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Jornada
de portes
obertes

Visita umanresa,
descobreix-la!

Dissabte,
6 d’abril de 2019
De 10 a 14 h
Visites individuals
i familiars

Reserveu hora de visita
al 93 877 41 79 o bé a
umanresa@umanresa.cat

Graus universitaris
Infermeria
> Fisioteràpia
> Podologia
> Logopèdia (semipresencial)
> Podologia - Fisioteràpia
(doble grau)
> Educació Infantil
> Administració i Direcció
d’Empreses (ADE)
> Medicina
>

Postgraus, màsters i cursos
d’especialització
Servei d’idiomes
Programa d’extensió
universitària per a majors
de 55 anys (FUB+GRAN)
Campus Professional
CFGS de Pròtesis dentals
> CFGS d’Educació Infantil
(ciència i experimentació)
> CFGS d’Administració i finances
(orientada a la gestió d’entitats
i clubs esportius)
>

Titulacions de:
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editorial

Enriquiment econòmic
i mediambiental

E

l finançament dels ajuntaments –i més dels que arrosseguen deutes– és
complicat. Les sumes més substancioses s’obtenen de la recaptació de tributs i el marc legal no permet abusar de la ciutadania pressionant-la per
disposar de serveis bàsics com, entre d’altres, l’aigua o la recollida de brossa. Per tant, els tripijocs dels consistoris i, alhora, la possibilitat de tirar
endavant obres i millores acaba passant per un única bossa: la que s’omple
amb el cobrament de l’impost sobre béns urbans (IBI), regida per un cadastre amb el qual s’hi fa de més i de menys. Les matemàtiques, en aquest cas, són senzilles. Com
més finques hi ha, més recaptació, sobretot si les ocupen grans empreses, superfícies comercials
o indústries. Per això la construcció de polígons industrials sempre ha tingut una doble lectura
positiva per als municipis. Per una banda, omplir-los d’activitat implica riquesa i un bon indicador
per a l’ocupació dels ciutadans i, per l'altra, la recaptació cadastral augmenta. Continuant amb les
sumes, i centrant-nos en la nostra comarca, un cop els nuclis de pobles i ciutats han deixat curulla
la parcel·lació de la trama urbana, disposar de més terme, de més terreny, tempta les administracions locals a construir polígons per atraure inversions d’arreu, especialment en l’enclavament del
Pla de Bages, privilegiat pel que fa a les comunicacions amb la resta del territori.
Però, a l’altra cara de la moneda, hi ha aspectes tant o més importants que la captació monetària.
Són els relacionats amb la sostenibilitat, la qualitat de vida de les persones i la protecció d’un entorn
natural massa sovint masegat per activitats invasives d’activitats industrials d’altres temps. El boom
de la construcció va deixar seqüeles en tots els municipis. Tots tenien projeccions de creixement
que es van frenar en sec. Una lectura positiva, però, ha estat la reflexió en clau urbanística i la
redefinició de molts planejaments per avaluar amb profunditat fins a l’últim racó de cada terme i
contenir-hi el creixement desmesurat, tant d’habitants com d’activitats econòmiques. Això inclou
fer bona gestió urbanística i mirar de treure rendiment d’allò que ja existeix, que ja està construït
i no té un ús adequat, abans d’inclinar-se per fer-ho tot nou. Si bé és cert que l’adequació de més
sòl industrial aporta recursos, a la llarga, els costos de manteniment i d’impacte sobre el municipi
acaben sent superiors als avantatges que, d’entrada, es preveien atorgant permisos i llicències. Amb
tot, l’equilibri no és fàcil. I més tenint en compte que, a casa seva, cadascú decideix fer-hi el que vol.
El conflicte apareix quan les actuacions previstes trenquen l’harmonia paisatgística perquè el planejament d’un ajuntament topa amb el del consistori veí. Llavors és quan cal pactar. Sembla que tot
resulta més fàcil si hi ha consens i, a part de les normatives que fixin les administracions nacionals
i estatals, la comarca té un pla o té ben definit aquell patrimoni natural que cal protegir per al gaudi
de tothom. Ser un bon bressol per al negoci és estratègicament vital. Tan vital com protegir l’entorn
natural que ens envolta. La suma ha de conduir a un enriquiment econòmic i mediambiental.
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Taula rodona sobre
Lledoners, al Casino

El dia 6 de febrer es va fer una taula rodona, dins del cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural del
Casino, sobre el tema Set mesos al pla dels Lledoners, amb
la presència de Joan Sebarroja, coordinador del col·lectiu
Omplim Lledoners; Xesca Sala, voluntària al pla dels Lledoners, i Marta Torra, membre de Música per la Llibertat.
En el mateix acte es va presentar el número de febrer de la
revista, que oferia un ampli reportatge sobre els 212 dies
d’unitat sobiranista al pla dels Lledoners.

El pintor Joan Sallent
ens ha deixat
El dia 15 de febrer, va morir als 92 anys el pintor Joan Sallent. Nascut a Navarcles, va formar part dels col·lectius
Llum i Color i Grup 13, i va treballar durant molts anys
com a retolista a la nostra ciutat, com s’explicava en el reportatge central del Pou, d’octubre de 2016. Sallent també
va participar en la taula rodona de presentació de la revista d’aquell mes, juntament amb altres artistes.

fa 25 anys

Manresa afrontava la revisió
del Pla General

El reportatge central del mes, elaborat per Jordi Grané i Jordi Sardans, analitzava la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de la ciutat, aprovat l’any 1981. L’avanç del nou
pla concretava la ubicació d’un nou polígon industrial sota
Collbaix i la previsió de 250 habitatges d’alta qualitat a la
banda dreta de la Catalana, a l’altre costat del Cardener. La
revista parlava amb Àngels Mas, directora de l’equip de revisió del pla, i amb membres de la Coordinadora de seguiment de revisió del Pla General, creada arran de l’aprovació
del nou reglament de participació ciutadana. Ramon Puig i
Josep Centellas qüestionaven el nou polígon i el consideraven un disbarat, mentre que Pere Oms, regidor de Promoció Econòmica, i Francesc de Puig, regidor d’Urbanisme,
defensaven el plantejament de l’equip de govern convergent.

La Transéquia aplegava 5.000 participants
El dia 6 de març, 5.000 persones participaven en la desena
edició de la Transéquia i col·lapsaven els serveis de transport. El diari ABC relacionava el dia 16 l’empresari Josep
Salido amb l’exministre Luís Roldán i Manuel Llaneras, que
havia estat tinent coronel de la comandància de Manresa.
El dia 17, el Centre Hospitalari comprava la Clínica de Sant
Josep. L’endemà, 12.000 nens de tot Catalunya participaven
en la plantada d’un miler d’arbres al Congost, durant la Festa de l’Arbre. I el dia 24 l’alcalde Sanclimens inaugurava el
primer mercat setmanal de flors a la plaça d’Europa.
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Persones autistes
que deixen de ser-ho?
Els pares de nois i noies amb TEA
(Trastorn de l’Espectre Autista) de la
Catalunya Central volem manifestar el
nostre enuig i el total desacord en com
l’administració està tractant els nostres
fills. Qui els diagnostica de TEA són
professionals de la sanitat pública qualificats (Centre de Salut Mental) i en el
diagnòstic s’especifica TEA. Com pot
ser que en el certificat de discapacitat
es posi «Trastorn del desenvolupament» –que és una nomenclatura que
fa anys que va quedar obsoleta– i no es
tingui en compte el que un psiquiatre
infantil ha dit? És com si de cop aquella
persona ja no tingués TEA. Miracle!
I com es fa aquesta valoració de la discapacitat? Preguntant a l’infant amb
TEA si es renta sol, si es vesteix sol,
si li agrada anar a l’escola i si té amics.
Cosa que responen tots que sí –els que
poden respondre– i no deixen que el
pare o la mare els expliqui que quan es
vesteix sol ho fa amb els pantalons del
revés, una sabata de cada tipus, sense
mitjons; que quan es renta no s’esbandeix; que a l’escola ho passa malament

perquè la vetlladora està molt poca
estona ajudant-lo, ja que no li donen
més hores; que el seu amic és imaginari... Als pares amb prou feines els
deixen parlar. I ja pots portar informes
de l’EAP, de l’escola, del psiquiatre, del
psicòleg, de qui sigui... el més probable
és que et rebaixin el grau de discapacitat, et treguin la possibilitat de tenir
l’ajut d’una persona i que ni es plantegin el barem de mobilitat.
I quan parlem de la valoració de la dependència encara és més greu; els nois
i noies amb TEA com més grans es fan
més dependents són si els comparem
amb els nois i les noies de la seva edat.
És habitual que passem d’una dependència severa (Grau III) a una de Grau
II, sense que als pares se’ls expliqui per
què. Entenem que no hi ha diners i que
els han de treure d’allà on sigui, però
cal que sigui retallant les poques prestacions que reben els nostres fills? Ens
sembla una vergonya. Ja n’estem farts...
tenir un fill amb discapacitat suposa
un esforç econòmic i emocional molt
gran i només falta que des de l’administració ens vagin fent la traveta.
Rosa Serrano i Centelles

caçats a la xarxa
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Un incendi obliga
a desallotjar onze famílies
6 de febrer. Un incendi en l’edifici situat al número 150 de
la carretera del Pont de Vilomara obliga a desallotjar les
29 persones que viuen al bloc. Els tràmits de peritatge dels
danys impedeixen que les famílies puguin tornar a casa
durant setmanes.

Xoc de trens moral
a la línia de Renfe
8 de febrer. La conductora d’un dels combois morta i un
centenar llarg de ferits és el resultat d’una col·lisió entre
un tren de la R4 i un altre de la R12 a Castellgalí. Tres dies
més tard, un miler de persones es manifesten davant Renfe, alhora que el sindicat de maquinistes es nega a treballar
a Manresa. El dia 13, alcaldes i representants socials fan un
acte reivindicatiu a l’andana de l’estació.

L’Audiència absol els
dirigents de Catalunya Caixa
12 de febrer. L’Audiència de Barcelona absol els exdirectius de Catalunya Caixa Adolf Todó i Jaume Massana, acusats d’administració deslleial, i els 39 membres del consell
d’administració, entre els quals onze bagencs, que van ser
jutjats per aprovar l’increment de sous a la cúpula de l’entitat en plena crisi.

Es presenta el llibre
de Soler i March
12 de febrer. La sala d’actes de l’institut Lluís de Pegue-
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President: Jaume Puig
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ra acull la presentació del llibre Alexandre Soler i March.
Arquitecte, signat per Raquel Lacuesta i editat pel COAC.

Ignasi Ribas rep
el Ciutat de Barcelona
14 de febrer. L’astrofísic d’origen manresà Ignasi Ribas
rep el premi Ciutat de Barcelona en l’apartat de Ciències
Experimentals i Tecnologia al Saló de Cent. Durant l’acte,
Ribas demana la llibertat dels presos polítics.

La comunitat xinesa
celebra l’Any Nou
17 de febrer. La plaça de Sant Domènec acull la celebració
de l’Any Nou xinès –el del porc–, amb el ball del drac, seguit d’un espectacle al teatre Conservatori.

La FUB3 es posa en marxa

18 de febrer. Els alumnes del grau de Fisioteràpia estrenen
el nou edifici de la FUB3, situat davant de la seu central.
Les noves instal·lacions ocupen l’antic escorxador modernista i un edifici de nova construcció.

Joan-Lluís Lluís
rep el premi Amat-Piniella
19 de febrer. A l’auditori de la Plana de l’Om, es lliura el
19è premi Joaquim Amat-Piniella a l’escriptor nord-català Joan-Lluís Lluís, per l’obra Jo soc aquell que va matar
Franco, després de l’actuació musical de Celeste Alías,
que interpreta boleros comentats per Teresa Pàmies en el
seu llibre Coses de la vida: a ritme de bolero.
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Encesa, mural i jardins de
Llum protagonitzen una
festa a mig gas
20 de febrer. Després del pregó institucional del dia 15, pronunciat per l’activista cultural Joan Morros, els actes de la
Festa de la Llum, administrada per la Federació d’Associacions de Veïns, es centren en els Jardins de Llum, que presenten 19 propostes, l’Encesa de la Nova Llum, que inclou un
espectacle de llum i so a la Buresa, i la projecció d’un mural a
la Muralla. L’Ajuntament suspèn els actes del dia 21, per l’aturada de país, tot i que es manté l’Ofici, amb el bisbe de Vic.

El Kursaal bufa
dotze espelmes
20 de febrer. El pati del Kursaal s’omple per celebrar el dotzè aniversari del teatre, amb actuacions fins a la mitjanit,
en què Santi Arisa, Quim Masferrer i Natxo Tarrés, com
a mestres de cerimònia, fan sonar les dotze campanades.

El judici al procés torna
a omplir els carrers

21 de febrer. Després d’omplir la plaça Major el dia 12,
en l’inici del judici, uns 10.000 manifestants baixen per
la carretera de Vic des de la Ben Plantada per desfilar davant dels jutjats –fortament custodiats pels Mossos d’Esquadra–, responent a l’aturada convocada a tot el país,
que a Manresa coincideix amb la festa de la Llum.

Torna el rodatge
de la sèrie ‘Hache’
22 de febrer. Els actors protagonistes de la sèrie Hache,
Adriana Ugarte, Javier Rey i Eduardo Noriega, roden
al primer tram del Passeig. Quatre dies més tard, el rodatge es desplaça a la plaça Major, amb foguera de Sant
Joan inclosa.

La Fira de l’Aixada
reparteix activitat
24 de febrer. La 22a edició de la Fira de l’Aixada estrena durant dos dies vuit espectacles i mostra al carrer del
Balç els secrets dels retaules medievals. La plaça de Gispert
guanya protagonisme i la plaça dels Infants acull la Taverna Gallega que s’instal·lava a la Milcentenari. Els Carlins
ofereixen també un espectacle nocturn.

Catllà i la Comunitat de
Sant Egidi, premis Séquia

Sense solucions reals a la C55

Miriam Santamaria

La visita que Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, ha fet a la Cambra de Comerç només ha servit per
constatar que el desdoblament de la C55 haurà d’esperar
eternament, perquè el govern torna a dir que no té els 115
milions d’euros per fer unes obres imprescindibles des de
fa dècades. El president de la Cambra, Pere Casals, va insistir en la reclamació d’unes infraestructures viàries que
permetin competir en igualtat de condicions a les empreses
del Bages. Continuem amb unes estructures més pròpies de
començament del segle XX que no pas del XXI, tant pel que
fa al transport de mercaderies com en la mobilitat de les
persones, dos dèficits que haurien de ser inacceptables per
la Generalitat. Les escasses actuacions realitzades a la C55
per millorar la seguretat només pal·lien una mica el problema, però estan lluny de la solució definitiva. Del dèficit
ferroviari que fa un segle que dura, caldria exigir el traspàs
de Rodalies i que la Generalitat hi actuï amb urgència.

La manresana Miriam Santamaria, entrevistada al Pou el
desembre de 2018, ha estat nomenada aquest febrer passat
coordinadora de projectes de la Generalitat, tasca d’assessorament en la coordinació estratègica interna i els gabinets de
premsa dels departaments i les seves oficines de comunicació. També tindrà a càrrec seu les relacions amb els mitjans
de comunicació catalans, estatals i internacionals. Entre les
seves funcions, serà l’encarregada d’elaborar informes relacionats amb la comunicació, la seva planificació estratègica
i donar suport als continguts i textos per a la seva publicació. Santamaria queda adscrita al departament de Presidència d’Elsa Artadi. Darrerament, treballava com assessora de
comunicació corporativa i de relacions institucionals per a
dues empreses manresanes. Geògrafa i periodista, havia treballat en diferents mitjans de comunicació, però va ser coneguda en l’àmbit estatal, quan va ser la primera dona a dirigir
un departament de meteorologia, concretament a La Sexta.
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...I una de calenta

Una de freda...

Manifestació contra el judici
a la ctra. de Vic (Pere Fontanals)

26 de febrer. L’empresari Sebastià Catllà i la Comunitat de
Sant Egidi recullen al Museu de la Tècnica els guardons de
la tercera edició dels premis Séquia, de la Fundació Aigües
de Manresa-Junta de la Séquia i la Fundació Universitària
del Bages-UManresa.

favets...

