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n l’enginyeria, l’arquitectura i l’urbanisme el més barat és el paper i
el llapis. Una màxima com que somiar surt de franc. Amb l’aprovació
del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), Manresa es
dota d’una eina farcida de bones
intencions –complir-lo fil per randa ja serà una altra història– i aprovada amb un ampli consens polític. Aquest
últim, un signe inequívoc que, acabada l’època del creixement descontrolat i també, encara que més a poc a poc, el
període d’austeritat per manca de recursos a l’erari municipal, les dinàmiques de desenvolupament urbà tenen més
sentit en la ciutat ja consolidada, especialment al centre
històric, que no pas més enllà d’una trama que conté un
vint per cent llarg d’habitatges desocupats. De pisos buits
n’hi ha un fotimer i els de zones com el Barri Antic i les
Escodines, petits, foscos i insalubres, estan sentenciats,
tard o d’hora, a l’enderrocament per guanyar espai públic
i revitalitzar-lo amb vivendes noves en un entorn endreçat
amb millor qualitat de vida. Un altre consens sense fissures al Ple rau en el blindatge de la conurbació verda que
conformen espais com l’Agulla, la riera de Rajadell, la conca del Cardener i les hortes històriques.

Més controvertides són les consideracions sobre el model de ciutat entre els representants de les diferents opcions polítiques, sobretot en vessants immobiliaris o de
model comercial i de negocis. No obstant això, els mals
manresans en matèria urbanística fa anys que tenen un
diagnòstic clar. Des de l’entrada del primer govern tripartit a l’Ajuntament l’any 1995, el planejament a la ciutat
va fer un canvi de rumb –en aquest punt és just recordar la tasca feta pel desaparegut Quico Mestres, després
d’importar de Sabadell a Manresa un model urbà més
amable per als que hi han de viure– que es va plasmar
ja en el Pla General de 1997, que ara quedarà substituït
pel POUM. La recuperació per a l’ús ciutadà del Casino i, sobretot, de la fàbrica Balcells en ple centre històric
són bons exemples de com, a partir de la ubicació d’equipaments en edificis de valor patrimonial, no només es
recuperen per a la ciutat, sinó que també esdevenen un
bon motor per revitalitzar l’entorn on s’ubiquen. Fa falta
vida al Centre Històric! Paral·lelament, el repte per a les
pròximes dues dècades és integrar a la ciutat construïda
el traçat ferroviari i millorar la mobilitat per convertir
Manresa en una capital ben connectada per dins i per
fora, que li permeti no perdre el tren d’un urbanisme més
cívic i sostenible.
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Debat sobre la lluita
ecologista al Casino

Primer la ciutat

El dia 5 d’abril 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: La llarga lluita ecologista, que va
comptar amb la presència d’Ignasi Cebrian i Jaume Torras,
del grup Meandre; Jordi Planell, exprofessor de l’Escola
Agrària, i Xavier Olivé, exmembre de Patinet i el Col·lectiu
Ecologista L’Alzina. El debat va ser moderat pel periodista
Carles Claret.

Estrenem disseny i nous
continguts

El Pou lliura els Oleguer
Bisbal i celebra els 30 anys

Com podeu comprovar, en el marc del trentè aniversari,
la nostra publicació ha estrenat nova imatge gràfica, obra
dels joves dissenyadors Jana Fontdevila i Erques Torres.
A més del nou disseny, la revista reordena espais i incorpora caricatures dels col·laboradors, fetes per Erques Torres, nous continguts, com ara les Piulades del mes, la nova
secció Instant, de la jove periodista Laura Serrat; i nous
espais al Cul de Pou, com ara Manresa, espòiler 2022 o un
corrosiu psicoanàlisi manresà, entre d’altres.

La revista celebrarà el 30è aniversari amb un acte central
commemoratiu, que es farà dilluns 15 de maig, a les set del
vespre, a l’auditori de la Plana de l’Om, amb un debat sobre
Globalització i xarxes socials versus informació i anàlisi
i el lliurament dels premis Oleguer Bisbal d’enguany, als
manresans més manresans. Agraïm a lectors, anunciants i
col·laboradors el suport que donen a la publicació al llarg
d’aquests anys i els convidem un any més a brindar amb
nosaltres per la continuïtat del projecte.

fa 25 anys

Lipmes i SAF rebien
les queixes veïnals

El tema central de la revista, elaborat per Lídia Gilabert,
Alba Gros i Teresa Torra, analitzava el grau de contaminació
de la ciutat i arribava a la conclusió que Manresa es movia
en uns nivells baixos, però hi havia focus contaminants que
molestaven, tot i que no fossin captats per unes tècniques
de mesura que calculaven les mitjanes diàries. La regidoria
de Circulació informava que hi havia 26.000 cotxes, 3.000
motos i 2.900 camions. Eren el factor de contaminació més
important i només un 10% dels conductors comprava benzina sense plom. Però l’AV de la Carretera de Santpedor reivindicava des de feia temps el trasllat de la indústria química
Lipmes i l’AV del Poble Nou havia presentat reiteradament
queixes a l’Ajuntament pel soroll i el fum originats per la SAF.
En la cronologia de fets del mes de maig, la revista recollia que el dia 4 un veí del barri de la Mion trobava una
granada dels anys de la Guerra Civil en un descampat al
voltant del carrer Jaume d’Arters. El dia 6, el grup Fàbius
Cata enregistrava una actuació a El Sielu per al segon canal de TVE. El dia 14, el conseller de Governació, Josep
Gomis, inaugurava la dotzena fira ExpoBages, amb 178
expositors. I el dia 16 pares, mestres i alumnes de la Flama
es manifestaven pel centre de la ciutat per reclamar que
l’escola no fos convertida en un centre de secundària.
4
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El Grup Municipal del PSC de Manresa
lamenta que la disputa entre PDeCAT
i ERC a la política nacional posi en
crisi greu la governabilitat de la ciutat i
exigeix a l’alcalde, Valentí Junyent, que
no faci de Ponç Pilat i no traspassi al
president d’ERC de Manresa, Ramon
Fontdevila, les atribucions –que són
només de l’alcalde– de nomenar i
destituir membres dels seu cartipàs de
Govern. No són creïbles les paraules
de presumpte enuig de Valentí Junyent
a Regió7 si després l’alcalde es renta
les mans i traspassa a la direcció local
d’ERC la resolució d’una suposada
pèrdua de confiança en la seva primera
tinent d’alcalde, Mireia Estefanell.
Perquè no estem parlant d’un regidor
o regidora qualsevol, parlem de la
pèrdua de confiança en la número dos
del seu Govern».
Junyent pretén nedar i guardar la roba,
quedar bé amb els seus companys del
PDeCAT –i especialment amb el secretari d’Organització, el bagenc David

