un dia d’aquest a explicar-nos
…» Doncs, no és això, companys, no
hauria de ser això! Parlem, exposem
idees, projectes, fem un pla a mitjà i
llarg termini, el fem nostre (de tots) i
comencem a treballar-hi. 

Els projectes han d’estar ben definits,
identificades les amenaces i les opor-
tunitats i, llavors, esdevé el suport i la
motivació de la comunitat civil. La
veritat, no ho veig; i si és un problema
de comunicació, llavors, també tenim
un problema …identificat! Tenim un
any per endavant, el 2014, apassio-
nant. Continuarem celebrant, només,
la desfeta del 1714?

L’HOMENOT DE LA PIPA

T
La boira



TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

embla que a Manresa
la població disminu-
eix per segon any
consecutiu. Es redueix
la població, però para-

doxalment cada vegada hi ha
menys aparcament. En bona
lògica, com menys població,
menys circulació de vehicles.
Vol dir això que els que contri-
bueixen a reduir la població no
condueixen? Ni que fos així,
què justificaria la disminució
d’aparcaments? Partint de la
base que cada persona pot con-
duir un sol cotxe a la vegada,
per més que una família pugui
disposar de dos o més cotxes,
l’única raó pot ser la reducció
de places d’aparcament. Amb
dades a la mà, però, resulta que les pla-
ces d’aparcament no solament no han

disminuït sinó que s'han incrementat.
Tampoc no és que hagi augmentat

gaire el trànsit de visitants ni
que la població comarcal hagi
crescut, atès que també ha min-
vat. Els tres únics nuclis de l'ane-
lla habitable de la ciutat que
han crescut demogràficament
han estat, per ordre d'intensitat,
el cementiri municipal, la gosse-
ra i el centre penitenciari dels
Lledoners. En principi, cap d’a-
quests col·lectius comporta ús
d’aparcaments. L’únic factor
que pot explicar aquest estrany
misteri –de fet, tots els misteris
són per definició estranys– és
l’empobriment galopant dels
habitants, molts dels quals han
abandonat els pàrquings de llo-
guer i han optat pels aparca-
ments sota les estrelles, les

quals, pel que sembla, també estan en
clar retrocés.  

S
Paradoxes
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QUI NO CONEIX... LO GAITER
DEL CALDERS

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Mireu, companys, què escrivia, 
carregat de desenganys,
un manresà que venia de Madrid, ja fa molts anys:

Adéu, Madrit

Gràcies a Déu ja rebufa
la potent locomotora,
ja ha tocat per fi la hora,
ja arrenca, sí; ja ha sortit.
Adéu, Madrit.

Ja lleugera més que el vent
camps a través se m’emport;
ja no veig aquella cort,
on tant i tant he patit.
Adéu, Madrit.

Corre, vola, avança el vent,
que portes un català
que desitja abandonar
per sempre est lloc avorrit.
Adéu, Madrit.

Que tot quant tens tu de bo
veuré jo en ma Barcelona
i ademés a la minyona
que em té d’amors arrupit.
Adéu Madrid.

I ademés veuré la mare, 
A mon pare, a mos germans,
i mos amics estudiants
que m’esperen ab neguit.
Adéu, Madrit.

Sí, adéu, que més que tes gales
estimo la senzillesa
de les costums de Manresa
que palpitar fan mon pit.
Adéu, Madrit. 

Francisco de Mas
La Antorcha Manresana, 19.06.1859

I mireu què ens fa arribar un any més en Vilamala,
una bonica nadala, de les de sucar-hi pa: 

Nadal té més sentit, si en fem temps de mudança,
ja que la llum que neix ens du nova esperança
per ofegar amb el crit el mal que tots alcança,
el mal que ve de mi, de tu, de tots, d’Almansa.

Nadal té més sentit, si fem una cantada
compartint els torrons i la taula parada;
si quan sentim el truc d’algú que ve de fora
li fem lloc a la llar i el volem a la vora. 

Nadal té més sentit quan ens deixem corprendre
per l’infant que al Portal ens mira amb posat tendre;
si fem com els tres Reis, obrim bé les parpelles
i enfilem nous camins on brillen les estrelles.

Nadal té més sentit, si deixem de fer l’ase
i rebutgem les lleis que ens va imposar l’espasa
ara fa tres-cents anys, i fem tabula rasa
tot demostrant al món que som d’aquí, de casa. 

ra direu que no sabeu qui és,
aquest Ramon Cabra. Però si
us dic «el Ramon dels Carlins»
de seguida se us farà present.
Fill d’Olvan i amb una mata de

pèl blanc per barret, el Ramon va entrar
ganàs a la brigada municipal de manteni-
ment l’any 81, aleshores dels nous ajunta-
ments democràtics. Ell hi va encaixar de
seguida, perquè ja era d’aquells homes
que sap fer de tot, i això l’avalava. Comp -
teu, de primer van ser 17 anys fent ballar la
cistella del camió ploma. I en acabat, enca-
ra en va estar gairebé deu més a
Bufalvent, al taller de manteniment, orde-
nant i endreçant, deixant i tenint les coses
sempre a punt. Però si no vau coincidir
mai en una obra municipal, si no el vau
veure mai al peu d’un fanal o resseguint
jardins públics, l’heu de conèixer perquè
és l’home dels Pastorets als Carlins. I és
que a la vida tot es trena sol –i a vegades
s’embolica. El Ramon a la brigada hi va
conèixer l’Eugeni, aleshores també cap de