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Els meus

Directius absolts

enses en la gent que t’envolta i t’adones
que en moltes ocasions articulem la
convivència com una relació entre ells i
nosaltres. Entre els assistents a un partit
del Barça contra l’Espanyol la divisió és
molt clara, i entre els aficionats als toros i els que protesten contra la seva festa a la porta de la plaça, també. Vistos
en relació a les seves postures antagòniques, els seguidors
del Barça formen un grup tan compacte com els detractors dels toros o com els fans del Bruce Springsteen, però
quan el partit de futbol s’acaba, s’acaba la corrida de toros
i s’acaba el concert del seu ídol, cada un d’aquells grups
desfà la seva cohesió i tots s’organitzen a l’entorn d’altres
aficions, d’altres interessos, d’altres idees... I els que ahir
unien els seus crits a favor del Barça demà s’enfrontaran
en un conflicte laboral al costat d’algun periquito, i els que
ahir defensaven amb gran camaraderia la pervivència
dels toros, demà es diran el nom del porc per una disputa territorial, fent pinya amb alguns animalistes de la
seva regió sense ni tan sols sospitar que ahir s’insultaven
mútuament. La divisió entre ells i nosaltres és constant.
Des de les conviccions més fermes fins als gustos més trivials sempre ens sentim més propers a una gent que a una
altra, però sempre també, en alguna ocasió, i afortunadament, els que en algun moment van formar part dels
altres passen a ser dels nostres.

Audiència de Barcelona va decidir absoldre després d’anys, els exdirectius de Catalunya Caixa acusats d’administració deslleial, entre els quals hi ha els manresans
Adolf Todó i Jaume Massana, i l’expresident de l’entitat, l’exdirigent socialista Narcís Serra. Curiosament, aquesta sentència es va donar a conèixer el mateix
dia que començava el judici contra alguns dels líders de l’independentisme. Cada dia som més els ciutadans que estem
perplexos en algunes de les resolucions dels jutjats espanyols,
que no entraré a discutir, tot i que em semblen ben allunyades del sentit comú, de manera que, si més no, em resulten
estranyes. El mateix tribunal reconeix que no veu moralment
correcte que aquests personatges, en plena crisi econòmica,
s’apugessin el sou d’una manera escandalosa, però no té res
a dir sobre la seva legalitat, ja que el mateix Banco de España
emparava aquestes pràctiques. L’any 2010, els sobresous eren
plenament legals, mentre l’empresa proposava un ERO que
va afectar 1.300 treballadors i rebia més de 1.200 milions del
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) per tal
d’evitar-ne la fallida. On és la racionalitat econòmica, per no
esmentar la social? Cap directiu n’és responsable?

P

Tots hem exclamat algun cop «aquest és dels meus»,
com si la nostra identificació amb aquella persona fos
total, però després han vingut unes eleccions i hem hagut d’admetre que els nostres no es presentaven perquè
realment cap partit no s’avenia de ple amb les nostres
idees. Fins que arribes a la conclusió que els teus no es
presentaran mai perquè ben bé dels teus només ho ets
tu. Entre la gent que estimo o amb la qual simplement
m’hi trobo de gust n’hi ha de tots els grups i de tota
mena, però potser des que vaig fer els seixanta sento que
aquells amb qui em trobo més en sintonia són els de la
meva edat (cinc anys amunt, cinc anys avall). Molts no
han estat mai dels meus, però ara sento que compartir
uns mateixos referents, poder parlar d’altres temps i tenir la sensació d’haver fet un llarg camí junts uneix més
que moltes altres coses.
8
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L'

Des d’un punt de vista ètic em sembla inacceptable. I tampoc em sembla correcte que la majoria de membres que formaven part d’aquell Consell d’Administració també hagin
quedat absolts, onze dels quals provinents de la liquidada
Caixa Manresa. Tot i que alguns d’ells, tal i com va quedar
palès i es va acreditar durant el judici, no sabien ni què
signaven. Dit això, també va quedar demostrat que Narcís
Serra, com a màxim responsable de Catalunya Caixa, havia
requerit uns 12.000 milions d’euros en recursos públics per
poder rescatar l’entitat bancària durant la crisi econòmica
iniciada el 2008. Alhora, van créixer les retribucions dels
membres del Consell d’Administració i sobretot les dels mateixos directius. Si segons dades fins al 2015 del Tribunal de
Comptes, rescatar Caixa Catalunya va costar 12.676 milions
d’euros, no hi ha cap responsable? Ningú no ha d’assumir la
responsabilitat d’una mala gestió? Què se n’ha fet del forat
de 720 milions d’euros que el jutge investigava i del perjudici
econòmic generat? I, finalment, quina llei diu que els responsables dels efectes de la crisi en les entitats financeres són
el conjunt dels contribuents en les arques estatals? Ja sabem
que estem sotmesos al capitalisme salvatge, però tant?

...i tremendos

@carles_claret

Montse Rosell

Causa Especial
20907/2017

J

ust quan començo a escriure aquestes
ratlles, acaba de sortir la noticia de l’informe que ha emès l’ONG Tamil Uzhagam, organisme consultiu especial de
l’ONU que acusa les autoritats espanyoles de vulnerar, en el judici del procés, els drets humans.
L’informe és contundent i vergonyant per al sistema judicial espanyol. I se suma a altres denúncies en l’àmbit
internacional. Només en l’àmbit formal, sense entrar en
el fons de l’assumpte, ja es percep la inconsistència i poca
seguretat jurídica de tot plegat. No insistiré en els fets
precedents: un jutge instructor amb un nomenament del
tot irregular i d’una parcialitat evident (va arribar a fer
servir la primera persona en almenys dues interlocutòries per situar-se, ell mateix, com a víctima del procés). Segons el catedràtic Javier Pérez Royo, motius evidents per
a la recusació i fins i tot per presentar una querella per
prevaricació. Les anomalies s’estenen a tots els àmbits.
També en el repartiment de la causa de l’1-O al Jutjat
d’Instrucció número 13, de Barcelona. S’han vulnerat
regles de competència, s’ha negat la personació dels exiliats, s’ha fraccionat una mateixa causa en diferents instàncies judicials, es va tancar la instrucció sense haver
lligat el delicte de la malversació… irregularitats infinites
que rebaixen el nivell d’una justícia que ara mateix ha
perdut tota credibilitat, pròpia d’una república bananera.
Del judici del procés, del que hem vist fins ara, s’acredita que el relat acusatori és fum, i que allò que pretenia
sustentar les acusacions simplement no existeix. Aquests
dies hem vist actuar unes magnífiques defenses. Diferents i complementàries. Algunes, per qui representen,
més tècniques, com les de Quim Forn, brillant, focalitzada en la defensa del cos i l’actuació dels Mossos d’Esquadra, i de Carme Forcadell centrada en la inviolabilitat
parlamentària i que malgrat no ser llicenciada en dret,
com li recordava la Fiscal, va etzibar-li un bany en dret
parlamentari. En els interrogatoris, els ara acusats, els
líders independentistes, han posat en evidència que el
conflicte és només polític. Les seves intervencions han
estat impecables, fermes, fonamentades. Ningú nega el

«El dubte, malgrat tot, és si,
tractant-se de líders
independentistes catalans,
la seva innocència serà suficient
per deixar-los lliures»
conflicte, però no hi ha causa penal. L’il·lícit delictiu no
es veu enlloc, i la presó és clarament punitiva cap a una
determinada ideologia política. Una a una s’han rebatut
totes les acusacions i s’ha desmuntat un relat que només
existeix en la instrucció judicial.
La intervenció dels màxims responsables de l’estat que
han comparegut fins ara ha resultat impròpia i lamentable, negant tota responsabilitat en els fets que han derivat en els càrrecs inferiors, limitant-se a no recordar allò
que se’ls demanava... S’ha visualitzat, en definitiva, qui va
corrompre les regles del joc. La manca d’un coneixement
real dels fets per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
és altament preocupant. La mateixa Fiscalia que demana
que se’ls condemni pel delicte de rebel·lió i que fins ara ha
justificat la presó preventiva basant-se en afirmacions i
arguments, buits de contingut, ara ni tan sols gosa fer-los
aparèixer en els interrogatoris. Dades errònies, tuits inexistents, traduccions maldestres. Cada dia que passa, el
judici s’allunya més d’allò que pretenien els seus impulsors. I el dubte, malgrat tot, és si, tractant-se de líders independentistes catalans, la seva innocència serà suficient
per deixar-los lliures.
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instantànies

instant
Marc Prat

Laura Serrat

L’astrofísic manresà Ignasi
Ribas lidera el descobriment
d’un planeta similar a la Terra
«M’agrada pensar-me insignificant enmig de l’univers»
Tot allò que som es redueix en un punt blau enmig de la foscor de l’univers. Una espurna
capaç d’encabir l’odi de les guerres, els grans descobriments o els actes més altruistes de
l’ésser humà, recorda l’astrofísic manresà Ignasi Ribas. Una fotografia de la Terra feta per
la sonda espacial Voyager 1, l’any 1990, a més de 6.000 milions de quilòmetres de distància
mostra el nostre planeta com una guspira blava suspesa en l’espai negre. Els colors verd i
marró dels ulls de Ribas brillen amb aquesta imatge. Quan era un nen el cor se li accelerava
en observar l’espai a través d’un telescopi i intuir com de petita era la seva vida en comparació amb l’univers. Les preguntes que es plantejava aleshores l’han conduit a descobrir
el segon planeta més pròxim al Sistema Solar, que orbita al voltant de l’estrella Barnard.
També a dirigir l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.
Guarda amb cura el record de les primeres imatges que va veure de l’espai. «A través del
telescopi, vaig veure al meu davant la llum de la Lluna i també Júpiter». Li agradava lligar
la mirada a les estrelles i pensar que hi havia éssers vius en altres planetes fent-se les mateixes preguntes. «Potser a l’altra punta de l’espai algú m’apuntava amb un telescopi», destaca somrient. Confessa que la recerca científica actual «transcorre majoritàriament davant
d’un ordinador analitzant dades». Malgrat els canvis que es presenten al llarg de la vida,
però, intenta evitar la preocupació davant del pas del temps. Apunta que tendim a concebre
la vida amb una mirada individualista que ens presenta la mort com a culminació final.
«Si penséssim en l’escala de temps de la humanitat potser se’ns despertaria un sentiment de
col·lectivitat ara inexistent», lamenta.
La raó que l’empeny a investigar l’univers «és la constant lliçó d’humilitat que em dona».
Quan observa el mar d’estrelles i investiga la possibilitat de vida en altres indrets, s’adona de
la fugacitat i la petitesa de la Terra i la vida que hi habita. Mesurar la probabilitat de l’existència de vida en altres planetes serà la línia d’investigació principal durant les pròximes
dècades i «espero presenciar com som capaços de donar una resposta», remarca. Apunta
que «un dels objectius actuals és conèixer amb profunditat els planetes veïns, per concretar
si poden ser habitables». El planeta descobert per l’equip liderat per Ribas, que es troba a sis
anys llum de la Terra, se situa fora de la zona habitable. «La distància entre el planeta i l’estrella Barnard és inadequada perquè presenti aigua líquida a la superfície», sosté. Destaca
que cada planeta localitzat, sigui habitable o no, «permet estudiar l’arquitectura dels sistemes planetaris, la rellotgeria de l’univers». Al llarg de la seva trajectòria com a astrofísic, ha
comprovat que el progrés científic i tecnològic estan desvinculats de l’evolució de la felicitat
de l’ésser humà. «Soc escèptic a l’hora de pensar que la ciència pugui resoldre la salut emocional de les persones, però sí que pot millorar la seva qualitat de vida», considera. Conclou
que «els humans encara estem força dominats per l’egoisme, que ens allunya d’una mirada
més oberta a l’univers i provoca que el nostre planeta cada vegada sigui menys habitable».
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L'ecologisme lluita per
limitar el sòl industrial
al Pla de Bages

Naus desocupades al polígon del Grau (Foto: Francesc Rubí)
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tema del mes

La situació privilegiada, en un eix de comunicacions
al centre de la geografia catalana, fa de la comarca un
pol d’atracció econòmica indiscutible. Una realitat que
topa molt sovint amb els defensors del medi natural i
paisatgístic. El debat està servit. L’equilibri sembla que
es troba en la construcció del consens a partir d’un
ens de gestió global d’abast supramunicipal.
Carles Claret

L

a
plataforma
Salvem el Pla
de Bages va néixer a principis
d’aquest 2019.
Es va presentar
públicament el
15 de febrer a Sant Fruitós de Bages,
on va posar sobre la taula un cavall de
batalla inicial: «l’oposició a la proposta
de Pla d’Ordenament Urbanístic Municipal (POUM) que l’ajuntament vol
aprovar en breu», explica el portaveu
del col·lectiu, Fidel Grandia. En les
previsions del pla del planejament futur «es reserven extenses àrees agrícoles i forestals del municipi per a futurs
usos industrials, fet que implica una
degradació del medi natural del Pla
de Bages, encara que no s’hi dugui a
terme cap urbanització. En canvi, per
a l’alcalde del municipi, Joan Carles
Batanés, «el POUM està en fase inicial». Quant al planejament, «espera
eliminar uns terrenys industrials que

es preveia ubicar a Torroella de Baix
i, alhora, d’acord amb directrius territorials, disposar d’unes reserves de sòl
per a activitats econòmiques». Per a
Batanés, aquesta intervenció té la particularitat que «no preveu una transformació del sòl agrícola actual». És a
dir, segons el consistori, es limita a fer
una previsió sense cap acció concreta.

Fidel Grandia:
«El Pla de Bages s'ha
de gestionar com un
element que vagi més
enllà dels termes de cada
municipi i que propiciï
una visió de conjunt».
De fet, els objectius de la plataforma
van molt més enllà. Grandia la defineix
com «un col·lectiu de caire supramunicipal, que aplega gent amb voluntat

de treballar per la preservació de l’entorn natural al Pla de Bages i que té per
objectiu donar valor al seu patrimoni
natural, dotar-lo de protecció legal
en els plans d’ordenació del territori i
protegir-lo de l’especulació industrial i
urbana». Encara que els estira-i-arronsa ara se centrin a Sant Fruitós, per la
plataforma és important subratllar que
una de les seves principals essències és
«la necessitat que el Pla de Bages sigui
gestionat com un element que vagi més
enllà dels termes de cada municipi i
que propiciï una visió de conjunt».
Joan Badia, conseller responsable de
Desenvolupament Comarcal, del Consell Comarcal del Bages, es mostra partidari d’aquesta mirada llarga i afegeix que
«la comarca és més que el Pla de Bages.
I la situació a Cardona, a Navarcles, a
Artés, a Monistrol de Montserrat o a
Sant Vicenç de Castellet no és la mateixa
que la del centre de la comarca. Per això,
les realitats locals han de ser mirades
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El Pla del Bages una zona estratègica al centre del país. (Foto: Francesc Rubí)

amb criteris adients a cada situació, si
bé tenint en compte una mirada global».
Com a eina destinada a potenciar, precisament, aquest plantejament global, el
Consell Comarcal ha plantejat, recentment, el Pla d’Accions que, segons Badia, proposa «en primer lloc, disposar
d’un òrgan de governança –es proposa
una Agència per al Desenvolupament–
que permeti superar la visió local i continuar millorant els polígons actuals per
treure’n el màxim rendiment». Gil Ariso, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada,
sosté que el Bages té prou sòl qualificat
com a industrial. La prova són les grans
extensions de polígon, construïdes
o no, que no estan ocupades». Ariso
apunta que, possiblement, el problema
de la desocupació «rau en la definició
de les mides de les parcel·les i la millora
de les instal·lacions actuals».
14
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Promoció econòmica
Respecte de la potencialitat del territori, des de la plataforma Salvem el
Pla de Bages asseguren que la comarca
«concentra sectors ben comunicats per
carretera i amb un accés ràpid a l’àrea
metropolitana de Barcelona. Això no
ha d’implicar que la nova activitat econòmica estigui associada a activitats
d’indústria pesada o logística. Caldria
fer un plantejament de quines activitats econòmiques cal atraure, i no hi ha
cap dubte que cal prioritzar espais de
recerca i desenvolupament».
Josep Illa, regidor d’Urbanisme i Medi
Ambient de l’Ajuntament de Santpedor,
assegura que, des del seu municipi estan convençuts que «una oferta atractiva per atreure negoci i indústria ha de
satisfer tres aspectes clau: la qualitat, la
sostenibilitat i la innovació tecnològi-

ca». En aquesta línia, el municipi està
«dotant els sectors industrials d’aquests
elements». Illa assegura, a més, que
compten «amb corporacions amb seu a
Santpedor que són referents en aquests
camps». A Sant Joan de Vilatorrada,
com relata l’alcalde Gil Ariso, «els dos
polígons de què disposem tenen a favor
les bones comunicacions, l’existència
d’una potent associació d’empresaris
o, entre altres, el servei de fibra òptica.
Per contra, cal destacar que són espais
reduïts, de petit format i força antics».
En altres municipis, el sòl industrial
queda encabit en un espai molt determinat i, alhora, limitat pel planejament.
És el cas de Sant Salvador de Guardiola. Mario Vendrell, regidor de Territori
i Promoció Econòmica, planteja que
el poble «concentra, majoritàriament,
la previsió de sòl industrial al Polígon

Polígon industrial de Sant Isidre a Sant Fruitós de Bages. (Foto: Ignasi Cebrian)

Polígon fantasme del Grau a la carretera de Berga.