Bonvehí– però, alhora, pretén fer-ho
eludint una responsabilitat que és política i legalment només seva. El PSC
de Manresa lamenta que l’actual creixent desconfiança entre els socis de la
coalició Junts pel Sí que governa a Catalunya, tingui la greu repercussió que
està a punt de tenir en la governabilitat de la nostra ciutat. I, sense entrar a
valorar la veracitat o no dels fets que
han precipitat la qüestió –sembla que
això s’acabarà dirimint als tribunals si
David Bonvehí posa els fets en mans
de la fiscalia–, el que sí que estem en
l’obligació de fer és exigir a l’alcalde –i
per correspondència a les direccions
locals del PDeCAT i d’ERC– de posar
la ciutat en el primer ordre de prioritats. I, per demostrar que Manresa està
per damunt de qualsevol altre interès
partidista, el que cal és actuar ràpid.
Que no escenifiquin els uns i els altres
i que, si s’han precipitat desconfiances,
es resolguin amb la màxima celeritat.
PSC Manresa

caçats a la xarxa
12 d’abril
Joan Pique @joanpique1, cap de Comunicació de l’Ajuntament de Manresa
Que refotudament preciós és sortir a córrer aquesta època per llocs
com l’Anella Verda de Manresa. Que no s’acabi la primavera!
El company Piqué està com un toro i encara esmicola marques a les curses. I, és
clar, tampoc li va gens malament cremar les toxines que s’empassa a la Casa Gran.
13 d’abril
Nasi Muncunill @nasimuncus, coordinador del CAE
Hi ha més cua al caixer del BBVA de la plaça Infants de Manresa que
al Dragon Khan Port Aventura.
I amb el braçalet de client VIP no te l’estalvies. Des de la fusió, la cua és el pa nostre
de cada dia. Si, a sobre, hi ha els caixers espatllats, l’espectacle ja és el del Far West.
14 d’abril
Jaume Freixes @JaumeFreixes, periodista de TV3
El Vermell de Manresa agafa el relleu a La Camarga. On era aquest
cop la gravadora? #Bagesgate
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De gravadora probablement no n’hi havia, però ja se sap que les parets tenen orelles
i els telèfons d’ara graven millor que les màquines de l’època de Nixon.
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de mes a mes

ABRIL 2017

1 d’abril. La mort de la nena de nou anys Martina Parcerisa per una sèpsia causada pel bacteri del meningococ dispara les sol·licituds de vacunes del grup B i provoca llargues llistes d’espera a les farmàcies de la ciutat. Tres dies
més tard, el departament de Salut aclareix que el causant
de la mort era el meningococ C, de vacunació ordinària.

Debat sobre
la reforma horària
4 d’abril. Fabián Mohedano, promotor de la Iniciativa per
a la Reforma Horària; Pere Casals, president de la Cambra
de Comerç; Agustí Comas, president del Consell Comarcal del Bages, i Mireia Estefanell, primera tinent d’alcalde
de l’Ajuntament, participen en la taula rodona Reforma
horària: la conquesta pendent, moderada per la periodista
del diari Ara Elena Freixa, a l’auditori de la Plana de l’Om.

Comencen els enderrocs
a la Bonavista
5 d’abril. El projecte de la nova plaça de la Bonavista comença a fer-se realitat amb l’inici de les obres d’enderroc
de la finca del número 102 de la carretera de Vic, a càrrec
de l’empresa Serveis Integrals 360 plus SL, amb la presència de l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i del regidor
de Planejament i Projectes Urbans, Marc Aloy.

Carrer Sobrerroca 26, 1r 1a
Apartat de Correus 1 - Manresa
Telèfon i fax: 93 872 50 18
www.elpou.cat
elpou@elpou.cat
Membre de l’Associació
Catalana de la Premsa Comarcal
Premi Tasis Torrent 1991
Coordinador: Jordi Sardans
Cap de redacció: Carles Claret
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Netegen el xalet de Casa
Caritat

5 d’abril. Memoria.cat presenta un nou web que recull
la relació del pintor Vila Closes amb la barriada Saldes-Plaça de Catalunya. El web recupera la seva faceta
de veí compromès, les seves primeres pintades reivindicatives, del 1976, i les pintades murals que hi va anar
fent els anys posteriors.

8 d’abril. L’Esplai Vic-Remei organitza una matinal de neteja a l’antic xalet de Casa Caritat amb l’objectiu de treure
la runa i deixar l’espai net, i també, reivindicar-lo per tal
d’anar fent passos en el seu objectiu de fer que sigui triat
en el marc dels pressupostos participatius de Manresa.

Renoven l’estelada a
Collbaix

L’Ajuntament i FGC
volen millorar
la xarxa ferroviària

9 d’abril. El Centre Excursionista de la Comarca de Bages
i l’ANC de Manresa renoven un any més l’estelada que hi
ha al cim del Collbaix.

7 d’abril. L’Ajuntament, el Govern i FGC signen un protocol per a la millora de la xarxa ferroviària que, segons
el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font,
servirà per presentar uns resultats que «han de ser bons
per a la ciutat i el seu urbanisme, pel transport públic, i
perquè FGC pugui seguir creixent i oferint un bon servei al Bages».

La PAHC aconsegueix
condonar un deute
11 d’abril. Després de l’ocupació de l’oficina bancària de la
plaça Major, la PAHC Bages aconsegueix que CaixaBank
condoni el deute hipotecari que tenia pendent Emmanuel
Boussonga, després que el 2013 tornés al seu banc el pis
que havia adquirit i aquest l’hagués subhastat i venut.

Presenten la imatge
de Manresa
Capital de la Cultura

David Bonvehí porta a la
fiscalia una gravació

7 d’abril. La regidora de Cultura, Anna Crespo, presenta
al Casino la imatge de la ciutat com a Capital de la Cultura Catalana 2018, obra dels dissenyadors manresans
Xevi Victori i Aida Garriga, de l’estudi Duplex Creativity, seleccionada entre 25 propostes rebudes a través
d’un concurs públic.
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d’El Pou de la gallina

Foto: David Bonvehí i Marta Pascal (PDeCAT)

seves sobre futurs escenaris polítics, enregistrada al restaurant El Vermell, en presència del conseller Santi Vila.
Bonvehí en culpa la tinent d’alcalde Mireia Estefanell i
l’ex-cap d’ERC a l’Ajuntament, Pere Culell, que eren al restaurant aquell mateix dia, i l’alcalde Junyent manifesta que
ha perdut la confiança en la regidora republicana i exigeix
una resposta a ERC.

La processó del Divendres
Sant millora la cohesió

14 d’abril. El diputat del PDeCAT David Bonvehí, secretari d’organització del nou partit, anuncia que denunciarà
a la fiscalia la difusió als mitjans d’unes manifestacions

14 d’abril. La nova junta organitzadora de la processó
aconsegueix fer la trobada entre el pas del Natzaré i el de
l’Esperanza Macarena al final del seguici, amb l’objectiu
d’evitar que la comitiva quedi partida entre aquest a darrera confraria i la resta de formacions.