Ramon Cabra

tramoia dels Carlins. I ja hi vam ser! De pri-
mer amb el grup de l’Espantall i després al
teatre dels Carlins, tot plegat sumen alme-
nys 32 anys de Pastorets! Al principi amb
l’Eugeni, és clar, i amb en Riera i en
Pararols... però a ell encara avui li trobaríeu,
als Carlins. Perquè hi fa de tot, des d’es-
combrar i endreçar, fins al manteniment.
Tot ho sap apariar! I és clar que no està sol,
que per parar el cop de cent quilos de
dimoni un vespre de Pastorets han de ser
sis al fons de la trapa! A l’altre extrem, té
mo ments d’especialista pur. Posem per cas
la Mare de Déu: ell tot sol la fa pujar –ell i
un motoret de molta artesania i mira-
ment!. El cas és que per Nadal són colla, sí,
però el curs de l’any se’l fa prou sol, i no hi
plany l’estona. «Es cuida del teatre, ves», us
dirà la dona, amb el punt de comprensió
que els anys i la paciència donen. I això que
el Ramon, per ser a cada moment clau dels
Pastorets, resulta que no els ha vistos mai
sencers. I per molts assajos que s’ha
empassat, no pensa pas fer-los!
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EPITAFI ELCULDELPOUMOSSÈN GUDIOL

preciats germans i germanes, l’any nou
m’ha aportat energia renovada i clarivi-
dència absoluta. Nostre Senyor m’il·lu -
mina i jo m’erigeixo com a estilet de la
denúncia tal i com ho fa, des de fa dos

anys, el director de Regió7, Marc Marcè, davant de les
malifetes de la Policia Local. És clar que sí! Algú s’ha
d’enfrontar a les forces d’ocupació de l’espai públic
que, damunt de dues rodes, li neguen la llibertat de
calcinar amb el tub d’escapament, estacionar damunt
de les voreres, portar un paquet sense casc perquè
no es despentini i fer mofa davant dels agents per
denotar tals injustícies. Per alguna cosa Marc Marcè i
Casaponsa és el director del rotatiu més important de
la Catalunya Central i té una tribuna que el situa per
damunt del bé i del mal. El seu paper m’ha recordat
aquella sèrie dels noranta a TV3 en què un respectat
jutge feia una feina impecable de dia, però a la nit
esdevenia un justicier implacable i sense escrúpols.
En català, aquella ficció es va titular Quan es fa fosc
perquè, com anunciava en la capçalera d’entrada, «la

justícia és cega, però hi veu quan es fa fosc». Ben bé
com en el costat tenebrós i justicier de Marc Marcè.

Emperò, i segons m’apunten alguns dels meus parro-
quians companys de professió de l’amic Marcè, pot-
ser la seva figura no és tan venerable. De fet, es veu
que, de fàbrica,  l’homenet és una mica estirat i
repel·lent. I aquest estil, davant de certs agents a qui
la placa i la porra posa ben calents, –l’Altíssim em per-
donarà el símil de mera exageració pedagògica–
només pot propiciar conflictes. Al capdavall, el que
ha acabat passant. Per Déu! Quina escalada més hila-
rant de declaracions i quanta ximpleria entre uns i
altres! Per acabar-ho d’adobar, el grup TLB –del qual
és gerent la regidora encarregada de la Policia Local,
Olga Sánchez– també s’ha posat pel mig. Embolica
que fa fort! A can Basiana són art i part en el tema i
sembla mentida que es pensin que la resta de ciuta-
dans som imbècils –que Déu em perdoni!–. Una mos-
tra més de provincianisme i mediocritat típicament
manresana.  

Marcè, el justicier
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US DESITJA
BON 2014!
A GUINEU, FEM 
CERVESA ARTESANA
INNOVADORA 
I DE QUALITAT

www. guineu.cat   |   info@calarenys.com

facebook.com/calarenys

twitter.com/cervesaguineu

BUFET MATAMALA
Advocats

US DESITJA UN MOLT BON ANY 2014!

I aquest any 2014 no deixis escapar els avantatges que 
BUFET MATAMALA t’ofereix a través del 

PORTAL D’ASSESSORAMENT JURÍDIC ONLINE

www.matamalaonline.com
Podràs fer la teva consulta jurídica sense moure’t de casa 

i amb la garantia de BUFET MATAMALA.

Tel. 93 872 35 67 - www.bufetmatamala.cat