Industrial de Salelles, que té una ràtio
d’ocupació prevista propera al 80%.
Creiem que, en un futur proper, ens
mancarà terreny industrial disponible
per a la implantació de noves empreses
o plantes productives. L’Ajuntament hi
ha estat treballant». A tall de conclusió,
Joan Badia apunta, d’entrada, que cal
no oblidar «la principal font de riquesa
del Bages: la seva indústria. Una indústria que s’ubica als polígons d’activitat
econòmica (PAES)». No obstant això,
l’alcalde de Callús reitera que «mirant
poble per poble, cal dir que, en aquests
moments hi ha prou espai industrial
per acollir encara moltes empreses, i
fins i tot empreses grans».
Des de l’Ajuntament de Manresa,
Marc Aloy indica que, «efectivament,
és innegable que la indústria genera
llocs de treball i grans ingressos per

als ajuntaments. Això ha fet que cada
municipi volgués tenir el seu polígon
industrial. Un model pervers, ja que
es qualifica molt sòl que després no
s’omple i sempre hi surten guanyant
aquells municipis que tenen un terme molt gran, amb grans planes ben
connectades a les infraestructures».
L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles
Batanés, però, assenyala que, tot i que
el seu municipi «disposa de superfície
suficient, hi ha empreses de certa magnitud que requereixen bastants metres
quadrats i sovint no troben terrenys de
la mida necessària per instal·lar-s’hi».
En qualsevol cas, per al plantejament futur d’abast comarcal, Joan Badia apunta
la necessitat d’engegar tres tipus d’actuacions. Per a la primera torna a apel·lar
a la globalitat del territori per «superar
la mirada localista i tenir una visió més

panoràmica, que prengui en consideració tot l’espai industrial disponible,
sobretot al Pla de Bages (Manresa, Sant
Joan de Vilatorrada, Santpedor, Sant
Fruitós i Sallent), el més ben comunicat
de la comarca». En segon terme, proposa «remoure algunes barreres que dificulten l’ús de l’espai industrial que ja hi
ha a disposició, sobretot pels entrebancs
que posen alguns agents particulars,
potser per especulació».
En aquest sentit, tenen especial rellevància les associacions d’empresaris
i propietaris. Finalment, Joan Badia
també prioritza «millorar els polígons
actuals a través de l’acció concertada
entre els ajuntaments i les associacions d’empresaris de cara a millorar-ne
tant els aspectes urbanístics com els
de serveis amb temes que van des de
l’enllumenat a la vigilància i la segu-
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Espai verd a tocar del parc de l'Agulla. (Foto: Francesc Rubí)

retat. «En aquesta mateixa línia, el
regidor d’Urbanisme manresà apunta
que «és urgent programar els sectors
industrials amb visió territorial, amb
una política industrial conjunta. Però
perquè això sigui possible també hi
hauria d’haver un repartiment dels ingressos que genera la indústria. Cal un
canvi de model».
L’expansionisme de Sant Fruitós
Seguint aquest fil que justifica, en bona
part, el naixement de la plataforma de
la qual és portaveu, per a Fidel Grandia, Sant Fruitós de Bages «és l’exemple
perfecte per adonar-nos que les actuals pretensions d’incrementar l’espai
reservat a activitat industrial no tenen
cap mena de sentit perquè hi ha més
de 40 hectàrees de sòl industrial buit.
Aquesta extensió és suficient per cobrir
qualsevol demanda futura». A l’ajuntament del municipi, les valoracions són
diferents, i s’assegura que «els polígons
del poble es troben ben comunicats
per carretera, disposen de tots els ser16
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veis necessaris i a tots hi arriba la fibra
òptica». opina l’alcalde Joan Carles Batanés. I agrega que, «partint de la base
que tot es pot millorar i que aquest és
un dels reptes del govern actual, cal dir
que, actualment, disposem d’un cert
equilibri mediambiental».
Des de la plataforma Salvem el Pla de Bages, però, denuncien que el planejament
amb el qual treballa el govern municipal
actual és clarament expansionista tenint
en compte que, segons exposa Fidel
Grandia, «Sant Fruitós de Bages té 102
hectàrees de sòl industrial i comercial i
el 40% no s’utilitza. Es tracta de polígons
amb naus construïdes buides o terreny
urbanitzat, però sense edificacions».
Grandia denuncia que «molta d’aquesta
extensió porta anys sense activitat, en
molts casos, des de la implementació, i
no hi ha previsió de canvis d’usos. Les
zones industrials i comercials suposen
un cercle al voltant de Sant Fruitós només obert pel nord i per l’oest, on hi ha
la urbanització de les Brucardes.

El caràcter expansiu de la proposta es
concreta, segons la plataforma, en «la
reserva de sòl industrial, que cobreix
150 hectàrees més». Això suposaria
multiplicar l’extensió ara existent per
2,5», concreta Fidel Grandia. I continua dient que aquest planejament
«afecta tota la zona nord, l’anomenada
vall dels Horts, que és un espai agrícola-forestal poc antropitzat i d’ús molt
habitual per part dels santfruitosencs
com a zona d’esbarjo. És el principal
pulmó verd del poble i un espai important per preservar el que queda del
corredor verd Llobregat-Cardener. Implementar la proposta municipal implicaria un impacte inacceptable sobre
l’entorn natural». Però, tot i l’afectació
en el planejament, el consistori santfuitosenc explica que aquests terrenys, de
moment, no es transformaran.
L’associació Meandre, dedicada al
desenvolupament d’activitats de preservació del territori, també es va adreçar
a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

i a l’equip redactor del POUM amb la
intenció de reconsiderar el plantejament urbanístic futur. El president de
l’entitat, Jaume Torras, va fer arribar
al govern del municipi un document
amb un seguit de suggeriments que
incidien, «principalment, en els aspectes que afecten l’espai obert, i l'entorn
natural i agrícola, del poc que queda
del Pla de Bages. La seva preservació
esdevé bàsica per a la identitat del paisatge, la salut de la ciutadania i el futur
del sector primari». Per a Meandre, «la
gestió i planificació del sòl obert del
Pla de Bages és vital per al conjunt dels
habitants, no només de Sant Fruitós,
sinó també per als dels pobles i ciutats
de la comarca».
Visió comarcal
Els plantejaments de l’entitat ecologista insisteixen en la conveniència de fer
una avaluació ambiental estratègica, tenir en compte els valors de connectivitat biològica i paisatgística del territori
i, per últim, proposar alternatives i fer
suggeriments en la redacció final del
POUM de Sant Fruitós amb l’objectiu
de protegir els espais naturals agraris i
no urbanitzables, preservar el paisatge
del Pla de Bages com un valor social i un
actiu econòmic del territori, abandonar
el model de creixement desmesurat, segregat i especulatiu per racionalitzar la
implantació de polígons industrials i el
terciarisme (àrees comercials) en polígons industrials i, finalment, plantejar
l’activitat econòmica i industrial des de
una visió supramunicipal i no pas des
dels POUM de cada municipi.

Vista nocturna del polígon de Bufalvent, el més extens de Manresa. (Foto: Francesc Rubí)

Àmpliament d’acord amb la visió que
posa el focus amb l’impacte mediambiental, l’alcalde de Callús, Joan Badia,
creu que «han de ser els ciutadans del
poble els que hi han de dir la seva», tot i
que no li fa el pes que «això es demani a
tan poc temps de les eleccions. I, sobretot que no hi hagi consens per aprovar
un instrument tan important com és
el POUM, que ha de durar uns quants
anys». En qualsevol cas, en el que està
plenament d’acord és en l’impuls del
consens i la visió comarcal conjunta.
«Com a conseller, trobo a faltar justament un organisme que posi ordre a
les ànsies d’expansió locals. És legítim,
segurament, que un determinat poble
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Zona industrial a els Dolors, Manresa. (Foto: Ignasi Cebrian)

vulgui aprofitar la seva centralitat o
posició geogràfica per fer una oferta de
sòl industrial molt ben posicionat. Però
crec que cal compatibilitzar l’oferta de
sòl industrial amb el respecte al territori. I encara hi som a temps, ja que els
polígons industrials al Pla de Bages no
són pas plens, ni de bon tros».
A la comarca, i a escala més reduïda, hi
ha altres situacions de creixement de
sòl industrial ja previstes. Concretament a Sant Salvador de Guardiola. Segons l’Ajuntament, «el POUM preveu
una ampliació industrial de 57.377,65
metres quadrats que ja es concreten
al Pla Territorial de les Comarques
Centrals. La zona està actualment en
procés de desenvolupament». Mario
Vendrell, tercer tinent d’alcalde, explica que «la voluntat de l’Ajuntament és
tramitar, un cop consolidats aquests
terrenys, una modificació puntual del
pla general per ampliar el polígon industrial de Salelles».
Impacte mediambiental
Continuant amb els aspectes de sostenibilitat, Joan Badia manté que «aprofitar la riquesa de l’entorn natural és un
18
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objectiu ben noble, però no hauria de
ser incompatible amb crear riquesa potenciant la indústria, sobretot en aquells
sectors en què el Bages excel·leix: metal·lúrgia, components d’automòbil,
etc.». Per a Fidel Grandia, «les àrees industrials en concentren en punts centrals de la comarca i cobreixen una part
molt significativa del territori, sobretot
des del punt de vista ambiental». Això,
diu el portaveu de la plataforma ecologista, «fa que elements importants com
ara el corredor verd entre el Llobregat
i el Cardener no s’hagin respectat en
absolut en alguns municipis». Per això
demanen una gestió integral d’aquests
espais per no fragmentar-los i preservar-los independentment del municipi
al qual pertanyin.
Respecte de la realitat paisatgística del
Pla de Bages, el regidor de Santpedor
Josep Illa constata la necessitat de conservació, «d’una fisonomia pròpia. Així
ho reconeix urbanísticament el Pla
Director Urbanístic del Pla de Bages i
el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals». Com també subratllava Joan Badia, aquesta idiosincràsia
fa que «per la seva posició geogràfica,

relleu i comunicacions, el Pla de Bages
esdevingui atractiu per a la implantació d’activitats industrials i logístiques.
Però aquesta oferta no pot desestructurar el nostre territori fins a convertir-lo
en un espai sense identitat ni matriu
agrícola, sense preservar els espais naturals singulars, el mosaic agroforestal,
els cursos d’aigua, els aiguamolls i la
Séquia, la vinya i els cultius tradicionals, els retalls de bosc entre conreus».
Per a Illa, és un error «planificar sense
qualitat paisatgística, natural i de compromís amb el territori».
Marc Aloy no podria estar-hi més
d’acord i subratlla «el projecte de
l’Anella Verda manresana, que es treballa des de fa tants anys, i ha estat
clau per posar en valor el potencial
del patrimoni natural i preservar els
espais naturals de gran interès del
terme». El regidor, en aquest àmbit,
presumeix de ciutat: «Manresa disposa d’un entorn natural de gran qualitat. Amb un regadiu que aprofita les
aigües de la Séquia i que ocupa una
extensió de més de 500 hectàrees, i un
secà amb predomini del cereal, però
on cada dia es va recuperant el cultiu

El Pla de Bages,
un espai natural que cal protegir
El Pla de Bages és un ampli espai que aplega un conjunt de
sistemes naturals cohesionats per una extensió de conreus
de secà. Aiguamolls, boscos-illa, boscos de ribera, rases
amb vegetació i cursos fluvials formen aquest paisatge
natural. La fragmentació produïda per la contínua urbanització amenaça la continuïtat dels sistemes naturals i la
seva interconnexió.
Aquesta plana és de vital importància per a la migració dels
ocells, els quals segueixen la ruta nord-sud, Pirineu-costa, guiats per les valls fluvials del Cardener i el Llobregat.
Després de flanquejar la barrera pirinenca, el Pla de Bages
esdevé una àrea de repòs i alimentació cabdal per a la continuïtat del llarg viatge migratori. Recordem les actuacions
finançades amb diner públic per millorar i restaurar les
zones humides de la Corbatera (Sallent) i la Bòbila (Santpedor). La protecció de les terres del seu entorn, per tant,
és bàsica per preservar aquestes dues zones humides. Els
espais naturals que uneixen ambdues conques fluvials actuen com a autèntics corredors naturals i protegir-los és
cabdal per salvar aquests entorns fluvials.
Per altra part, el Pla de Bages esdevé l’entorn natural més
proper per a l’àrea més poblada de la comarca. Per tant,
es converteix com un regulador tèrmic i permet absorbir
bona part dels contaminants de les activitats del seu entorn. Precisament el terme proximitat, a més, representa
el millor escenari natural on es desenvolupen moltes de
les activitats lúdiques. L’activitat excursionista i senderista
és un dels grans actius de la zona, amb rutes marcades de
gran interès, com les de l’Anella Verda, senders de petit
recorregut o la ruta de la Séquia. Els seus terrenys planers
han permès fàcilment l’eixample de les poblacions que en
formen part. Els governs de torn han volgut guanyar sòl
industrial, instal·lar equipaments i augmentar espai per
construir. L’eix Transversal, la presó de Lledoners o els
polígons industrials són exemples que han significat una
fractura de l’espai.
Aquestes perspectives de creixement urbanístic, efectuat
sense un plantejament global, han derivat cap a una situació difícil per a la salvaguarda del Pla de Bages. Tanmateix
s’han fet sentir les veus assenyades que de forma científica
han argumentat l’aturada d’aquesta febre urbanística, per
apostar cap a un model unificat i consensuat, que potenciï els valors mediambientals i paisatgístics d’aquesta plana.
Vull esmentar el treball de l’equip interdisciplinari dirigit
per l’arquitecte Jordi Ludevid: Arquitectura, territori, medi
natural i desenvolupament urbà al pla de Bages, guanyador
del premi Fundació Caixa de Manresa, l’any 1996. Aquest
estudi reclama el tractament del Pla de Bages com una unitat supramunicipal, amb una regulació dels aspectes urbanístics i municipals, tenint com a base els factors mediam-