Bàsquet Manresa

Gossos

En la pitjor temporada des que el Bàsquet Manresa és a la
Divisió d’Honor, els responsables de la societat anònima
encara fan càlculs sobre les possibilitats de salvació que els
queden als despatxos, després d’haver fet un nou ridícul
esportiu sobre les pistes. Només la temporada que l’equip
va ser entrenat per Pedro Martínez es va evitar el descens
esportiu a la LEB. En les altres l’equip es va salvar per consideracions extraesportives i als actuals dirigents del club
sembla que ja els va bé. No només han tornat a fer la feina
malament, quan tenien alternatives i podien haver fitxat
com a entrenador el terrassenc, veí de Manresa i exjugador del club, Joan Peñarroya, que està triomfant a l’Andorra. Han preferit fitxar malament, això sí barat, de manera
que ningú s’ha de sorprendre dels pèssims resultats. Si per
fi s’elimina l’impresentable cànon, l’ICL Manresa baixarà
segur, com ja ha fet d’altres vegades al llarg de la història.
Ara bé, amb aquests tècnics i directius serà impossible tornar a pujar. Urgeix saba nova.

El grup Gossos compleix 24 anys de carrera musical. Coneguts per la seva música acústica, van evolucionar cap a l’electrònica i ara tenen molt clar que han d’aprofitar les xarxes
socials per continuar sent un grup escoltat al país. Fa pocs
dies van gravar a la plaça Major i al carrer del Bisbe un videoclip amb la cançó estrella Voldria dir-te, amb la participació
activa de gairebé dues-centes persones. I el que són les coses,
una d’elles Alguer Miquel, el cantant de Txarango, que encara no fa tres anys exercien de teloners de Gossos i ara l’estan
petant, com es diu habitualment en la terminologia musical.
Però és bo que els ídols d’ahir passin a ser els amics del demà.
Els Gossos sempre han tingut ànima manresana, fins i tot
amb la incorporació el 2002 del vigatà Santi Serratosa, que
s’hi ha integrat perfectament. Potser per això han buscat la
connexió amb el seu públic a l’hora de publicitar el nou videoclip i de que els punts significatius de la ciutat, com el Pont
Nou, la via Sant Ignasi, la plaça de Puigmercadal, el parc del
Cardener o la Fàbrica dels Panyos formin part del rodatge.
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Josep M. Oliva

Jordi Sardans

L’últim desig

Bages i Moianès

o vaig veure a les notícies i em va commoure. Parlava d’una organització holandesa molt especial que acabava de complir
deu anys. L’organització es diu Les Ambulàncies dels Desitjos i la seva finalitat
és posar els mitjans perquè moltes persones en estat terminal puguin fer possible un últim desig. Desitjos que a la
pràctica són ben senzills de realitzar però que, sense l’ajuda
d’algú, a tots aquells malalts els serien impossibles de complir. Parlem de coses com conèixer un net, anar per últim
cop al futbol, tornar a volar, trobar-se al mig d’un camp en
plena primavera, tornar a la pròpia casa, anar a un museu
per veure una pintura concreta que un dia els va enlluernar,
retrobar-se amb el mar i sentir la brisa a la pell, assistir al
casament d’una filla... O simplement, tal com es veia al principi del reportatge, aconseguir el permís per ser tret al balcó
de l’hospital i contemplar una posta de sol tot fumant-se un
cigarret i prenent-se una copa de vi. Perquè no pot haver-hi
una rigidesa tan severa en les normes d’un centre per no
permetre que un malalt es pugui donar aquest gust quan
saben que serà l’últim cop que el podrà experimentar.

ages i Moianès. 50 indrets amb encant és
el quart llibre dels excursionistes Jordi
Planell i Marc Vilarmau que publica Farell editors, que dirigeixen Jordi Suades i
Begonya Molins. En la presentació, Suades va remarcar que el nou llibre és una proposta diferent
de les anteriors, d’acord amb la línia editorial de buscar
rutes amb molta oferta i fàcils de caminar, fins i tot amb la
família. Cinquanta rutes que es poden fer amb una matinal o una tarda, per gaudir de les joies del territori. Marc
Vilarmau, expert excursionista i amant del patrimoni, va
assenyalar que es tracta d’un llibre on hi ha una mica de
tot i que alhora lliga amb les propostes turístiques actuals d’alguns municipis per conèixer millor el territori. Es
tracta no només d’anar a caminar sinó d’aprendre sobre el
terreny. Jordi Planell, expert en medi ambient i amant de
les ascensions, remarca la confiança dipositada en ells pels
editors durant quinze anys, des que van començar el 2002.
Explica que el llibre és diferent dels altres, però té coses en
comú com les rutes al màxim de circulars possible, perquè els agrada molt fer una volta, abans que tornar enrere.
En alguns casos gairebé no cal ni baixar del cotxe perquè
ja són al lloc, com l’aiguamoll de la Bòbila o Castelltallat,
però també hi ha caminades de vuit i nou quilòmetres. Es
mouen entre passejades de deu minuts o mitja hora i d’altres de gairebé dues hores. Els temps els compten sense
aturar-se. Per tant, totes les excursions i caminades s’allargaran en funció de les aturades.

H

Veient aquell reportatge em van venir les llàgrimes als ulls.
I en acabat vaig pensar per enèsima vegada en totes aquelles coses senzilles que de tant a mà que les tenim molts no
valoren com caldria. Confesso modestament ser dels altres, dels que tenen la gran sort de saber-les apreciar, però
també confesso que molts cops no goso proclamar-ho per
no semblar un pàmfil. Tota aquella filosofia d’estar per
casa que inunda Facebook de frases melindroses i imatges
ensucrades han fet que aquesta manera de veure i apreciar
la vida s’hagi acabat banalitzant tant que un s’estimi més
mantenir-se al marge de tanta ostentació sentimental per
no semblar un babau. Però ho valoro, i tant que sí. Valoro
tant les coses senzilles que quan veig aquell anunci de la
Primitiva que ens parla dels seus premis milionaris i ens
convida a jugar-hi tot dient que «no tenemos sueños baratos», em sento temptat d’escriure’ls per dir-los que es poden posar on els càpiguen tots els seus deliris de grandesa.
Que la seva exaltació del luxe em sembla obscena i un pèl
ridícula. I que, per sort meva i desgràcia seva, els meus
millors somnis surten de franc.
8
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A l’hora de triar han considerat que ni l’espai natural del
parc de l’Agulla, ni la Seu de Manresa, ni el monestir de
Sant Benet de Bages ni el castell de Cardona, espais ben
destacats del Bages, no hi han de ser, ja que formen part
dels llibres anteriors i deixen espai per d’altres que són
menys coneguts. Els autors recullen les dues comarques,
tot i que en principi volien fer només el Bages, però entremig es va aprovar la comarca del Moianès. La vall del Calders que les uneix formava part del nucli del llibre, i per
tant, van mantenir les dues demarcacions, de les quals han
buscat espais representatius des del punt de vista territorial, però també que hi hagi referències arquitectòniques,
elements preindustrials, i espais ecològics i naturals.
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notícies del pou

ciència de pot

Sismologia feliç
Marta Grifell i Blanca Vallès

En la felicitat hi ha molta ciència. Però el passat mes de
març, quan es va produir el 6-1 al camp del Barça, una
nova ciència es va vincular amb aquest sentiment:
la sismologia.