bientals. En aquell moment ja afirmava que no era necessari
crear més sòl industrial i en tot cas desenvolupar el previst.
Per altra part, la Institució Catalana d’Història Natural va
elaborar un catàleg d’espais de la comarca que calia protegir, amb especial incidència sobre el Pla de Bages, atesos
els seus valors paisatgístics, faunístics, botànics i geològics, publicats a la Guia d’espais d’interès natural del Bages.
Aquest estudi va ser l’embrió del Pla Comarcal de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Bages. Tots aquests
estudis i treballs tenen el seu referent en el Pla Territorial
Parcial de les Comarques Centrals, aprovat pel Parlament
de Catalunya.
Estudis i més estudis, diners esmerçats, infinites hores de
treball, amb una comuna i evident finalitat: la coordinació
del creixement urbanístic del pla de Bages entès com una
única entitat de caire supramunicipal, condicionat pels valors naturals i mediambientals. Tanmateix no s’ha arribat
mai a aquesta finalitat i avui estem en una situació caòtica,
gairebé al límit, on s’evidencia una progressiva desaparició
del seus hàbitats. No podem consentir que una manca de
planificació i una continuada política d’urgència destrueixin aquest espai natural.
Convé una reflexió profunda del futur del Pla de Bages.
Hem de ser conscients que les coses no s’han fet bé. Els
nostres dirigents només han vist les terres planes, dedicades a l’agricultura, com a l’espai idoni per urbanitzar,
sense plantejar-se la necessitat real d’aquella actuació. La
facilitat de requalificar els terrenys ha ajudat a aquesta
pràctica, que sempre ha tingut els vistiplau de la Generalitat de Catalunya. No podem permetre la desaparició d’un
espai de lleure, on encara es possible conèixer una natura
que s’hi desplega amb abundància i qualitat, i que ajuda a
contribuir a l’ensenyament i a l’enriquiment cultural. Cal
promocionar-lo com un espai integrador de les activitats
humanes que puguin desenvolupar-s’hi, tal com la història
ens ha llegat. Ho demostra l’activitat agrícola, centrada per
la vinya i el cereal, l’aprofitament de l’energia hidràulica,
motor de la primera activitat industrial, i el seu patrimoni
cultural, encapçalat indiscutiblement pel monestir romànic de Sant Benet de Bages, però sense oblidar l’escampall
d’esglesioles, torres i masies que integren el valuós patrimoni d’aquesta plana.
El Pla de Bages necessita una figura de protecció efectiva, una regulació eficaç i una planificació global. Fins ara
només han reeixit intents promoguts per la base popular.
Cal passar a una realitat consensuada entre tots els actors.
Marc Vilarmau i Masferrer, naturalista
i autor de llibres d’excursionisme
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de la vinya i l’olivera, que donen productes de gran qualitat».
Joan Carles Batanés, al seu torn, considera que és tan important el criteri
ambiental com el de captació industrial. «Si volem que el Bages sigui una
comarca equilibrada, ha de preveure
la millora dels polígons ja existents,
sense renunciar a la previsió de nou
sòl industrial, amb la vista posada a
d’aquí dues dècades». Per a Batanés,
això no és incompatible amb «el manteniment i la millora dels espais naturals, els corredors mediambientals i
l’entorn que, en gran part, està protegit pel Pla Territorial».
Sòl disponible
Començant per la capital de la comarca, el planejament de Manresa al
seu POUM «no fa noves previsions
més enllà d’aquelles que ja estan programades: el polígon del Pont Nou i
el Parc Tecnològic. També queda per
desenvolupar una part del polígon dels
Comtals, però és de dimensions molt
més reduïdes», descriu Marc Aloy. Per
a la resta de la comarca, Fidel Grandia,
portaveu de la plataforma Salvem el
Pla de Bages, incideix en el fet que els
polígons «ocupen molt significativament el territori. En molts casos, no hi
ha cap activitat econòmica i representen una gran extensió de terreny buit
que podria cobrir qualsevol futura implementació d’activitat industrial».
«Santpedor compta amb set sectors
industrials, quatre d’ells consolidats,
un en procés d’urbanització i dos
pendents de desenvolupar urbanísticament que, en conjunt, ofereixen
sòl industrial per a la implantació de
20
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futures empreses», relata Josep Illa.
«El POUM és vigent des del desembre
de 2013 i, per tant, es pot qualificar
de força recent». Segons el regidor
d’Urbanisme del municipi, el planejament futur «preveu sòl industrial
per permetre el desenvolupament
de noves activitats econòmiques
industrials i terciàries i ho fa d’una
manera compacta, aglutinant les activitats industrials existents. L’espai destinat a activitats industrials és contingut i pot satisfer futures necessitats».
Des de l’Ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola, tenen clar que han d’intentar «millorar i potenciar els polígons
existents», segons Mario Vendrell. I
continua dient que «durant aquest últim mandat, hem treballat, conjuntament amb l’associació empresarial, per
sol·licitar informació relativa a les mancances detectades al polígon i solucionar-les». Producte d’aquesta iniciativa,
s’hi ha instal·lat fibra òptica, càmeres de
seguretat, bones senyalitzacions informatives i vials. Amb aquestes intervencions «creiem que disposem d’un espai
atractiu per a la implantació de noves
activitats econòmiques».
A la capital de la comarca, els plantejaments creixen exponencialment i la
gestió del sòl industrial és molt més
complexa. El regidor d’Urbanisme exposa que «Manresa pràcticament no
disposa de parcel·les de sòl industrial.
Per aquest motiu, és molt important
desencallar els dos sectors econòmics
que hi ha programats. Per una banda el
Parc Tecnològic, que ha de permetre la
implantació d’empreses d’alt valor afegit destinades a la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic».

Marc Aloy, a més, apunta que «és imprescindible desenvolupar el pla parcial de la Plana del Pont Nou». Un sector
molt ben connectat que, a banda, «dotaria la ciutat d’una nova entrada des
de l’eix Transversal i amb parcel·les de
dimensions considerables per atraure empreses productives que generin
llocs de treball». El màxim responsable polític de l’urbanisme a Manresa,
Marc Aloy, també parla de la joia de la
corona de la ciutat, «el polígon de Bufalvent, un dels més ben equipats de la
Catalunya Central. Això ha estat gràcies a l’empenta de les empreses que,
des de fa més de 25 anys, treballen coordinadament a través de l’Associació
d’Empresaris de Bufalvent. Pel que fa
als Dolors, es tracta d’un polígon mixt
amb indústria, però hi ha molts equipaments comercials».
Mentrestant, a Sant Joan de Vilatorrada, segons Gil Ariso, s’ha procurat «reformular la proposta de planejament
inicial. S’han modificat els límits de la
zona industrial i redefinit els tipus de
parcel·la, que ara són més grans. Així
ens diferenciem dels polígons industrials existents a la zona». A banda dels dos
polígons històrics del poble, «on hi ha
alguna parcel·la buida, disposem d’un
altra àrea catalogada com a industrial,
però que està en estat de reformulació.
Podríem habilitar-la si fos necessari».
Equilibri
A Santpedor «la compacitat del sòl
urbà i el sòl industrial és una realitat
territorial», explica Josep Illa.«El propi
POUM recull aquest objectiu com un
aspecte important per assolir un equilibri territorial adequat». Per la seva part,
Sant Salvador de Guardiola agrupa el

Panoràmiques del corredor verd de la vall dels Horts, a Sant Fruitós de Bages. (Fotos: Meandre).

teixit industrial «al polígon de Salelles
(representa un 0,67% sobre la superfície
total del municipi, és a dir 27,785 hectàrees sobre un total de 3.715)». Segons
Mario Vendrell, la presència d’aquest
espai compacte «permet mantenir un
equilibri entre l’activitat econòmica, el
sòl residencial i el sòl rural».
Des de l’alcaldia de Sant Joan, Gil Ariso descriu un municipi «amb un nucli
urbà força compacte. El sòl industrial
és un percentatge molt petit respecte
del total. Amb les zones verdes hi tenim molta cura i hi hem dedicat importants recursos per millorar-les i
ampliar-les». En aquest últim àmbit,

el batlle vol destacar «el treball que
s’està fent en les recuperació de les ribes dels rius i rieres i el condiciament
d’itineraris de natura».
Les dades agregades que apareixen en
l’informe Sòl industrial i grans parcel·les
al Bages, promogut pel Consell Comarcal i presentat el juny de 2017, revelen
que els polígons d’activitat econòmica
existents ocupen 1.440,9 hectàrees, de
les quals 911 es destinen a ús industrial.
D’aquestes, un 74,7% consten ocupades
per empreses i activitats econòmiques
(680,6 hectàrees), mentre que un 15,2%
estan en venda o lloguer (105,6 hectàrees no edificades i 32,6 edificades). De

la resta, un 10,1%, no se’n té informació
suficient per constatar si estan ocupades o disponibles.
Les grans extensions de sòl industrial
no edificat es concentren a Sant Fruitós de Bages (polígons de la carretera
de Berga i el Grau), Sallent (Pla del
Mas i Plans de la Sala Logis Bages),
Manresa (Els Comtals II), Avinyó (El
Soler), Navarcles (Solervicens) i Artés
(Santa Maria d’Artés II); mentre que la
major concentració de naus disponibles es troben a Manresa (Bufalvent),
Sallent (Plans de la Sala i Polígon Illa)
i Sant Fruitós de Bages (Pla de Santa
Anna, Sant Isidre i el Grau).
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d'aquí i d'allà

Pau Bösch Torra

Des de Nova York

«El que estic veient al barri de Queens és molta
misèria, molta gent descontenta i amb poques
esperances de poder canviar»

E

l primer que em va sorprendre de
Nova York van ser els rètols. Estava
caminant per un carrer del Bronx
ple de botigues i llocs de menjar ràpid, el matí després d’aterrar, i per
tots costats hi havia rètols immensos, de tots colors, amb lletres desmesurades. Tot portat a l’extrem d’una manera que em va
fascinar i pertorbar. Des de llavors, aquests dos sentiments
m’estan acompanyant diàriament. Ja fa un mes i mig que soc
aquí i m’ha passat rapidíssim, tot i que, a la vegada, tinc la
sensació que ha passat molt més temps. No sé si és pel país
tal com és o per l’experiència d’estudiar a l’estranger. De tota
manera, encara és molt d’hora per tenir una opinió definitiva sobre Amèrica, especialment estant a Nova York, una
ciutat que n’és molt poc representativa. I és que, més enllà
dels moments viscuts, les classes o la gent, el que ocupa una
gran part del meu pensament ara mateix és treure l’entrellat
d’aquesta cultura o manera de viure i de fer. Em sembla
curiós que, tot i la gran influència americana que rebem per
totes bandes, un cop aquí m’estigui xocant tant. És veritat
que tot és com ens ho ensenyen a les pel·lícules, però hi ha
alguna cosa diferent, alguna cosa que m’ho fa comparar
constantment amb casa meva.
Aquí tot sembla més extremat, més gran. Estic veient que
Amèrica –o Nova York– és un lloc de contrastos. Un lloc on
tan aviat la gent t’atura pel carrer per dir-te que els encanta el
teu abric, com t’atropellen sense miraments a l’hora de travessar. On al febrer un dia estàs a 15º i l’endemà a -2º –però el
canvi climàtic no existeix, eh!. Un lloc on el culte al cos és tan
desorbitat com la taxa d’obesitat. On està prohibit fumar en
tot el campus universitari, però on el consum de drogues és
un dels més alts del món. Un lloc on et diuen que tot és possible mentre la gent agafa taxis per no haver de pagar l’ambulància per anar a l’hospital. On és normal que la gent s’endeuti de per vida per poder portar fills i filles a la Universitat.
Sempre es parla d’Amèrica com del país de les oportunitats i
de Nova York com del centre del món, la ciutat que no dorm
22
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Pau Bösch a Central Park

mai perquè mou bilions i bilions cada dia. Jo, però, al barri
de Queens, lluny del centre, el que estic veient és molta misèria, molta gent descontenta de com estan anant les coses
i amb poques esperances de poder-les canviar. Per a qui té
oportunitats i èxit, Amèrica és ideal; per a qui no, no ho és
gens. Sovint penso que la meva negativitat va lligada al fred,
perquè tot i ser un hivern força suau a mi m’està semblant
molt intens. Potser quan surti el sol, quan els parcs es tornin
verds i estar al carrer sigui una opció realista, llavors tot em
semblarà una mica millor. I és que tot i la societat tan extrema i injusta de la qual forma part, és innegable que Nova
York és un lloc espectacular, ple de vida, amb mil coses per
fer i que no te l’acabes ni que tinguis tot el temps del món.
Un lloc on es poden veure i aprendre coses que a casa mai
de la vida no m’hauria imaginat, on la paraula diversitat ha
agafat una dimensió totalment desconeguda per mi. Al final, experimentar una nova cultura o una nova manera de
viure, encara que no t’agradi, sempre és positiu, ni que sigui
per valorar encara més el que tens a casa. I, qui sap, potser
d’aquí dos mesos m’hauré convertit en el màxim defensor
del capitalisme neoliberal i salvatge. Ja ho veurem.
Pau Bösch i Torra estudia Comunicació Audiovisual al Queens
College per la UPF
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indrets

La serra Borina, en el bray d’Oló

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

E

ls darrers moviments de formació
del Pirineu van plegar en alguns
llocs de la Catalunya Central les
roques sedimentàries originades
milions d’anys abans; un dels plecs
formats passava per l’actual Santa
Maria d’Oló i era del tipus anticlinal,
o sigui, més aixecat del centre que de les vores. Si no hagués
actuat l’erosió tindríem una petita serra, però no ha estat
així, ja que on es formava el plec hi passava la primitiva riera
d’Oló i com que el terreny pujava molt lentament la riera no
es va desviar, simplement compensava l’aixecament erosionant la llera sense canviar de lloc. Així que en un llarg tram
l’actual riera passa just pel plec. El que podia haver estat una
serra ara és una vall, és el que en geologia s’anomena un
bray, definit com a «vall excavada en un plec anticlinal».
Des del mateix poble, a la zona de la Salada i el serrat del
Segimon, ja es veuen estrats fortament inclinats que formen
part del plec esventrat, el bray. I de camí cap a l’indret recomanat en veurem d’altres, alguns fins i tot gairebé verticals.
Passat el molí d’Altimires, ens trobarem amb un impactant
decorat geològic, l’extrem occidental de la serra Borina, on
la riera ha erosionat la base de la muntanya per formar una
vessant abrupta. Estem en el flanc meridional del plec, ja que
els estrats tenen un fort pendent cap al sud, però amb una
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disposició molt complexa on es barregen fractures, desplaçaments i petits plecs secundaris molt pronunciats, testimoni d’una història geològica ben moguda, tenint en compte
que aquestes roques es van formar en capes horitzontals. I a
més de les formes sorprenen els colors: es barregen de forma
caòtica els estrats de gresos i margues de color vermell amb
altres de color gris blanquinós. Per tot plegat aquest sector
és un dels paisatges més vistosos i fotogènics de les nostres
comarques, un monument geològic que cal anar a veure.
Nom del paratge: Serra Borina, en el seu extrem occidental. Situació geogràfica: Terme municipal de Santa Maria d’Oló. Des del
poble cal baixar pel carrer Josep Sauleda, que continua com a carretera asfaltada i travessa la riera, on comença la pista que segueix
riera avall i que en poc més de 2,5 km ens portarà al peu de la serra.
Procedència del nom: Al Diccionari català-valencià-balear trobem
que un dels significats de la paraula borina és «anar de tort o de
través ... a la torta, que no fan filera...». Podem suposar que la rebregada disposició dels estrats ha donat nom a la serra. Situació geològica: La zona forma part de la Depressió Geològica de l’Ebre, dins
de la unitat anomenada Formació Artés. Importància geològica:
El bray d’Oló i el paisatge que se’n deriva són importants elements
del patrimoni geològic del Geoparc. Materials geològics: Totes les
roques són sedimentàries continentals. Hi predominen les lutites i
gresos vermells amb alguns nivells grisos i calcàries lacustres. Edat
de la formació: La sedimentació data de l’Eocè Superior, a l’entorn
de 35 milions d’anys enrere. El plec es va formar uns milions d’anys
més tard i l’erosió que configura el relleu fa milions d’anys que dura
i continua avui. Curiositats: Al subsòl d’Oló hi ha la mateixa sal que
a Sallent o a Súria, que aquí és a prop de la superfície a causa de la
formació del plec i la seva erosió; una conseqüència és la surgència
d’aigua salada en el lloc anomenat precisament la Salada.
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natura urbana