Els terratrèmols tenen diferents orígens i poden arribar a
ser inofensius o devastadors, segons la seva magnitud. Els
terratrèmols de magnitud entre 5 i 9 en l’escala de Richter
són destructors en àrees poblades; en canvi, menors de 5
pot ser que no notem res o només tremolors. Molt pocs
terratrèmols són d’origen artificial, és a dir, causats per activitats humanes, com bombaments profunds, extraccions
mineres, explosions subterrànies o proves nuclears. A Catalunya també n’hem patit d’aquest tipus, gràcies a la planta Castor i en Florentino. La majoria dels terratrèmols són
d’origen tectònic i alguns d’origen volcànic. Els primers són
els més freqüents i els més devastadors. Però per entendre
millor per què passen cal que us imagineu la terra com un
petit cubell d’aigua amb uns quants aneguets que floten.
Cada aneguet és el que anomenem una placa tectònica i
coincideix bastant amb els diferents continents. Els aneguets, com que floten sobre l’aigua sempre es mouen, encara que molt lentament. De vegades poden xocar o bé separar-se. Aquests moviments entre dues plaques tectòniques
són les causes d’aquest tipus de terratrèmols, per això hi ha
zones amb més perill que altres. Per altra banda, les causes volcàniques són degudes a l’acumulació del magma a la
cambra magmàtica d’un volcà o per la seva expulsió quan
hi ha l’erupció, en aquest cas els terratrèmols solen ser poc
agressius i indiquen quan un volcà s’està despertant. A Catalunya tenim o hem tingut els tres tipus de terratrèmols,
i ara, siguem del Barça o no, podem dir que n’hem
tingut un de felicitat.

10
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instant

instantànies
Laura Serrat

Carles Claret
charliemanresa

La finestra
d’una llibreria
Un fil de llum s’escola per la finestra de la llibreria Papasseit de Manresa. L’olor d’objecte
vell i de paper s’escampa per tots els racons. Les prestatgeries de fusta apleguen llibres
de tots colors. Gairebé no hi entra el soroll. Tot i que s’escolta una remor de fons com
si hi hagués un mar darrere cada llibre.
L’Anna Roca i el Miquel Sanchis expliquen que la idea de crear la llibreria va sorgir
mentre feien cerveses. Ell ha treballat durant uns anys a la biblioteca Jaume Perramon, de les Escodines, però ara es dedica exclusivament a la llibreria. Mentre que ella
combina la gestió i la comunicació digital amb el món dels llibres. Pretenien obrir un
espai a Manresa que oferís llibres de segona mà i que s’escapés de la novetat editorial. «Sovint, la majoria de llibreries acaben tenint els mateixos llibres i t’adones que el
criteri de novetat pesa més que el de qualitat», sosté l’Anna. «Qui té accés als mitjans
de comunicació és qui acaba venent», reivindica el Miquel. Ell mateix expressa que
malgrat les noves formes d’interioritzar la informació que estan comportant les noves
tecnologies, «mai no és un mal moment per obrir una llibreria». Cada vegada que els
arriba una caixa plena de llibres els agrada mirar-se’ls un per un, «és una mica com si
passessin els Reis», explica l’Anna.
Els llibreters llegeixen en silenci el poema titulat Res no és mesquí de l’autor que dona
nom a la llibreria. «El que ens va agradar de Joan Salvat Papasseit és l’optimisme i la
tendresa que transmetia malgrat que va tenir una vida curta i difícil», expressa l’Anna.
Molts dels seus poemes estan impregnats d’esperança. «Res no és mesquí ni cap hora
és isarda». A partir de la lectura del primer vers, reflexionen sobre la mirada contemplativa que els proporciona viure envoltats de llibres. «Sovint sembla que la pèrdua de
temps sigui una cosa que ens persegueixi i la lectura permet fer una pausa», defensa
l’Anna. A més a més, sosté que en el món dels llibres no hi ha cap barrera d’edat, gènere
o classe social. Expliquen que han fet amics que no haurien tingut l'oportunitat de
conèixer si no treballessin aquí.
«I tot és Primavera: i tota fulla verda eternament». Aquests versos marquen la manifestació d’eternitat que es mostra al llarg del poema. «La por, la soledat, la pèrdua
són emocions universals que s’han explicat al llarg dels anys a partir de la pintura, la
música o els llibres on trobem l’essència humana», expressa l’Anna. Tot i així, pensa que
això està quedant en un segon terme. Quan entra un infant a la llibreria presten atenció
i sovint s’adonen que els pares transmeten al fill que llegir no té valor. I l’infant passa a
ser adolescent i l’escola li encomana llegir lectures obligatòries. «Lectura i obligatòria
són dues paraules que es contradiuen», defensa l’Anna. «Hi ha nens que maduren més
de pressa que d’altres i també n’hi ha de més sensibles, que tindran inquietuds diferents», sosté el Miquel.
Els últims versos del poema Estimar és un lloc, de Joan Margarit, expressen: «Estimar
és un lloc. Perdura al fons de tot: d’allí venim. I és el lloc on va quedant la vida». Els
llibres poden convertir-se en llocs. Tant l’un com l’altre han tornat a rellegir algun llibre
especial que a cada etapa de la vida els diu alguna cosa diferent. A l’hora de pensar en
un lloc on envellir, l’Anna confessa que encara ho veu tot difuminat, però que s’imagina provant coses noves, llocs nous. El Miquel s’imagina envellint a la llibreria.

12
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tema del mes

El POUM esbossa la Manresa
de les pròximes dues dècades
Les actuacions i reordenacions previstes al Pla d’Organització Urbanística Municipal (POUM) estan dividides en tres sexennis i, per tant, es pot dir que el planejament urbanístic manresà queda esbossat fins a l’any 2035. Tot i així, i amb l’objectiu de prioritzar les intervencions i projectes sobre la trama urbana –al marge
de les especificitats tècniques i els diversos àmbits de transformació i creixement
aquests queden circumscrits dins del primer, el segon o el tercer període de sis
anys, en funció de la viabilitat i la necessitat de portar-los a terme.
Carles Claret

C

al recordar que
una cosa és el
planejament i
l’altre l’execució de les obres
i la transformació real del
teixit urbà. Tot plegat dependrà de
la conjuntura i de la gestió dels diferents governs municipals de la ciutat.
En qualsevol cas, la proposta final
–després que en tirés endavant una
d’inicial ara just fa dos anys– és fruit
de cinc anys de debat i no va tenir
cap vot en contra en el Ple del 30 de
març passat, en el qual se li va donar llum verda. El nou POUM, que
substitueix el pla general vigent des
de 1997, va comptar amb el vot positiu dels regidors de tots els grups,
excepte els tres de la CUP, que es van
abstenir. El regidor del PSC i exregidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Jordi Valls, Joaquim Garcia, vol ressaltar, respecte al treball que s’ha dut
fins a la proposta final, que «aquest
POUM ha estat cosa de quatre
grups: PSC, CUP, ERC i CDC. Som
els únics grups que hi hem treballat
a fons». El grup municipal socialista, tot i alguns matisos, subratlla així
la corresponsabilitat de la formació
14
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amb la futura fesomia de Manresa,
tot i ser a l’oposició.
Per la seva part, Gemma Tomàs, regidora de la CUP, argumenta que, tot
i que el seu grup va optar per l’abstenció en l’aprovació provisional –van
votar a favor en la inicial–, «el POUM
va canviar amb l’entrada d’ERC al govern de la ciutat. La seva sensibilitat,
com també la del PSC, és diferent a la

Marc Aloy:
«El planejament
futur no es fixa en
el creixement de la
ciutat. Manresa no ha
de créixer més,
del que es tracta és,
entre tots, repensar
l’espai que tenim»
que hi hagués hagut amb CiU fent el
plantejament en solitari. Malgrat tot,
les nostres aportacions, tot i mantenir-se en bona part, no són centrals
en el projecte de ciutat que defensa
l’equip de govern». Tomàs ho concreta dient que «és un POUM correcte,

però no és el POUM de la CUP».
Aquesta és la justificació del grup
municipal respecte de l’abstenció en
la votació que, a banda, va presentar
dues al·legacions al document final:
una respecte del desenvolupament
futur del sector dels Trullols i l’altra
sobre els criteris i prioritats globals de
creixement de la ciutat.
Creixement congelat
Per a Marc Aloy, regidor de Planejament, Projectes Urbans i Entorn Natural, l’esperit general del POUM és
«transformador, pretén ampliar i millorar l’espai públic i rehabilitar el parc
d’habitatges obsolets, especialment al
centre històric, on està especialment
degradat». Aloy explica que el planejament futur no es fixa «en el creixement.
Manresa no ha de créixer més, del que
es tracta és, entre tots, repensar l’espai
que tenim». La conclusió des de la regidoria és també conseqüència dels alts
registres d’habitatge buit a la ciutat (uns
8.000, que s’apropen a una quarta part
del parc immobiliari existent, tal com
s’analitzava en el reportatge d’El Pou de
la gallina de gener d’aquest any).
El grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular, molt sensible a la de-

Foto: Francesc Rubí.

socupació de pisos i a l’estat del centre
històric, opina, per boca de Gemma
Tomàs, que a Manresa «no es pot començar a construir fins que no s’hagi
reduït el tant per cent d’habitatge buit.
Un cop ocupats, cal que es construeixi la ciutat consolidada, és a dir, tots
aquells solars exclosos. Si aquests no
es desenvolupen han de passar a ser
espai per a la ciutat, com en el cas de
la plaça de Mercè Angla Escaler». Respecte de la contenció de creixement
prevista al POUM, la CUP pensa que
«si es parla de mobilitzar 113 habitatges buits a l’any, això representa distri-

buir tot el parc buit al llarg dels divuit
anys de vigència del POUM i no pas
des de l’inici». Així, Tomàs afegeix
que temen que hi continuï havent «un
creixent que no ocupi l’habitatge buit.
Sí que és cert que s’estableix reduir del
17 al 15% l’habitatge no ocupat, però
creiem que aquest percentatge encara
és insuficient».
Marc Aloy aclareix que el percentatge
de desocupació, actualment, «és del
21%. A l’aprovació inicial es fixava l’objectiu d’arribar a un 17 i, a l’aprovació
provisional, efectivament, s’ha reduït

a un 15.» Per tant, entre els objectius
fixats pel POUM «hi ha reduir en un
6% el volum de pisos buits». Joaquim
Garcia, per la seva banda, respecte
a l’habitatge comenta que, en línies
generals, el nou pla sí que «defineix
una política molt més social. Des de
la gestió i els plans d’habitatge caldrà,
però, fomentar el lloguer per sobre de
la compra de l’habitatge de protecció
oficial». Els socialistes estan d’acord
amb la CUP en la idea de «limitar el
creixement a la ciutat consolidada. No
estendre’s cap a nous terrenys, si no és
justificat i molt necessari».

EL POU · MAIG 2017

15

Plaça de la Bonavista

El regidor de Planejament i Projectes Urbans comenta que
la reordenació es completarà finals d’any i reconeix que, tot
i que la rotonda es podrà construir, quedaran dues finques
que «les arques municipals no han permès poder adquirir». En qualsevol cas, en aquell punt, un triangle entre el
carrer de Jacint Verdaguer, el del Bisbe Comes i la nova
plaça hi ha previst un pla de millora urbana que afectarà les
edificacions existents –en quedaran tres, una de les quals
de propietat municipal. La decisió de tirar endavant el projecte «mantenint un bloc de pisos a la futura Bonavista»
no agrada gens al PSC, tot i que aquesta decisió en concret
no va determinar gens el signe de la votació socialista en
l’aprovació del POUM. Marc Aloy pensa que el futur de l’espai que no és del tot de titularitat municipal en el conjunt
de la nova plaça «probablement passa per l’emplaçament
d’un edifici emblemàtic per a la ciutat o de caràcter turístic
que acabi substituint els immobles que ara continuen a peu
dret». Amb aquesta o altres propostes Aloy assegura que el
«reordenament final de la Bonavista serà més fàcil gràcies a
l’atractiu que també agafarà el nou entorn que s’hi crearà».

Un projecte històric que finalment veurà la llum
«Tot que jo creia que la reordenació de la Bonavista ja apareixia en el planejament de l’Ajuntament republicà de l’any
1933, el Joaquim Garcia ens va recordar que la definició de
la zona ja estava definida en l’etapa en què la Lliga Regionalista tenia ascendència sobre el govern de Manresa», explica el regidor Marc Aloy. En les últimes setmanes, hem
vist l’alcalde de Manresa ensorrant, simbòlicament, un
dels immobles de l’illa de cases que ha representat un llast
centenari per a la construcció d’un nus de connexió de la
confluència entre les carreteres de Vic i de Santpedor, el
Passeig i, en línia recta, la carretera del Pont de Vilomara,
en el que representaria la continuació en via recta del vial
més emblemàtic de la ciutat.
Segons relata el màxim responsable de planejament del
govern municipal, «l’Ajuntament s’ha gastat 5 milions
d’euros en l’expropiació de finques i se’n gastarà 2,3 més
en la urbanització de la nova plaça». La construcció de la
rotonda interior que en regularà la circulació del trànsit
rodat estableix un cercle concèntric superior que perfila
les voreres de tots els vials que conflueixen a la plaça –les
de les carreteres de Vic i de Santpedor i les del carrer de
Jacint Verdaguer– i es crearà una gran zona verda de més
de 3.000 metres quadrats.

Font: Ajuntament de Manresa.