El Cardener: natura, jardí
o claveguera
Ignasi Cebrian

E

l riu Cardener recorre 8 quilòmetres dins del terme municipal
de Manresa. No res, si tenim en
compte que és un riu de 90 quilòmetres. Neix al peu del Port del
Comte, al municipi de la Coma i la
Pedra, on hi ha les fonts del Cardener, i mor quan conflueix amb el riu Llobregat a Castellgalí.
La part de Cardener que ens pertoca no representa ni un 9
per cent del riu, un indicador clar del la dificultat per gestionar un tram fluvial «de pas». El bon estat del Cardener,
per tant, no només depèn de la gestió que en faci Manresa,
depèn de la gestió que en facin tots els municipis regats
pel riu. La gestió ambiental dels rius en espais tan antropitzats com Catalunya depèn molt de la coordinació que cada
municipi tingui amb els municipis contigus. El Cardener
travessa 18 municipis i 3 comarques. Que esdevingui un
tros de natura, un jardí o una claveguera, dependrà de tots.
Hi ha trams amb esponerosos i esplèndids boscos de ribera naturals com és el del pla de Reguant, a Súria. Els
rius, però, els podem vestir de jardí. Per exemple, un tros
de natura enjardinada és el parc del Cardener a Manresa.
Una zona transformada, recuperada i renaturalitzada.
Amb bon estat de salut, donada la biodiversitat que hi
trobem: colls verds, cueretes blanques, bernats pescaires,
esplugabous –amb colònies de centenars d’individus–,
balquers, corbs marins, polles d’aigua, garses, tudons,
tórtores... També és destacable la vegetació de ribera, la
regenerada i la que hi havia abans de la recuperació de
l’espai. Hi llueixen: els àlbers de fulles platejades, els pollancres, els salzes blancs, els freixes de fulla petita i els
oms. També hi podem veure tamarius, canyissos, bogues,
robínies i negundos. I altres plantes forànies, però abundants, com la canya o el plàtan.
El Cardener serà el que nosaltres vulguem que sigui
–amb l’ajuda dels municipis per on flueix. No pot ser una
claveguera salinitzada per la indústria minera, com ara
passa Súria avall. Serà difícil que creixin boscos esponerosos i naturals de ribera, si l’aigua baixa carregada de
sal. Els rius haurien de ser camins d’aigua neta i no pas
26
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El parc del Cardener

fronteres brutes, marginals i oblidades. Tot el Cardener
manresà hauria de ser un espai de bosc de ribera acompanyat i resseguit per dos camins, un a cada riba, on poder gaudir de la natura i fer salut.
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notícies del pou

«Sempre he
intentat treballar
amb el màxim de
gent i pensar que la
raó no és monopoli
de ningú»

28
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l'entrevista

ADAM
MAJÓ
GARRIGA
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Actual director de l’Oficina de Drets Civils i
Polítics de la Generalitat de Catalunya, ha estat
Comissionat del Centre Històric de Manresa,
va ser dirigent local de la CUP durant trenta
anys, membre del seu Secretariat Nacional
del 2007 fins al 2013 i regidor de l’Ajuntament
de Manresa entre 2007 i 2015. Militant del
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) del
1987 al 1991 i un dels impulsors de la Festa
Major Alternativa, de l’Ateneu Popular La Seca i
dels Concerts de rock a la Pista Castell de finals
dels 80 i primers 90. També ha estat membre
actiu de l’Assemblea Antimilitarista del Bages i
insubmís condemnat a dos anys, quatre mesos
i un dia de presó, però indultat a proposta
del jutge. Llicenciat en Filologia Alemanya,
actualment és militant de l’ANC de Berga.

Q

uè t’ha portat a
viure a Berga?
-La
meva
companya.
Quan vam decidir d'anar a
viure junts podíem triar entre Manresa i Berga, però
a mi em venia de gust canviar d’aires.
La veritat és que a Berga, amb 50 anys,

i amb la canalla, hi estic molt bé. Amb
20 anys se’m faria molt petit. El poble m’ha acollit molt bé i he fet nous
amics. Tinc la natura molt a prop. Això
no vol dir que sigui molt més poble
que la ciutat de Manresa, i penso que
s’assembla més a Sallent o a Navàs.
-El teu pare va ser un destacat dirigent local del PSUC. Què n’has aprés?
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-De la seva etapa política poca cosa
en puc dir perquè era molt petit. Ara
s’ha fet independentista, però continua
sent comunista i veient les coses bastant
com abans. És cert que hem discutit
molt tota la vida de política, a la taula
del menjador de casa, i n’he aprés molt.
El que més em separa d’ell és la concepció de la política. La seva posició és més
moral i la meva més pragmàtica. Aquí
és on xoquem de vegades. La meva
mare en canvi no ha viscut la política
d’una manera tan intensa, però ara sí,
ja que està molt implicada amb l’ANC.
Cafè L’Havana
-Quina valoració fas dels teus quinze
anys al front del Cafè L’Havana?
-Era un punt de trobada de gent amb
inquietuds polítiques independentistes i de l’àmbit de l’extrema esquerra, i
d’altres amb sensibilitat cultural. Una
clientela diferent de l’habitual dels bars
tradicionals i un públic força divers. Recordo anècdotes, com una baralla dins
del bar amb uns fatxes; vam patir algunes pintades de grups feixistes. La policia nacional, hi va haver una època que
ens molestava sovint: una vegada recordo que van venir a demanar el carnet
d’identitat als clients dins del bar fins al
punt que un agent va treure un client a
punta de pistola, només pel fet de dir-li
que no el toqués. O quan van ser detinguts els manresans David Martínez,
Jordi Bardina, Esteve Comellas i d’altres, l’endemà alguns membres d’aquest
cos policial van entrar amb metralladores al local per atemorir i deixar-nos
clar que ens estaven controlant.
-Durant aquests anys que treballes a
L’Havana, a quines altres activitats et
dediques?
-Treballo per constituir la CUP a
Manresa i participo de mogudes diverses com ara la Festa Major Alternativa, que vam muntar el 1992, perquè
l’oficial era molt avorrida. Enteníem
que la Festa s’havia de desenvolupar al
centre de la ciutat per transformar-la
durant uns dies, gratuïta i reivindicativa. També començo a jugar a rugbi
una mica més tard, a partir de 1995.
Així vaig passant els anys.
-Alguns dels concerts de rock a la pista Castell van acabar a bufetades, oi?
-Sí, recordo tres concerts en què hi van
haver garrotades. Els organitzava l’MDT
o el Comitè de Solidaritat amb els Patri30
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otes Catalans, l’Ateneu Popular La Seca
i d’altres col·lectius, on no érem exactament els mateixos, però teníem complicitat. Recordo el 1989 un concert per
protestar per les detencions de Sebastià
Datzira i Marcel·lí Canet, que va ser interromput per la presència dels fatxes
que s’hi van presentar amb còctels molotov. Nosaltres els esperàvem i els vam
atonyinar, però després ells es van dedicar a perseguir i picar gent que sortia del
concert, com per exemple el cantant dels
Pets. Era una època en què muntàvem
uns concerts de rock que no es feien enlloc més, llevat de Barcelona, de manera
que venia gent d’arreu. Es van acabar
quan es normalitza el fet d’organitzar
concerts, ja sigui al Sielu o la Stroika.

Sant Vicenç, amb el professor d’educació física Sergi Martínez al capdavant.
Amb ells, vaig jugar tres anys. Quan
va plegar, vaig jugar 9 anys amb el Vic.
El 2011 es va formar el Manresa Rugbi Club, amb qui vaig jugar fins a l’any
passat, amb 49 anys; en aquest cas, amb
l’equip B. Com a espectadors anàvem
sovint a veure l’USAP de Perpinyà, tant
al seu camp com a Anglaterra, Escòcia
i Gal·les quan jugava la Copa d’Europa. Havíem format a Manresa la penya
Moscat, però no va reeixir.

-Personalment, també havies tingut
problemes amb els feixistes?
-Sí. A finals dels 80 i començament
dels 90 hi havia a Manresa un grup
d’ultres molt actius. Havíem tingut batusses al carrer o enganxant cartells en
algunes eleccions. Em van empaitar diverses vegades i quan vivia al carrer de
la Séquia m’havien pintat a la paret de
casa la frase «Rojo que te cojo». La majoria d’aquells fatxes eren els mateixos que
durant uns anys es reunien al bar Stage,
just davant de casa meva. Entre ells hi
havia un ambient força plural amb gent
que eren fills de militars, pijos que procedien de cases acomodades, gent de
barriades castellanoparlants: tot plegat
una barreja curiosa.

La CUP
-Quina ha estat la teva trajectòria a la
CUP?
-Vaig començar a l’MDT i vam muntar la CUP l’any 1991. M’hi vaig estar
30 anys. M’he presentat a set eleccions
municipals i el 2007 vam entrar com a
regidors a l’Ajuntament. La meva feina
durant molts anys va ser treballar dins
la CUP manresana per fer-la créixer i de
fet ho vam aconseguir, vam doblar resultats en algunes de les eleccions. Encara que no sempre la persistència obté els
seus fruits, en aquest cas, si. El 2007 vaig
entrar també al Secretariat Nacional,
on vaig estar-hi fins al 2013. Després
encara vaig aguantar fins a les eleccions
municipals i autonòmiques del 2015, en
què vaig estar treballant com a alliberat,
per muntar les dues campanyes electorals. Vaig tenir la sort de viure l’ascens
de la CUP i participar-hi. De tot plegat,
n’estic molt content.

-Des de quan sents afició per la pràctica i com a espectador de rugbi?
-Des de jovenet. Sabia que als anys 60 el
professor de francès Jacques Jordà havia
organitzat un partit de rugbi al Pujolet
entre el Barcelona i un equip francès. El
1995 es va constituir el Club Castellet a

-Com valores la teva etapa dins
l’Ajuntament?
-Hi vam aprendre molt, tant del funcionament de la institució com de la
ciutat. Vaig entendre que tothom té
una part de raó, encara que no hi estiguis d’acord, o fins i tot, als antípodes

polítics, però en canvi té preocupacions
amb les quals em podia identificar. Vaig
aprendre a ser menys sectari i dogmàtic. Vaig estar-hi en l’última legislatura
del tripartit i la primera de Convergència i en totes dues vam fer oposició,
però també propostes, algunes de les
quals es van acabar assumint. A la darrera època, vam intentar explicar i dibuixar una alternativa per a la Manresa
que nosaltres voldríem si manéssim.
-Per què decideixes abandonar la CUP?
-Soc partidari sempre d’una autonomia personal i, de les diferents sensibilitats de la CUP, m’identificava més
amb Poble Lliure, ja que la majoria proveníem de l’MDT. Durant els anys que
en vaig formar part, malgrat haver fet
bona feina i estar-ne content, sempre

-Què opines de la funció del Consell
Comarcal del Bages?
-Tal com està plantejat serveix perquè
determinats serveis de la Generalitat i
de la Diputació els gestioni d’una manera més propera i descentralitzada de
cara als ciutadans, sobretot en els municipis petits. Per exemple, subvencions
per a menjadors. Ara bé, crec que un
organisme supramunicipal amb competències urbanístiques seria necessari.
Per exemple, no té cap sentit que el Pla
de Bages, que a la pràctica és una sola
unitat urbanística, no tingui un organisme que l’ordeni de manera global, sinó
que cada municipi fa la guerra pel seu
cantó i les conseqüències són desastroses. El Consell Comarcal tindria sentit si
fos un òrgan de planificació conjunta i
amb capacitat política normativa. A més

«L’endemà de les detencions de David Martínez,
Jordi Bardina, Esteve Comellas i d’altres, membres
de la Policia Nacional van entrar amb metralladores
a L’Havana per deixar-nos clar que ens estaven controlant»
vaig mantenir discussions amb d’altres
companys, ja que moltes qüestions no
les vèiem gens igual. Amb un sector
cada vegada més majoritari de la CUP,
hi tenia moltes diferències polítiques.
El 2009 faig una entrada al meu blog,
on proposava que la CUP donés suport
a Oriol Junqueras, que aleshores era
un independent, que havia col·laborat
amb nosaltres, pel que feia a les eleccions europees. Això em va crear moltes
crítiques fins al punt que vaig deixar de
ser portaveu de la CUP. Hi havia moltes
diferències, també amb la pluralitat interna. Quan aquests sectors van agafant
més pes dins la Candidatura, em vaig
sentint més incòmode i finalment plego. Hi ha sectors a la CUP que sempre
els ha costat molt treballar amb d’altra
gent, fet que es va reflectir clarament
amb el procés. Un sector no volia saber
res de l’ANC, ni de les mobilitzacions
unitàries. És una actitud sectària que els
fets van corregint, però constantment
va traient el cap. No m’hi sento gens
identificat, perquè sempre he intentat
treballar amb el màxim de gent i pensar
que la raó no és monopoli de ningú. Per
mi, també és evident que hi ha una excessiva distància entre el que diu i el que
fa la CUP. Quan m’adono que els sectors amb què tinc més diferències cada
vegada tenen més pes, em vaig desvinculant, deixo de pagar la quota i penso
que el més honest és plegar.

de la planificació urbanística, hauria de
regular la gestió del transport públic, per
exemple amb Sant Joan de Vilatorrada,
promoció turística i territorial...
Comissionat
-Com a Comissionat del Centre Històric de Manresa, quines eren les teves
funcions?
-Múltiples. Es tractava de millorar el
Centre Històric en totes les diferents
facetes que estan interrelacionades. És a
dir, en matèria d’habitatge, dinamització
cultural, de cohesió social... Calia potenciar la funció de Centre Històric. Sempre he dit que no he anat mai a salvar el
Barri Antic ni a transformar-lo, perquè
entre d’altres coses m’agrada molt tal
com és. Mai no he cregut que estava tan
malament ni que sigui un mort que cal
ressuscitar. Per a mi, és un barri fantàstic
amb algunes mancances. Per exemple,
cal actuar sobre un parc d’habitatges vell
i degradat que fa que estigui buit; hi ha
uns carrers que abans eren comercials i
ara han perdut pistonada i cal veure si es
poden recuperar com a vials cívics, és a
dir, com a espais de relació social. També
té alguns problemes de dèficits urbanístics, que comporten manca de mobilitat
i cal actuar. El fet que hi hagi molts edificis degradats fa que s’hi concentri més
població amb menys recursos. Per tant,
requereix també més intervenció social.
Però, alerta! El barri no genera pobresa,

sinó que l’atrau. Per tant, no és una problema del barri, sinó de la ciutat, i diria
més, de la societat.
-Com valores el concepte de Centre
Històric?
-La funció més important del Barri
Antic o del Centre Històric és el d’espai
de trobada dels manresans, veïns i visitants. Per a mi, el Barri Vell té un conjunt de places i placetes fantàstiques boniques i agradables, que poques ciutats
de Catalunya tenen. A més a més, ha de
ser una barri actiu, on visqui gent, amb
un nivell adquisitiu mitjà, on la franja
de gent principal que hi hagi tingui un
nivell com la mitjana de la ciutat. Penso que el nostre Barri Vell té un patrimoni històric i cultural important amb
capacitat per generar visitants, activitat
econòmica, sobretot perquè dona identitat al conjunt de la ciutat. Pel que fa a
la valoració del concepte Centre Històric, se suposa que és un terme més fàcil
d’entendre per als visitants de la ciutat
en ser homologable a d’altres llocs i perquè el Barri Antic és estrictament dintre muralles, mentre que el nou terme
inclou també l’hospital de Sant Andreu
i les Escodines fins a la Cova. Penso que
és exactament el que abans s’havia dit
el nucli antic, en l’època del tripartit i
del pla de barris. Com que la paraula
nucli antic semblava molt tècnica i burocràtica va ser substituïda per Centre
Històric. Des del meu punt de vista,
per als manresans seria bo recuperar el
concepte de Barri Vell, que és el que se
n’ha dit tota la vida en l’àmbit popular.
-El Barri Vell manté els seus problemes gairebé atàvics?
-És obvi que ha canviat moltíssim pel
que fa a places, carrers, botigues, edificis i penso que és un barri en constant transformació, independentment
que es faci més bé o més malament.
L’Ajuntament ha comès errors, però el
gran problema de la rehabilitació urbanística i arquitectònica és culpa de la
iniciativa privada que no hi vol invertir. L’Ajuntament no pot comprar tots
els edificis i rehabilitar-los. Moltes de
les darreres inversions que s’han fet en
residencial privat a la zona les han fet
gent de fora de Manresa.
Oficina de Drets Civils i Polítics
-Quines són les teves tasques com a
director de l’Oficina de Drets Civils i
Polítics?
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-El que pretén el Govern és tenir un
instrument per donar resposta a l’augment de l’autoritarisme en general i al
retrocés en els drets civils i polítics que
es produeix a molts llocs d’Europa, però
de manera especial a l’estat espanyol i a
Catalunya. Calia una oficina que s’hi
dediqués específicament. Fem divulgació, reflexió i debats sobre els drets civils i polítics; atenem queixes personals
i de col·lectius, assessorem als serveis
de la Generalitat en aquesta matèria,
inclosos Interior i Justícia; és a dir, Policia i Serveis Penitenciaris, àmbits molt
sensibles, on nosaltres diem la nostra,
tot i que ens fan el cas que volen. També
redactem informes i fem de pont entre
el Govern i les moltes entitats relacionades amb aquests àmbits, des de l’Institut Català de Drets Humans, Centre
UNESCO, Amnistia Internacional, i
també altres col·lectius i entitats que
han sortit des de l’Octubre del 2017.

no són obertament d’ultradreta, sí que hi
estant vinculats, i amb l’excusa de mantenir una suposada neutralitat de l’espai
públic, que ningú no sap exactament
que és, es dediquen a anar per tot el territori a amenaçar, fer destrosses, prendre
coses que no són seves o intimidar. Ens
preocupa específicament aquesta xarxa
perquè són uns grups molt actius, que
actuen amb les mateixes consignes, per
tant, formen part d’una estratègia. De
moment no agredeixen directament,
però tenen una actitud molt provocadora. De manera que no descartem que si
l’actitud política del país canvia, també
poden intensificar el seu nivell de violència. A l’octubre del 2017, hi va haver
moltes agressions físiques. Després van
disminuir i es van dedicar més a atacar
edificis amb domicilis particulars, robant estelades o pancartes. Però continua sent una xarxa perillosa contra la
qual cal cridar l’atenció.

-Ha servit per evitar la proliferació
de fatxes al carrer o col·lectius incívics
que es carreguen els llaços grocs?
-En una roda de premsa dels primers
tres mesos de l’Oficina, vam explicar que
ens preocupava molt específicament l’actuació d’una pila de grups que, tot i que

-Quines mesures porteu a terme per
evitar aquestes accions?
-Des de l’Oficina de Drets Civils estem
fent una campanya on expliquen a tothom i particularment als ajuntaments
que han de prendre acords de Ple per posar banderes allà on ho creguin oportú

(plaça de l’Onze de Setembre o Collbaix)
i després tenen tot el dret a posar denúncies no només per robatori de pancartes
o estelades, sinó per intimidació, atac a la
pluralitat política i la llibertat d’expressió,
per assalt a un edifici públic, per tal de
fer evident l’actuació política dels grups
assetjadors que està tipificada al Codi
Penal. Aquests grups pretenen crear
crispació i escenificar el discurs de Ciudadanos, d’un conflicte al carrer. Hi ha
una coincidència evident entre els grups
violents i el discurs de Ciudadanos.
-A quina candidatura donaràs suport
en les properes eleccions municipals?
-Estic empadronat a Berga, que és on
he de votar. No em posicionaré a favor
de cap partit polític, perquè no vull
anar en contra de ningú. Considero que
Valentí Junyent ha estat un bon alcalde
de Manresa i li estic agraït que confiés
en mi, en atorgar-me una feina que em
va agradar molt. No vull perjudicar la
CUP, candidatura amb la qual m’he
presentat durant set eleccions i penso
que han fet una bona aposta obrint-se
cap Esquerra Unida i d’altres sectors. I
tampoc no vull perjudicar ERC, perquè
en aquests moments estic treballant
amb ells i m’hi sento molt integrat.

el perfil

A

dam Majó Garriga neix a Manresa el 15 de
desembre de 1968. De pares manresans:
Ramon, exfuncionari de Correus, i Montse, que va ser mestra d’escola pública, els
darrers anys del Puigberenguer. Té una
germana, Laia, que és psicòloga. Des de fa sis anys viu a
Berga, amb la seva companya Neus Moneo, amb qui tenen
dos fills: Eulàlia i Oleguer. Comença a estudiar a la Flama
fins a vuitè d’EGB, d’on passa a l’institut Pius Font i Quer
fins a COU. Estudia dos anys a la Marina Civil i s’agafa un
any sabàtic, amb estada a Nicaragua, en l’època del Front
Sandinista. Des del 1987 milita al Moviment de Defensa de
la Terra (MDT), des d’on el 1991 participa en la creació de la
CUP (Candidatura d’Unitat Popular), que preveu el treball
institucional i s’obre a d’altres sectors socials.
Durant tres estius treballa a Correus de Manresa fins que
decideix obrir el Cafè l’Havana amb Roger Vicente i David
Cervera. S’hi estarà quinze anys. Impulsa els concerts de
rock a la pista Castell des del 1989. Un any després, des de
l’MDT impulsa l’Ateneu Popular La Seca, del carrer Jorbetes,
que va atreure gent de tota la comarca de Bages, o el Comitè
de Solidaritat amb els Patriotes Catalans. Conjuntament amb
d’altres, tiren endavant la Festa Major Alternativa i col·laboren amb l’Assemblea Antimilitarista del Bages, que aplegava
el moviment d’insubmisos. El 1995 comença a jugar a rugbi
32
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amb el Club Castellet. Del 2002 al 2006 estudia alemany a
l’Escola Oficial d’Idiomes i posteriorment es llicencia en Filologia Alemanya a la Universitat de Barcelona. Mentrestant
fa feines de cambrer al Vermell, recepcionista a l’Alberg del
Carme i classes d’anglès i d’alemany en diverses escoles d’idiomes. Quan Roger Torras decideix plegar com a regidor de la
CUP a l’Ajuntament de Manresa, el substitueix a partir del 21
de març de 2008. Hi continua la propera legislatura, del 2011
al 2015, on es presenta com a cap de llista. Renova com a
regidor en companyia de Jordi Masdeu i és el representant de
la CUP al Consell Comarcal del Bages. A proposta de Valentí
Junyent, arran del Pacte entre Convergència i ERC, és nomenat Comissionat del Centre Històric, càrrec que exerceix des
del febrer de 2016. El 2017 abandona la CUP i el setembre
del 2018 és nomenat director de l’Oficina de Drets Civils i
Polítics de la Generalitat de Catalunya, que depèn de Vicepresidència i té la seu a la Rambla de Catalunya de Barcelona,
conjuntament amb Economia i Hisenda.

CULTURA
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patrimoni ciutadà

Casa Cabot
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

E

l Passeig i els seus voltants es van
constituir com a nou centre de Manresa a cavall dels segles XIX i XX,
amb una barreja d’edificis d’habitatges
burgesos amb fàbriques. Aquesta casa
noucentista de 1932, de bona factura i
veïna de la dels Lluvià, estava al davant de dues indústries,
la Maquinària Industrial i cal Pere Parera (desapareguda).
És un edifici plurifamiliar de planta baixa i quatre pisos que resol un xamfrà del carrer del cardenal Lluch,
just al davant del carrer de Pompeu Fabra. A l’est limita
amb una mitgera i al nord amb el jardí de la casa Lluvià.
Destaca per la interpretació que fa del Noucentisme amb
una composició de la façana força acurada. La principal
característica és l’ús que fa l’arquitecte de les alçades, ja
que el xamfrà i el cos d’edifici situat al nord-oest tenen
una planta més i simulen torres. El tractament del mur a
la planta baixa és d’estuc en fred de color de pedra, que
simula carreus clàssics en el basament, i arrebossat a la
resta de plantes. La jerarquia de la façana està marcada
al xamfrà, on hi ha el portal d’accés amb dues columnes
adossades i un gran arc de mig punt, una tribuna amb
columnes jòniques de fus llis a la primera planta, un balcó amb barana de balustres de pedra i un escut sobre la
porta a la segona planta, una finestra partida en tres amb
arcs de mig punt a la tercera planta i un coronament en
forma de frontó a les golfes. A la resta de la façana hi destaquen diversos elements ornamentals com frontons triangulars sobre les portes dels balcons de la segona planta, els emmarcaments de les obertures i, especialment, els
grans ràfecs de la teulada en els cossos d’edifici que són
de tres pisos. Les baranes de la resta de balcons són de
ferro i els tancaments de la primera i la segona planta són
de persiana de llibret. La coberta s’adapta a les diferents
alçades de l’edifici, utilitzada com a terrat a la part posterior. A la torre de planta quadrada situada al nord-oest,
la teulada és de quatre vessants.
El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera parcial, és a dir la volumetria, l’estructura i la façana, per
la rellevància històrica i tipològica, ja que és un edifici

singular per la resolució del xamfrà i per l’original joc
d’alçades. A més, l’estètica, amb elements historicistes
dins d’un llenguatge noucentista, li atorga un elevat valor
artístic. Els Cabot eren una família d’empresaris de l’espectacle que van portar el cinema a la ciutat a principi
del segle XX, de la qual forma part l’escriptor i intel·lectual Josep Tomàs i Cabot.
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Què hauria passat si...?
La novel·la Jo soc aquell que va matar Franco, de l’escriptor nord-català
Joan-Lluís Lluís, ha estat guardonada amb el 19è premi Joaquim Amat
i Piniella, que anualment convoquen Òmnium Bages-Moianès i
l’Ajuntament de Manresa.

V

et aquí una bona novel·
la que fa de bon llegir:
imaginació, narració
àgil, intriga, bon ús de
la llengua... Què més
es pot demanar? Es tracta d’una història que imagina «la història» –la real, la
de veritat– d’una altra manera. És allò
de: «Què hauria passat si...?». En aquest
cas, què hauria passat si Franco hagués
entrat en guerra al costat de Hitler i de
Mussolini? Imaginar una història diferent és un exercici mental que ens pot
portar a viaranys inèdits i desconeguts.
És evident que una narració situada en
aquesta història és un exercici de ficció.
Però, al capdavall, tota novel·la és un
exercici de ficció. I les novel·les històriques ben sovint ens fan passar ficció per
història, quan són una recreació de fets
esdevinguts. O, com en aquest cas, que
podrien haver esdevingut. La gràcia és
que l’autor ens sàpiga seduir per imaginar-nos noves situacions i noves vicissituds de personatges que ell també s’inventa. A partir de la hipòtesi imaginada
–Espanya entra en la Segona Guerra
Mundial al costat d’Alemanya i Itàlia–,
Joan-Lluís Lluís explora una història en
què un solsoní, borni per un accident
de petit, corrector de català, després de
moltes vicissituds, acaba en un cotxe al
costat de Franco. Per no facilitar el final al lector, ens estalviarem de dir com
acaba tot plegat..., tot i que pel títol ja es
pot intuir.
34
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Joan Badia
La novel·la s’estructura en quatre parts,
corresponents, cada una, a una etapa
de la vida del seu protagonista. La primera ens narra la infantesa a Solsona,
on perd un ull a causa d’un accident,
i la joventut a Barcelona fins a la desfeta després de la guerra espanyola i
el sojorn obligat al camp d’Argelers.
A la segona, d’una intensitat notable,
el protagonista viu amagat en un mas
del Vallespir, mentre tota la Catalunya
Nord ha estat envaïda pels franquistes
i annexada a Espanya. Contra aquesta situació hom organitza maquis o
grups de resistència, a un dels quals
s’apunta Agustí Vilamat, el solsoní
borni; en aquesta tercera etapa, com a
maquisard, el protagonista viu diversos avatars que el van convertint en un
soldat d’un suposat Exèrcit Lliure de
Catalunya, que fa el que pot, malgrat
les limitacions de ser borni, per ser útil
en la lluita contra els invasors feixistes
espanyols. I en el desenllaç, entre trepidant i força imaginatiu, Vilamat esdevé per casualitat el botxí de Franco.
Més que un argument
Però aquesta novel·la és molt més
que un argument i una intriga. L’autor aprofita l’exercici d’imaginació per
proposar-nos altres temes, que poden
ser també del nostre interès –potser
tant o més que la mateixa història narrada. En primer lloc, el paisatge. Els
fets se situen entre el Principat (Solso-

na i Barcelona, al principi; i el Ripollès
i la Cerdanya, cap al final) i la Catalunya del Nord (Vallespir, bàsicament).
I és sobretot aquest segon escenari el
que ressalta de manera especial. De
fet, és el que coneix més bé l’autor, fill
de Perpinyà, però amb arrels a Morellàs, estades al Voló, estudis a Ceret...
L’arribada del protagonista de l’obra al
camp de refugiats d’Argelers i la seva
vida posterior durant uns dos anys en
un mas al Vallespir i durant uns quants
més com a maquisard per diferents indrets del Pirineu, fent la guerra contra
els invasors espanyols, és aprofitada
per Joan-Lluís Lluís per descriure un
paisatge que li és conegut, sovint amb
alguns trets poètics, que volen contrastar amb les escenes de guerra. Destacaríem, en aquest sentit, la descripció
d’un aiguat que deixa el mas on vivien
el protagonista borni i el seu company
de causa mig negat, per culpa d’unes
fortes pluges torrencials durant uns
quants dies (al capítol 19). Realment
sembla que aquest aiguat va tenir lloc
l’octubre de 1940 i va deixar la Catalunya del Nord força devastada.
I potser molt lligat amb el paisatge, un
segon tema que l’autor ens proposa és
el de la llengua. El fet que el protagonista sigui un corrector de català ja ens
orienta i predisposa a veure el món a
través de la seva mirada de persona
preocupada per com es diuen les co-

ses, per la manera de parlar de la gent,
per les denominacions i les construccions... Hi ha escenes impagables, com
és ara la d’intentar confegir un diccionari de sinònims enmig del camp de
refugiats d’Argelers.
Però J.-L. Lluís va més enllà i entra en
aspectes de sociolingüística i de psicolingüística. Per exemple, la imposició
del francès a l’escola: s’hi expliquen els
càstigs que es van imposar per desterrar el català de l’àmbit escolar francès i
fer-ne un parlar vulgar, pagesívol, sense cap mena d’importància, destinat a
desaparèixer. Un patois, en argot francès. S’hi critica clarament el paper de
lingüicides de mestres i institució escolar. Però, en contrast, també s’explica
la raó de fons de per què a mitjan segle
XX una gran majoria de catalans del
nord se senten més francesos que altra
cosa: la força dels sentiments d’haver
participat en una (primera) Guerra
Mundial i d’haver donat la seva vida
per França contra Alemanya. Després
de les dues Guerres Mundials, la sensació i els sentiments pro França encara hi són més forts. La conclusió que
l’autor ens esbossa és que aquesta és la
causa de l’abandonament de la llengua
autòctona, el català, a la Catalunya del
Nord, i l’adopció del francès per part
de les famílies de qualsevol nivell social. Sigui com sigui, però, val la pena
de destacar també l’esforç del novel·lista per recuperar moltes expressions
lingüístiques genuïnes i construir un
llenguatge col·loquial per part d’alguns
personatges (en Mateu, la Caterina...)
que ajuda a donar-los versemblança i a
fer-los entranyables.

Joan-Lluís Lluís va rebre el premi Amat-Piniella el dia 19 de febrer a l'auditori de la Plana de l'Om

I en tercer lloc, l’estil. La manera de
narrar del novel·lista és força rica, però
al mateix temps pragmàtica, al servei
de la intriga i el desenvolupament dels
fets. En aquest sentit, som davant d’un
estil fluid, sense massa giragonses ni
cultismes que puguin dificultar una
lectura àgil de la successió d’esdeveniments que es van narrant.
Uns personatges poc perfilats
Si alguna cosa haguéssim de demanar
a l’autor seria que els personatges fossin més perfilats, amb més profunditat psicològica. Trobem que, quan es
tracta de descriure personatges, quan
cal analitzar els sentiments tant dels
protagonistes com dels personatges
secundaris, Joan-Lluís Lluís és poc
profund, una mica massa superficial i
amb estereotips previsibles. Potser es

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

podria haver tret més suc de l’Esteve,
el company de l’Agustí, el protagonista. I els dos vells que acullen els joves
escapats dels camps de refugiats també
semblen previsibles i amb reaccions
esperables, sense gaire personalitat.
Però les apreciacions anteriors no impedeixen una valoració molt positiva del
llibre Jo soc aquell que va matar Franco. I
una recomanació perquè l’obra sigui llegida i assaborida en tots els seus matisos.
Segur que el lector s’ho passarà d’allò
més bé. En definitiva, això és el que busquem en una bona novel·la: passar una
bona estona transportats a un altre món,
el món de la ficció, i que si pot ser ens
ajudi a entendre millor el món en què vivim. Deu ser per això que hom l’ha triada com a novel·la preferida per al premi
Joaquim Amat i Piniella d’enguany.
Àngel Guimerà, 74
08241 Manresa
Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com
parcir@parcir.com
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propostes

TEATRE. Joan Morros

Compartint
famílies

El dimarts 19 de març, a la sala petita del Kursaal, es presenta Compartint famílies, un espectacle
de creació col·lectiva, interpretat per mares i pares
d’acollida. El seu objectiu és donar a conèixer l’acolliment, la mesura de protecció a la infància en la
qual l’administració atorga la guarda d’un menor
durant un temps a una família. Els actors –no professionals– passen d’un registre còmic i dinàmic a
un de simple i emotiu. Les escenes còmiques s’alternen amb escenes més íntimes on cada un d’ells
dona testimoni de la seva experiència personal. Des
de l’humor i el divertiment, el públic es familiaritza
amb les particularitats de l’acolliment, alhora que es
commou amb les vivències personals de cada mare
i pare d’acollida que protagonitzen l’espectacle.