Sector BarreresMuralla Sant Francesc
Esponjament, revitalització i promoció
d’habitatge de protecció oficial
La transformació del sector Barreres forma part dels 128
àmbits d’actuació recollits en el nou pla general, 25 dels
quals ubicats al centre històric i destinats a renovar el teixit
urbà. El POUM, doncs, ha fixat diversos punts relativament manejables dins de la trama del barri vell, en què cal
fer intervencions per evitar la degradació, renovar el parc
d’habitatges i aconseguir espai lliure en vials especialment
estrets. En aquest sentit, tant el govern de la ciutat com
els grups municipals del PSC i la CUP consideren que la
intervenció en el centre històric esdevé prioritària.
La zona que apareix al plànol, limítrofa amb els Quatre
Cantons on, al marge de la construcció del pàrquing ja s’hi
va edificar un bloc d’habitatges de protecció oficial (HPO)
promoguts per Fòrum, abasta una illa de cases amb pisos
i baixos que caldrà substituir per immobles de nova planta que, continuant amb les promocions anteriors al carrer
de les Barreres, tindran un alt percentatge de protecció
oficial. La ciutat, segons el que s’estableix en el POUM,
té previst construir 3.117 habitatges en aquest règim, 800
dels quals al centre històric i, concretament, en punts com
aquest. Sense fer una crítica massa cruenta, la generació
futura d’HPO, per a la CUP, «agafa al peu de la lletra la llei.
En planifica un 30%. Ni més ni menys,» indica la regidora
de la formació, Gemma Tomàs.

Font: Ajuntament de Manresa.
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A banda de l’habitatge protegit, la substitució d’aquesta
illa de cases possibilitarà l’esponjament de la zona amb la
construcció d’una plaça interior que es connectarà amb la

Carrer del Pou. Actualment sense sortida.
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Muralla i el carrer de les Barreres a través de l’ampliació
del carrer d’en Tahones i del carrer del Pou, que actualment no té sortida. En aquest enclavament, la propietat
del sòl és municipal en un 50% i hi ha una segona tinença
d’un percentatge elevat, així com altres finques de menor
dimensió. Per tot plegat, el regidor d’Urbanisme s’aventura
a dir que la rehabilitació de la zona «es produirà ben aviat i
dins del primer sexenni establert al POUM».
Marc Aloy apunta que aquest és una bon exemple de gestió
urbanística al centre històric, amb la qual la ciutat «guanya
i millora espai públic per als ciutadans, que en aquest punt
es concreta amb la creació d’una plaça nova, connecta
vials i els fa més amples i agradables per passejar i, per
descomptat, canvia edificacions obsoletes per habitatge de
protecció oficial de nova creació». Sense qüestionar les solucions en aquest tipus d’espais, el grup del PSC indica que
la ciutat «ha de fer front al problema dels habitatges que
estan abandonats per part d’alguns propietaris i, sobretot,
dels que són propietat del mateix Ajuntament». Així com
en aquest punt, entre el carrer de les Barreres i la Muralla
de Sant Francesc, la titularitat municipal dels immobles
afavorirà la rehabilitació, Joaquim Garcia insta a buscar
solucions semblants «en els pisos de propietat municipal
de la part alta del carrer de Vallfonollosa, que també donarien més vida al Barri Antic». Per estudiar aquest tipus
d’intervencions, Garcia proposa «dotar-se d’un pla d’intervenció integral i transversal al centre històric que tingui
una vigència i compromís de quatre anys com a màxim».

Traçat del ferrocarril
per la trama urbana
Eliminació de les barreres i
aprofitament públic d’espais
A principis del mes d’abril, l’Ajuntament de Manresa, la
Generalitat de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat
van signar un protocol pel qual s’estableixen divuit mesos
de marge per treballar en un projecte global que integri
amablement a la trama urbana les vies del tren, l’espai
contigu, els murs i les barreres del curs ferroviari. Durant
aquest període els diferents actors, en comissió mixta de
treball, també avaluaran les possibles actuacions i sobretot
els costos. La idea és establir actuacions concretes per les
diferents parts i, en la mesura del possible, establir calendaris d’execució.
Des d’aquest punt de vista, l’Ajuntament, com comenta
Marc Aloy, «és responsable del planejament i necessita
proposar solucions per punts com la connexió del carrer
de la Font del Gat amb el Passeig, que actualment té un
pas baix i estret o el túnel del carrer de la Indústria propens a inundar-se quan hi ha pluja. També cal resoldre
la manca d’accessibilitat de l’estació d’autobusos i recu-

perar, per a la ciutat, una gran quantitat de sòl que ara es
dedica a aplec de material, transferència de mercaderies
i estacionament de combois. Marc Aloy exposa, d’una
banda, que «la ciutat necessitaria recuperar com a espai
públic l’espai de transferència que té Ferrocarrils de la
Generalitat –passat el conegut pont de Ferro i en direcció
al Passeig. Això es podria aconseguir desplaçant aquestes activitats en un altre punt fora del nucli urbà, fet que
propiciaria la creació d’un gran parc lineal que uniria la
nova Bonavista i el tram alt del Passeig amb la zona dels
Dolors i el parc de l’Agulla».
Per aquesta raó, el regidor apunta que també es pot qüestionar la ubicació de l’estació d’autobusos» que, d’alguna
manera, queda aïllada de l’eix que connecta Sant Joan de
Vilatorrada i Sant Fruitós de Bages per l’interior de Manresa. Precisament, Gemma Tomàs no pot evitar mostrar
escepticisme amb certs plantejaments que s’han posat
damunt de la taula. «Nosaltres hem defensat sempre una
estació d’autobusos ubicada a Prat de la Riba per permetre
l’accés fàcil de la gent de les poblacions veïnes i no afegir
més problemes de trànsit». Joaquim Garcia, al seu torn,
apunta que «cal un nou pla de mobilitat per a la ciutat, el
que tenim està caducat». I afegeix que, a part d’estudiar a
fons els fluxos de trànsit i de transport públic, «és prioritari preveure i afavorir la circulació de vianants i bicicletes».

Carrer de la Font del Gat.

En la mateixa línia, i en relació amb la gestió de l’habitatge
al nucli antic, des de la CUP s’exposa que «tot i que és una
tasca complexa, es podria haver fet un treball més exhaustiu, d’acupuntura, edifici per edifici, per intentar reteixir o
esponjar el teixit urbà de la zona i establir més concretament quins habitatges poden ser útils i quins no». Gemma
Tomàs hi afegeix, en línia amb la idea que ja fa temps que
pregona el Comissionat pel Centre Històric, Adam Majó,
que seria molt oportú «treballar per portar institucions
de la Universitat o d’entitats emblemàtiques a la zona per
enfortir la revitalització del sector». Una dinàmica que es
completaria amb la definició de l’ús d’espais de titularitat
pública com el de l’Anònima, al voltant dels quals s’hi pot
incentivar el flux de circulació de vianants.
El regidor socialista Joaquim Garcia hi està d’acord i aposta per «reconstruir la ciutat consolidada. Hi ha oportunitats de renovació com la Fàbrica Nova i el seu entorn».
Entroncant amb la necessitat de revitalitzar el sector plantejada per Adam Majó i Gemma Tomàs, Garcia planteja
com a clau «rehabilitar els edificis antics que encara tenim
sense ús, com l’Ateneu de les Piques, el conjunt arquitectònic del teatre Conservatori, l’antiga seu de la Cambra de
Comerç a la plaça del Pedregar, etc». En aquesta mateixa
línia, Marc Aloy explica que el POUM preveu «flexibilitzar
les intervencions per a la millora del parc d’habitatges i
incrementar l’ús d’aquests edificis més representatius que
eren equipaments de titularitat privada».
18
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Intercanviador dels FGC a l'alçada del carrer de la Indústria.