MÚSICA. Marc Vilanova

Retorns i grans
actuacions
Comencem pel teatre Kursaal per recordar-vos
que el diumenge 10 de març, a les 18:00 h, es farà
el Carmina Burana que havia de presentar-se l’1
d’octubre de 2017, interpretat pel Cor de Cambra de Granollers, la Coral Cantiga i el Cor Jove
Amics de la Unió. Fent camí cap a la sala Stroika,
us recomanen que no us perdeu les visites de dos
cantautors o solistes, de gran èxit al Principat. Per
una banda Ramon Mirabet, amb el seu repertori
festiu i estiuenc (dissabte, 9 de març, 23 h), i per
l’altra, l’inclassificable Joan Colomo amb la seva
Oferta i demanda (divendres, 15 de març, 21:30
h). I per a qui vulgui conèixer una dels bandes
amb més projecció del panorama català i estatal,
els tarragonins CRIM vindran a fer tremolar la
Stroika amb la seva proposta de punk-rock fresquíssim i contundent, tot presentant el seu últim
llarga durada Pare nostre que esteu a l’infern (dissabte, 16 de març, 21:30 h).

CINEMA. Jordi Casas

Manresa a la Ruta 66
Del 5 al 10 de març tindrà lloc la sisena edició de l’Americana
Film Fest a Barcelona, amb els cinemes Girona com a seu principal, però també amb sessions a les sales Zumzeig i Phenomena, i a la Filmoteca de Catalunya. El festival ens acosta el millor
cinema independent nord-americà recent, amb títols de gran
qualitat, que difícilment troben distribució comercial. Per segon
any consecutiu, la programació sortirà de la capital catalana a
través de l’anomenada Ruta 66. En col·laboració amb Cineclub,
la Ruta 66 passarà per l’auditori de la Plana de l’Om, el diumenge
17 de març, amb la projecció de Leave No Trace, el nou film de la
directora Debra Granik, de qui ja havíem pogut veure a Cineclub
la seva obra anterior, Winter’s Bone, nominada a quatre Oscars,
incloent millor pel·lícula. En aquesta ocasió ens presenta la història d’un pare i una filla de 13 anys que veuran complicades la
seva vida idíl·lica en un parc nacional de Portland per un error.
El film, protagonitzat per Ben Foster (Comanchería), va ser nominat a millor pel·lícula, direcció i actriu secundària –per la jove
revelació Thomasin McKenzie– als Independent Spirit Awards,
considerats els Oscars del cinema independent.

VINS. Pilar García, sommelier de Las Vegas

Instants de Flor 2017,
de les Acàcies
Vi blanc elaborat per un nou celler de la DO Pla de Bages, Les
Acàcies, situat a Avinyó, que presumeix de ser el més petit del
món. La filosofia és la de fer produccions limitades i numerades, d’excel·lent qualitat. Mario Monrós va
reprendre el cultiu de la vinya a la finca de la
seva propietat a Avinyó, d’on és fill. Va transformar la quadra en un celler tecnològicament
avançat i el que va començar com una afició
es va convertir en un projecte professional.
Les elaboracions són conduïdes per l’enoleg
Tomàs Puig i la part de la vinya la cuida el
viticultor Albert Castells. Instants de Flor
és un vi de la varietat chardonnay, d’una
vinya a 500 metres. L’alçada, el clima mediterrani i el fet que la vinya es troba al costat
d’una riera li donen un plus de frescor. El
vi s’elabora amb una criança de sis mesos
en barrica i després en ampolla. De color
groc or clar, amb aromes de fruita madura,
pera, préssec i fruits secs. En boca, té una
entrada complexa, intensa, molt agradable, cremositat fumada, de pas suau i llarg,
que deixa petjada.
Preu de venda: de 12 a 15 euros
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crònica social
Foto: Antoni Quintana Torres

La Bonavista de finals
del franquisme (1972)
J. S.

I

matge de la plaça de la Bonavista i del final
del tram del passeig de Pere III. En primer
pla, fulles caigudes dels plàtans i papers
tirats a terra a dojo, que palesa la manca
de manteniment i pulcritud de finals del
franquisme a la ciutat, amb una deixadesa evident. Aleshores la plaça reunia al seu voltant un poti-poti format per
fàbriques tèxtils, naus comercials i industrials, alguna torre
com la del Soler del Blanqueig, que feia xamfrà amb les carreteres de Vic i Santpedor, i petites edificacions. Observem
també vehicles propis de l’època: Vespa, Vespino, Renault 6,
Seat 600, camió Barreiros, microbús vermell de recorregut
municipal i, més al fons, la visió de mig camió de transport
de begudes i un motocarro, així com l’anunci a la paret de
Construcciones Falcó. A més de la bústia de Correus, dos
fanals de ferro forjat, els dos semàfors del Passeig en àmbar (l’any 1956, s’havia instal·lat el primer a la cruïlla de la
Muralla amb Guimerà) i alguns serveis, com el bar Maura
a l’esquerra de la fotografia (que no apareix en la imatge),
l’abastiment de benzina i petrolis, amb el característic rellotge de paret, les bicicletes Bueso, seu de la Penya Ciclista
Bonavista, i l’edifici de Maria Massana, que va servir de permuta amb l’Ajuntament i que encara existeix en l’actualitat,
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on als baixos es ven premsa diària i revistes, així com el del
costat de Cal Jubert, d’habitatges i amb la part del darrere
dedicada durant dècades a la fabricació i venda de gel.
Un passeig pendent de remodelar, sense voreres, ni fanals
ni enjardinat; sense programes d’embelliment ni de correcció de dèficits que hauran d’esperar una dècada. El 1970
la ciutat tenia 58.110 habitants segons el padró municipal:
s’hi van construir edificis d’habitatges, entre ells el de Caixa Manresa de tretze plantes, que van configurar la zona
com a residencial, amb una progressiva creació de serveis
per satisfer la demanda generada. La fotografia presenta
una carretera de Vic remodelada recentment, sense llambordes i formigonada en època de l’alcaldia de Ramon Soldevila Tomasa; i és anterior a la col·locació de l’escultura
noucentista de Josep Clarà, La Ben Plantada, l’any 1977, al
capdamunt d’un Passeig que l’any 1929 havia aconseguit
connectar-se amb la plaça de la Bonavista i que des del
1932 reivindicava la seva modernitat, en ser la intersecció
més important amb la carretera de Vic. Es va haver d’esperar fins el 18 de març de 2018 per inaugurar una rotonda
incompleta de la Bonavista, com a punt neuràlgic de Manresa, que l’apropa una mica més al centre real.

fanal de cua

Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

Aprendre a escriure

Llum

o tothom que està alfabetitzat sap escriure. Escriure bé, vull dir. Perquè una cosa
és conèixer l’alfabet i fer més o menys faltes d’ortografia o de gramàtica, i una altra
de molt diferent és construir textos coherents, adequats i cohesionats. I si parlem de crear textos
amb voluntat literària –és a dir, ben escrits, atractius, honestos i capaços d’explorar l’ànima humana–, la quantitat
de bons escriptors disminueix.

esta de la Llum 2019. Són ja tantes i tantes en la meva biografia personal... Però
només en recordo una altra que no s’hagués celebrat. Era en temps de la meva
infància. La causa va ser un temporal
d’aigua impressionant d’aquells que t’obliguen a quedar-te a casa. Així i tot, l’endemà apareixia a les Notas
de la región de La Vanguardia la crònica de la processó
talment com es feia cada any. Segurament el corresponsal devia fer l’escrit anticipadament per poder-se’n anar a
passar la festa a fora.

N

Es pot aprendre a escriure literatura? La resposta és complicada i no és la mateixa per a tothom. La proliferació d’escoles d’escriptura sembla indicar que sí, que se’n
pot aprendre. I és evident que l’aprenentatge i
la pràctica de tècniques i models d’escriptura
creativa pot beneficiar els aspirants a publicar.
Per això, periòdicament trobem a les llibreries
l’obra d’autors que han passat per una d’aquestes escoles: un exemple recent és el recull de
relats Xocolata espessa (Gregal, 2018), on participen les manresanes Montserrat Vilarmau i
Imma Cortina. Però si no hi ha un bagatge de
lectures, una certa capacitat fabuladora i una
mínima capacitat innata, aquest aprenentatge
resulta complicat. En el seu llibre Escriure. Memòries d’un ofici (Periscopi, 2018), el conegut
creador de novel·les populars Stephen King
classifica els escriptors en quatre categories:
dolents, competents, bons i genials, i assegura que «malgrat que sigui impossible fer d’un
mal escriptor un escriptor competent, igual
d’impossible que fer d’un bon escriptor un escriptor genial,
sí que és possible, amb molta dedicació, esforç i ajuda, fer
d’un escriptor competent un bon escriptor». Crec que hi estic d’acord. Com també subscric altres de les afirmacions i
consells que dona King, i que, al capdavall, es podrien resumir essencialment en un: «Si vols escriure, sobretot has de fer
dues coses: llegir i escriure molt». Per més que la crítica hagi
trinxat sovint les seves novel·les, Stephen King ha demostrat
una gran habilitat per inventar històries sorprenents i una
capacitat més que notable per explicar-les amb ofici. I ha
propiciat que els seus llibres tinguin milions de lectors. L’obra
de King no formarà part mai dels cànons acadèmics, però és
una veu amb prou autoritat perquè l’escoltem tots aquells que
aspirem a publicar narrativa amb cara i ulls.

F

Erques Torres

Justament, i durant molts anys allò que caracteritzà la nostra festa era la invasió de
manresans cap a Barcelona a comprar i passejar pel Corte Inglés. Més endavant, la fugida s’anà moderant i la commemoració ha
tingut un caràcter molt més participatiu i,
diguem-ne, normal. Fins que aquest any el
consistori va decidir suspendre tots els actes
per tal que els manresans ens adheríssim a
la vaga general de protesta contra la venjança, la injustícia i l’opressió de l’estat espanyol.
Un acte de coherència pura: si en la circumstància que commemorem els nostres
avantpassats es van alçar i resistir gràcies a la
intuïció profunda que per damunt de la llei
hi ha la justícia i quan una llei és injusta s’ha
d’anar contra la llei –i la Llum vingué del cel
precisament a ratificar la seva posició–, per
què no havíem de tornar-hi ara?

I, ves per on, ironies de la història, també aquesta vegada, el bisbe de Vic no va respectar la voluntat del poble. Cadascú per on l’enfila, però que consti en acta. La
grandesa de la Llum d’enguany, rau sobretot en el fet que
Manresa no ha estat mai tan mereixedora dels títols de
«molt noble i molt lleial» com després de la multitudinària manifestació del vespre que, des de la Ben Plantada fins als jutjats, inundà carrers i places amb una nova
Llum brillant i esplendorosa.
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages.
Passeig de Pere III, 68
Tel. 93 872 17 07
manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

Rècord de parelles lingüístiques

Última formació de parelles lingüístiques a Manresa, el febrer de 2019

El Voluntariat per la llengua, impulsat per la
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i gestionat territorialment
pel Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL), ha superat ja les 130.000 parelles lingüístiques des que es va iniciar el programa l’any
2003. De fet, el 2018 s’han fet més parelles que
mai: s’han superat les 10.600 parelles.
El VxL és un programa que facilita la conversa en català a les persones que tenen coneixements bàsics de la llengua i necessiten
practicar-la per adquirir fluïdesa (aprenents)
amb persones que el parlen normalment (voluntaris). El compromís de les parelles és tro-

bar-se una hora a la setmana durant almenys
10 setmanes per parlar en català en un context
distès. Inicialment, aquestes trobades eren
presencials però des del 2017 també es preveu
fer-les en la modalitat virtual.
En el cas de Manresa, el 2018 s’ha tancat amb un
total 245 parelles lingüístiques, la majoria de les
quals en la modalitat presencial, que permet als
aprenents, a part de practicar el català, conèixer
la ciutat de la mà d’un voluntari que hi viu.
Qualsevol persona interessada a participar
en el programa pot inscriure’s a través del
portal www.vxl.cat o del CNL Montserrat.

REGALA TOT UN ANY
D’INFORMACIÓ MANRESANA
Per només 44 euros enviarem la revista
cada mes a qualsevol lloc del món

Nom i cognoms
Adreça
Població
Se subscriu a El Pou de la gallina, de
un import de 4 euros per exemplar, que pagarà:

CP			Tel.
a			

de 2019 per

Titular
Caixa o banc
Codi IBAN
Us demano que siguin pagats els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou de la gallina.
(signatura)
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Retalla o fotocopia aquesta butlleta i fes-la arribar a la redacció d’El Pou de la gallina, al carrer Sobrerroca,
26, 1r. 08241 Manresa (Bages). També pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça elpou@elpou.cat
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R4 I C-55, UNA VERGONYA

Il·lustració: J. Oviedo

N

o volem –ni en broma– banalitzar els ferits i les víctimes
registrades a la línia R4 de Renfe. És una tragèdia. I les
consideracions s’eleven a nivell d’escàndol si tenim en
compte el llarg historial de reivindicacions al voltant de
les comunicacions ferroviàries i, en els últims anys, de la desinversió manifesta a la xarxa de Rodalies, una competència enverinada que l’estat va transferir al llavors conseller Joaquim Nadal,
que consistia en el marró d’haver d’empassar-se les incidències
provocades per vies descalçades i catenàries rovellades sense
capacitat d’invertir-hi ni un euro. Com es diu planerament, el
negoci d’en Robert amb les cabres. I, a posteriori, gestos, protestes dels partits catalans i governs de la Generalitat una mica
preocupats. Artur Mas, en una campanya, fins i tot va arribar a
Manresa amb tren. Des de Barcelona, se li devia fer llarg.

Sembla que, davant de dos accidents greus pràcticament
successius, l’afer ha arribat a Madrid, la qual cosa, certament i amb els temps que corren, no és garantia de res. Foment ha fet promeses... d’inversions. Tantes promeses com
ha fet sempre i ha incomplert amb total irresponsabilitat.
I, el 28 d’abril, eleccions a les corts espanyoles. Potser un
altre ministre i les promeses se les enduu el vent. Només
cal veure què n’opinen els familiars de les víctimes de l’accident de Santiago de Compostel·la de 2013. La via de la
R4 transcorre en paral·lel a la C-55, un altre cas com un cabàs. Els mateixos problemes orogràfics, l’alta accidentalitat,
la desinversió... L’única diferència és que el trànsit rodat té
una alternativa, la C-16: l’autopista que no acaba d’amortitzar-se mai. Una vergonya, tot plegat.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
MOBILE WORLD CONGRESS 2022 (I)

EMISSARI
2022

Aquest any ben poca festa,
ben poca festa hem tingut
per celebrar com pertoca
la diada de la Llum,
ja que es va declarar vaga
perquè Catalunya bull
amb la farsa del judici
i la cortina de fum
que amaga la incompetència
d’un tribunal caparrut,
el mateix que temps enrere
ens va negar l’Estatut
fent cas d’en Rajoy que feia
campanya en contra, el barrut.
Ara ens volen posar a ratlla
amb aquest judici injust
per haver posat les urnes
i haver declarat la DUI,
DUI de pa sucat amb oli
que a ben pocs ha convençut.
Per això vàrem fer vaga,
i vam fer cert aldarull
perquè amb la cara ben alta
seguim, amb la falç al puny,
disposats d’una vegada
a deixar de ser orelluts
davant la llei de l’embut.

Després ha vingut la Fira
de l’Aixada o Medieval
que fa que Manresa, gràcies
al seu elenc teatral,
s’esbafi empaitant el bisbe
Galceran, que ens va fer el salt,
i honori amb els cors i danses
el rei Pere que lleial
ens va autoritzar la sèquia
però no hi va posar ni un ral.
És gràcies a aquesta festa
de caire tradicional
que la capital del Bages,
cosa poc habitual,
és la «Reina per un dia»;
fins i tot algun canal
de TV se’n fa notícia,
com si féssim Carnaval
molt abans de la Quaresma
quan tothom fa l’animal.
No em digueu que ara no toca
no em digueu que no s’hi val;
per tres dies que hem de viure,
¿no és la cosa més normal
que ens prenguem així la vida
com si fos un festival?
Aquí poso el punt final.
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S

e suposava que el Mobile World
Congress faria de Barcelona la
capital mundial dels mòbils fins
a l’any 2023, però el fet que cada
any en la setmana en la que se celebra
l’esdeveniment hi hagi una vaga o altra
dels transports públics de la capital, no
agradava gaire a GSMA, els organitzadors del congrés. Així, el Burring, l’infal·
lible mitjà de transport manresà, va ser
una de les principals bases utilitzades
pel consistori manresà per aconseguir
l’acord perquè Manresa esdevingués la
cocapital del MWC en l’edició de l’any
2022. La idea va ser integrar els estands
de les empreses tecnològiques en la
Fira de l’Aixada, per contrastar la vida
al segle XIV amb els avenços tecnològics del segle XXI. Un bon exemple de
les sinergies que es van generar en el
MWC 2022 va ser una parada de formatges artesanals que tenia al costat
un estand d’una coneguda marca de
smartphones, on es presentava un nou
model de telèfon que permetia desprendre olors dels elements que es
mostren en la pantalla. Així, la marca de
formatges podia oferir als seus clients
on line l’opció d’olorar els formatges
abans de fer la comanda i valorar si
els paga la pena condicionar l’ecosistema de la seva nevera. El contrast de

veure artesans, mestres d’antics oficis,
funambulistes, joglars i cavallers medievals compartint escenografia amb
congressistes esnobs i executius de
grans empreses tecnològiques va fer
les delícies dels assistents i va generar
un gran impacte a les xarxes socials.
Segons molts mitjans digitals, aquest
esdeveniment va ser la major font de
memes de l’any 2022.
El món de les noves tecnologies avança
a un ritme vertiginós. Vosaltres acabeu
de viure el MWC 2019, on el gran protagonista va ser el 5G. Però en el MWC
2022 la principal novetat va ser el 5J, un
nou tipus de connexió espiritual que facilita la vida als usuaris. Imaginem-nos
que hem assistit al MWC 2022 i hem
fet un vídeo molt simpàtic on apareix un congressista emmanillat amb
grillons sent sodomitzat per artesans
de secallones. I casualment ens hem
quedat sense dades mòbils per poder
penjar el vídeo a Instagram. Doncs bé,
activem el 5J fent una genuflexió i per
cada pregària obtindrem 50MB de dades mòbils. No és el millor sistema per
penjar vídeos en 4k, ja que això requeriria molta fe de l’usuari, però és gratis i
és la millor iniciativa que ha tingut l’Església per aconseguir seguidors joves...

VA COM VA
EL GOS QUE ES MOSSEGA LA CUA

LLUM DEGÀS

L

a història es repeteix cada any.
Arriba el dia de la Llum i els
manresans es llancen a la carretera amb la mateixa fal·lera
amb què els conills empaiten les pastanagues. I més encara quan el Consell
Escolar Municipal acorda afegir-hi un
dia de festa, sigui pel davant o pel darrere, cosa que predisposa els indecisos
a acabar de decidir-se per marxar. A
conseqüència d’això, l’entitat organitzadora de les festes evita programar
per aquest dia altres actes que no siguin els fixats pel ritual: missa, castells
i gegants. Alhora, hi ha manresans que
comenten: «Per què ens hauríem de
quedar, si no fan res de bo?». No és que
a dos mil metres d’alçada o a nivell
de mar hi facin gaires més coses, però
sempre pots lliurar-te a la remenadissa

dels malucs esquiant o bé a fer la croqueta, ben arrebossat de sorra i algues.
Per evitar que el gos continuï mossegant-se la cua, potser la solució no sigui

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

tallar-l’hi o arrencar-li els queixals, sinó
pensar en quines activitats podrien
interessar els manresans que, malgrat
tot, es queden a Manresa per la Llum.

JAUME GUBIANAS
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BUGADA AL POU
PINTADA ‘FALANGUISTA’
L’aflorament de l’extrema dreta sense
complexos a casa nostra és un fet. O,
com a mínim, els ultres ja actuen sense
fer gaires escarafalls i, malauradament,
sovint amb massa impunitat. Manresa
no ha quedat al marge de les bretolades contra el moviment independentista i els murs tornen a omplir-se de
pintades en clau feixista. Com la que va
aparèixer, i ens fa arribar una lectora, a
l’avinguda Universitària, que convida el
«separata» a tornar a la claveguera. Hi ha
hagut contraatac, però, amb una pintada feta amb motllo... una modalitat
molt moderna que estalvia producte.
Però que, ai! no ha passat pel corrector.

APADRINA UN INDEPENDENTISTA
Continuant amb les campanyes d’espanyolisme que han iniciat alguns, us
mostro la fotografia d’una missiva que
van rebre ni més ni menys que a la seu
d’Esquerra Republicana de Manresa
per part d’un intermediari del col·lectiu
Apadrina un independentista. Es tracta d’un formulari que emplenen suposats padrins per transformar a la fe del
nacionalisme espanyol aquells que els
semblen heretges. El document, omplert a mà per un tal Francisco (Franco de cognom?) va acompanyat d’una
bandera rojigualda per fer brandar en
les millors ocasions o col·locar al balcó.
En aquest cas, el padrí suggereix arribar
a una entesa... entre unionistes i independentistes, s’entén. Cedint una mica
per les dues bandes arribarà el federalisme. No podem negar que les bones
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QUINTÍ TORRA CORDONS

intencions hi són totes. Ara, tot plegat
resulta una mica increïble, la veritat.

ARRIBA LA FESTA
El carnaval és una tradició que, a Manresa, no té gaire tirada. Els esforços municipals i de les entitats es concentren
en un carnestoltes infantil que complementa el de la majoria d’escoles. Però,
és clar, tant la canalla com alguns ganàpies estan encantats de disfressar-se
i, moltes vegades massa a última hora,
visiten botigues com la Traca, que ven
articles de festa i pirotècnia a la plaça
de Catalunya. A Sallent –a l’interior s’hi
venien entrades– i a Solsona s’hi fa festa
grossa i sempre fa gràcia anar ben abillat. El de 16 de febrer, un client i subscriptor era davant de la botiga i va fer
la fotografia adjunta amb el mòbil. Va
retratar-hi un pilar de dos d’un gnom
amb un elf a collibè. Una manera com
una altra d’exhibir el material.

BARREJA CURIOSA
La façana posterior del Conservatori, just al davant de l’inici del primer
tram del Passeig és, des de fa temps,
un cartellera gegant per anunciar tot
tipus d’activitats. Hi van instal·lar una
pantalla com les de Picadilly Circus per
anunciar els actes culturals, de la mateixa manera que, ja fa una colla d’anys,
hi havia rètols pintats a mà que informaven de la cartellera cinematogràfica
i teatral. Tot i així, com que l’emplaçament és cèntric i privilegiat, s’aprofita
per col·locar-hi pancartes i lones de tot
tipus. De vegades, amb coincidències
capcioses. Com es veu en la instantània que m’envia un amable lector, la
pancarta del BBVA (amb el logotip de
Catalunya Caixa que ja no té ni solta
ni volta) sembla que doni suport a la
campanya «Us volem lliures» que hi ha
penjada just al costat.

HI FALTEN PAPERERES
L’amic Francesc Rubí, un del nostres
fotògrafs de luxe, va anar a fer fotos
dels polígons industrials del pla de
Bages per al reportatge d’aquest mes
i em fa arribar la imatge d’un dels in-

drets amb més bones vistes del terme,
el turó del Guix, entre el parc de l’Agulla i el polígon del Grau, a la carretera
que va cap a Berga i Vic. El Consorci
del Parc de l’Agulla va fer-hi una bona
endreça i ara els accessos a peu són
prou diàfans. Ara bé, no hi ha papere-

res i la gent ja sabem com és... bruta
de mena. A la fotografia en veieu les
conseqüències, al costat dels arbres
que hi van plantar s’hi acumules les
deixalles. Estaria bé col·locar-hi alguna paperera i el cartellet corresponent
que remogui alguna consciència.

DES DEL DIVAN
LA CLACA

DOCTOR LACETÀ

E

ns desplaçarem, per començar,
fora de Manresa. Fa anys, massa
anys, si eres manresà i volies fer
una carrera universitària, no tocava més remei que anar a viure a Barcelona, aquest poble gran que gira al voltant d’un club i un camp de futbol. Anar
i venir cada dia et prenia molt de temps,
sobretot si calia desplaçar-se amb transport públic; de fet no hem millorat gaire. I, si es volia fer amb cotxe privat, apa
a entrar per la finestra o sigui Can Maçana, no a l’abast de tothom.
Bé, el fet de viure com a estudiant a
Barcelona em va fer descobrir una cosa
que no havia conegut a Manresa, l’existència de la claca! Que no era res més
que, en espectacles teatrals –desconec
si en els musicals– un grup de persones
que podia aconseguir una entrada per
contemplar l’obra de teatre a baix preu,
quasi sempre un 10% del preu habitual, i a vegades, gratis. Una vegada dins
del teatre la persona que dirigia la claca, que era la que proporcionava l’entrada, amb un gest, indicava quan s’havia d’aplaudir i fer-ho amb ganes. Era
remarcable com la resta d’espectadors,
de manera mimètica, aplaudien també i amb les mateixes ganes. Aquest
fet em va permetre entrar almenys cinc
vegades a veure el gran espectacle de
Marat Sade, dirigit per l’Adolfo Marsillach; i això que la major part dels espectadors eren el que llavors en dèiem

joventut rebel, amb criteri propi, però
seguien, com les ovelles, el ramat.

sembla fins als anys 60 del segle passat, amb seu a Barcelona.

Doncs bé, ara que venen eleccions
municipals, no fem de claca, si us plau,
no aplaudim quan els diversos cap de
premsa, de les diverses faccions que es
presenten a les eleccions, ens vulguin
enlluernar amb expectatives futures,
sempre futures, de ciutat. Hi ha algun
grup municipal que tingui un pla a
mitjà termini per a la nostra ciutat? Ja
no m`atreveixo a dir a llarg termini, fora
l’H... O la repera per als seguidors de la
Lliga del Bons Mot! Lliga que va existir

I és que la vida és un somni, com deia
Calderón de la Barca. O un gran teatre,
com sembla en el dia a dia i, esmentant un familiar, company del pis d’estudiant: «La vida es una mierda, decia
Calderón de la Barca» i on posa femta,
podeu posar-hi el nom de la Molt Noble, Lleial i Benèfica Ciutat de Manresa.
Pensava demanar perdó per aquet
brut final, però seria trair els meus pensaments i és una encertada diagnosi,
segons el meu parer.
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QUI NO CONEIX...
LLUÍS-VIDAL SIXTO, EL SINDICALISTA QUE US ACOMPANYA
EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

N

o és un guió aristocràtic sinó una opció personal,
tot just un avís: Lluís-Vidal és un nom compost, i els
cognoms Sixto i Orozco van al darrere. El coneixeu, oi?
Un home fet i dret, que el destí va fer néixer a Barcelona. El pare, un llibertari de Conca represaliat a la postguerra i
amb inclinacions pugilístiques; la mare, filla de suboficial republicà, vídua i amb dues criatures. Es van conèixer a València i migraren plegats a Barcelona. I d’allà, desplegant la xarxa d’una asseguradora, arriben l’any 60 a Manresa amb un
Lluís-Vidal de mesos. De primer s’estaran a la fonda Manila,
al capdamunt dels Drets i, ben aviat, en un pis al passeig del
Riu fent replà amb la senyora Adela, aleshores digníssima
mestressa d’una casa de barrets. L’escola serà un parvulari a
la plaça de la Reforma (Academia González) i després l’antic
col·legi de Sant Ignasi, al costat de la Piscina. I en acabat, enllestirà la primària al nou Oms i de Prat. Després la realitat familiar s’imposa i el pas per la Maestria és fugaç: cal treballar!
I comença d‘aprenent de sastre i, al cap de poc, de rellotger
a cal Tous, al Born. Ara la família s’instal·la al carrer Barcelona,
i el Lluís-Vidal s’arriba a la parròquia de la Mion i ensopega
amb aquells capellans obrers com en Florenci Costa, en Josep Escós o Josep Maria Jubells. I ja el tenim a la Joventut
Obrera Cristiana (JOC), fent baula d’una nissaga altament
polititzada –el pare s’havia afiliat al PSUC, el germà al MCC i
a CCOO... I a la consciència de classe hi empeltarà per sem-
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pre els drets socials i els nacionals. «Havia fet els divuit anys i
ja vaig votar NO a la Constitució!», us amolla, mentre recorda
uns temps d’entusiasme i corredisses. Comença a estudiar
Dret a distància mentre s’incorpora a aquelles CCOO tot just
legalitzades. I el 1984 és escollit president nacional de la JOC
Catalunya. Entre una cosa i una altra comença a oferir assessorament laboral al sindicat o porta canalla a l’esplai de la
Font dels Capellans, a petició de Josep Rueda. Fa la mili a
Melilla i, també, es posa a treballar a la nova rellotgeria d’en
Josep Maria Bellorbí. Enllesteix la carrera de Dret. I és així
que esdevindrà membre de l’executiva comarcal de CCOO,
i secretari general de les comarques centrals i, fins fa quatre
anys, membre del Comitè Nacional. Inquiet i proper, en tot
aquest trajecte no ha deixat mai de fer assessorament a persones, sumant milers d’amics i coneguts. Si fins i tot us arreglaria el rellotge, cas de convenir! I és que en Lluís-Vidal –25
anys d’experiència com a alliberat– ha estat darrere de molts
conflictes però també de moltíssims acords. Tot discreció. I
posant sempre per davant la dignitat de les persones, des
d’un cristianisme de base amarat de naturalesa llibertària. Sí,
sí, deixeu que sigui ell qui faci quadrar els matisos! I encara
més, des del col·lectiu «indepes de CCOO», és el contrapunt
intern que fa memòria dels estatuts originals del sindicat.
Això és, la defensa del dret a l’autodeterminació. Serenament i tossuda, i fins a abastar un nou acord.

Connectem les carreteres
amb la tecnologia
La Diputació de Barcelona inverteix en el
desplegament de la fibra òptica a les carreteres
per a garantir l’accés a Internet de tots els municipis.

molt més del que t’imagines
Descobreix-ho a:
www.diba.cat /connectem
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A
26km

15km

Modalitat MONTSERRAT

Modalitat LLUVIÀ

La MARXA DEL PELEGRÍ és una caminada popular
no competitiva que recorre l’últim tram del CAMÍ
IGNASIÀ des de Montserrat fins a Manresa, amb
dues modalitats que s’adapten als diferents
nivells. Natura, patrimoni i producte local es fusionen en una experiència única. Vine a viure-ho!

Inclou:
Tren i cremallera
fins a Montserrat
(modalitat 26km)

Fira del Montserratí
a Castellbell

Paquet cap
de setmana
(opcional)

Degustació de
productes del pelegrí
al Carrer del Balç

Tota la informació a: www.manresaturisme.cat

48

EL CUL DEL POU · MARÇ 2019