Font: Ajuntament de Manresa.
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Avinguda dels Països
Catalans

Gemma Tomàs:
«Nosaltres hem defensat sempre
una estació d’autobusos ubicada
a Prat de la Riba per permetre
l’accés fàcil de la gent de les
poblacions veïnes i no afegir
més problemes de trànsit»

La connexió interrompuda dels Trullols
amb el centre
El desenvolupament urbanístic discontinu a l’est de la ciutat fa que la zona dels Trullols no quedi connectada amb la
plaça Prat de la Riba (als Dolors) i l’avinguda de les Bases
i la zona universitària, creuant la carretera de Viladordis i
deixant a l’esquerra el barri de la Font dels Capellans. En

Tot plegat en les intervencions en nous vials i redefinició
dels antics sense descuidar «el manteniment i la promoció de la ciutat consolidada millorant les inversions en els
carrers, els espais públics, els parcs amb jocs infantils, la
pavimentació o l’enllumenat públic».

aquell punt, el trànsit pot derivar tant cap al centre (per
la carretera de Vic), cap la zona de les Bases, seguir cap
a la Parada a través de l’avinguda dels Dolors o retornar
a la ronda exterior en direcció a Vic i Berga o Barcelona
mitjançant la pujada Roja.
L’avinguda dels Països Catalans connectarà, primerament, els Trullols amb el carrer de Viladordis i, posteriorment, la carretera de Vic amb la rotonda dels Dolors.
«Aquesta és una estructura bàsica de ciutat,» exposa el
regidor Marc Aloy, «per això la Generalitat té el compromís de pagar la meitat de la construcció del vial que
Font: Ajuntament de Manresa.

El pas dels Ferrocarrils de la Generalitat per Manresa
«ja es va intentar replantejar amb el pla urbanístic de
1997. Hi ha haver propostes per part de tots els implicats, però mai hi hagut una solució consensuada», indica
Marc Aloy. Amb el nou protocol s’obre un marc per treballar conjuntament. Gemma Tomàs explica que, des de
la CUP, es va demanar poder fer un seguiment d’aquest
tema. Aloy, entomant aquesta proposta, assegura que,
«l’experiència positiva de treball conjunt del POUM ens
ha de servir també per treballar entre els grups municipals en les solucions relatives a l’entorn del tren». Tornant a la necessitat d’afavorir la mobilitat, Gemma Tomàs
exposa que per a la CUP sempre s’ha visualitzat la idea
de «transformar la carretera de Cardona i la de Vic en
un gran passeig, on es pacifiqui el trànsit i es prioritzi
el transport públic a través del carril bus. Creiem que és
fonamental que es relacioni aquest eix amb les estacions
de transport públic a més gran escala: la d’autobusos i les
de tren (Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe)».
El traçat, en resum, relligaria Sant Fruitós, passant per
la carretera de Vic i la de Cardona i un pont per damunt
del Cardener fins al Congost–que la CUP fa temps que
proposa, tot i l’oposició d’altres grups– fins a Sant Joan
de Vilatorrada. Precisament sobre la proposta de trasllat de l’estació de Renfe al Congost, el PSC «s’hi mostra
clarament en contra». Com en el cas de la CUP, Joaquim
Garcia també mostra cert escepticisme en relació a la
negociació a tres bandes que suposa «el conveni que ha
signat l’Ajuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat i
el Govern de Catalunya per a l’estudi de la traça ferroviària a la ciutat».
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sortiria del costat del Decathlon i desembocaria, travessant l’accés a Viladordis, els barris de la Font i part de la
pujada Roja a la plaça de Prat de la Riba». Tot i l’envergadura de l’obra, Aloy explica que, sobretot en benefici de la
mobilitat, «el POUM facilita la construcció d’aquest nou
vial que fa que, en arribar als Trullols, el trànsit no tingui
escapatòria». Malgrat que el traçat i els usos posteriors
queden molt clars sobre el plànol una altra cosa són els
diferents «plans parcials i de millora que regulen el pas la
prolongació de l’avinguda dels Països Catalans i la necessitat, a la llarga, que els propietaris dels terrenys per on
ha de passar assumeixen el 50% del cost de l’obra que no
finança la Generalitat».
La potencialitat d’una zona del terme força ruralitzada i la
necessitat d’urbanitzar-la pràcticament des de zero també ha propiciat un estira-i-arronsa en el debat sobre el
POUM. Si, en el seu dia, la construcció de l’hipermercat
es va validar municipalment a canvi de la urbanització de
l’entorn, grups com la CUP temen que «l’entorn de l’avinguda sigui una prolongació del tipus de negocis que hi ha a
la zona dels Trullols i no s’aposti per altres planejaments».
En aquest sentit, el grup municipal va demanar que s’establissin «mecanismes per al repartiment del comerç en
tot l’àmbit del pla parcial urbanístic que no facilitin la
col·locació d’una façana de tipus comercial i recreatiu de
l’avinguda dels països Catalans», explica Gemma Tomàs.
Joaquim Garcia, del PSC, també es mostra en desacord
amb «l’excessiva permissivitat del govern de la ciutat per
convertir els polígons industrials en àrees comercials».
És el cas de la zona dels Dolors o del mateix sector dels
Trullols, en el qual els socialistes es van mostrar en contra
d’una ampliació de l’hipermercat. El socialistes aposten
per «fer cohabitar diferents tipus d’activitats de negoci a
la ciutat, però, especialment, potenciar el petit comerç i la
manufactura al centre urbà».

Accessos
a l’Anella Verda
Un acord de consens, però amb inconcrecions
Per a Gemma Tomàs, regidora de la CUP, sens dubte «el
blindatge de l’Anella», un dels punts de defensa més aferrissada de la formació «ha estat un acord d’ampli consens
al Ple. Una altra qüestió és la definició del tipus de camins
que han de portar fins a les portes». Des de l’Ajuntament,
Marc Aloy opina que és indiscutible «la necessitat de
connectar el centre de la ciutat amb l’entorn natural a partir d’eixos cívics que permetin la circulació còmoda a peu
o amb bicicleta». Per al regidor, un exemple existent és «la
connexió de l’avinguda Universitària amb el sector de Joncadella i l’horta del Poal amb voreres amples, arbrat, carril
bici i l’amplitud suficient». Des del PSC, Joaquim Garcia
entén que el consens sobre l’Anella Verda de la ciutat és
també una excel·lent solució per «aprofitar molt millor els
recursos de què disposem relacionant la ciutat i l’entorn
natural que ens envolta, el riu Cardener i la riera de Rajadell, alhora que estalviem sòl urbanitzable».
Aloy explica que les especificitats dels camins fins a l’Anella Verda quedaran recollides en «un pla especial de l’espai
públic». Aquest plantejament tan obert neguiteja el grup
municipal de la CUP, que entén «que aquest POUM encara no garanteix la creació de les portes a l’Anella. Sí que
és cert que marca quines seran, però no sabem com es
desenvoluparan, com seran i de quina manera s’executaran». A les connexions amb les zones del Poal, l’Agulla i la
Séquia, Joaquim Garcia afegeix la necessitat de «fomentar
els parcs urbans centrals deteriorats i, per exemple, aprofitar l’espai de l’antiga Pista Castell per transformar millor el
parc de Puigterrà o millorar l’entorn del Puigberenguer».

Carrer de l'Alcalde Selves, al final de l'Avinguda dels Dolors.
A la dreta, zona de la Parada Nova a l'alçada
del camp del Gimnàstic.
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indrets

natura urbana

La falla del Guix

Glocal
Ignasi Cebrian

Ferran Climent Costa / Josep M. Mata-Perelló
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya central)

Q

uan diem que alguna cosa és global
sabem clarament què volem dir i
quan és local, també. Però hi ha una
paraula híbrida i menys coneguda:
glocal. La definició d’aquest concepte va ser proposada pel sociòleg
i teòric de la globalització Ronald
Roberston, l’any 1995. Es referia a les formes de relació i
interacció que hi ha entre els processos de tipus internacional –mundialització o globalització– i els processos de
tipus local –localització. O dit d’una altra manera, com les
nostres accions locals poden tenir repercussions globals i
viceversa. Els ecologistes tenen la dita «actuar localment i
pensar globalment». És l’única manera de fer les coses. Si
es fa d’una altra manera es perverteix la realitat i la vida es
deslocalitza, queda fora de context. Que és una mica el que
ens està passant als ciutadans avui dia.

L

a Séquia ha portat l’aigua a Manresa i part del Pla de Bages des del
segle XIV. Ho fa seguint un traçat
força paral·lel al Llobregat. Al llarg
del traçat passa per multitud de
llocs interessants per molts motius:
naturals, històrics, d’enginyeria,
però també geològics. I un d’ells és el tram al seu pas per
Sallent. En la zona on el Pla de Bages comença a perdre el
seu nom, cap al nord, i es comencen a aixecar els primers
relleus destacables, el riu entra aigües amunt en un tram
més encaixat indicat a banda i banda pel turó del Cogulló
i la serra de Montcogul. És precisament al vessant est del
turó del Cogulló, força agresta, a l’alçada de la Séquia i seguint les vies del tren que permeten el transport de la sal,
que aflora en una de les zones més rellevants i espectaculars del Geoparc on es poden observar estructures tectòniques, principals responsables d’aquest canvi en l’orografia.
El fet que aquest aflorament d’uns 800 m vagi en paral·lel
amb tota la infraestructura industrial i ferroviària i especialment al runam salí que hi ha a tocar de la Botjosa fa
que l’atenció del caminant es centri cap a aquest costat del
camí. En girar el cap a l’altre costat, cap a la muntanya, es
pot veure un autèntic espectacle de plecs, falles, plecs fallats, encavalcaments, etc. a diferents escales i per a tots els
gustos. Només per l’aspecte estètic ja val la pena anar-hi.
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La falla no és una única fractura, sinó que és un conjunt
complex de fractures i plecs que ocupen un aflorament
de centenars de metres en direcció nord-sud, però d’una
quinzena de quilòmetres en direcció est-oest, que s’observa des de Callús i fins a Horta d’Avinyó. Aquesta estructura tan complexa ha tingut un paper important en la
conducció cap al subsòl d’aigües salinitzades que durant
anys han generat importants problemes mediambientals.
És un espai d’interès geològic del Geoparc i un punt molt
freqüentat per geòlegs i estudiants des de fa molts anys.
Nom del paratge: Falla del Guix. Situació: Aquest aflorament és
un gran talús d’uns 800 m de longitud que es troba seguint la
via del tren, al sud de Sallent, i al marge dret del Llobregat. S’hi
accedeix des del camí que puja al Cogulló, on hi ha un petit
aparcament i un panell informatiu de la Séquia, a uns 600 m de
l’inici de la pista que surt de la Botjosa. Situació geològica: Els
materials que es poden observar totalment deformats i trencats
en aquesta zona formen part de la Formació Artés, i es van formar a partir de sediments transportats o acumulats en rius i llacs
que cobrien aqueta zona fa uns 33 milions d’anys. Procedència
del nom: Entre els estrats de roca s’hi troben nivells de guix, que
ocasionalment van ser explotats. Trets geològics: Aflorament
de multitud de fractures i plecs molt espectaculars i fàcilment
observables, de gran interès científic. Materials geològics: Les
roques afectades són bàsicament gresos, lutites, calcàries i guixos. Edat de formació: El plegament i fracturació dels materials
es produeix durant l’oligocè inferior. Curiositats: En aquest tram
es pot veure la Séquia amb diferents aqüeductes i una mina.
Al turó del Cogulló hi ha un poblat ibèric en un emplaçament
estratègic immillorable.

Totes les activitats que els humans fem, per més petites que
siguin, tenen una repercussió sobre la Terra. Algú pot dir
que no passa res. Però no és així, a la Terra som uns 7.500 milions d’habitants. El fet de respirar al llarg del dia requereix
unes necessitats d’oxigen considerables per a tota la humanitat: 7.500 milions de bombones de 2 litres d’oxigen líquid per
dia. Aquestes dades poden semblar pura exageració, però no
ho són. Els manresans som uns 75.000 habitants i representem un 0,001% del consum que es fa d’oxigen a la biosfera.
És molt, però sort que en tenim molt a l’atmosfera i en creen
sempre de nou els organismes fotosintètics. És clar que les
repercussions del funcionament biològic local del nostre cos
són globals, planetàries. Només cal pensar en altres activitats
fisiològiques: la nutrició, l’excreció... I altres activitats culturals que comporten l’ús de recursos naturals de forma desproporcionada i impactes ambientals abusius sobre l’entorn.
Som incapaços de percebre els petits canvis locals en l’ambient produïts per comportaments individuals de les activitats
rutinàries, quotidianes i diàries. Som incapaços de veure la
suma total i els efectes sobre la biosfera. Tenim ceguera ambiental que només es cura amb pensament global i actuació
a nivell de la nostra ciutat. La ciència ecològica ens ha donat
les ulleres per veure i encarar aquests problemes. Posar-nosles o no dependrà de la consciència ambiental que tinguem
com a ciutadans locals en l’espai que ens ha tocat viure: Manresa. I, també, de la capacitat que tinguem de coordinar-nos
amb altres ciutats que tinguin les mateixes inquietuds.

El Llobregat a la gola del Bigaire, un espai glocal de l’Anella Verda
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d'aquí i d'allà

Enric Ventura i Capell
«Desenvolupar projectes amb els investigadors que més hi encaixin,
siguin on siguin, m’ha portat a fer recerca a Anglaterra, i abans a Nova
York, Nebraska, Berkeley o Montreal»

E

Per només 42,90 euros
enviarem la revista
cada mes a qualsevol
lloc del món

m dedico a les matemàtiques des
de la UPC. I, a part de fer-hi classes –tant per a enginyers a l’EPSEM
de Manresa, com per a matemàtics
a la FME de Barcelona– una part
molt important de la meva feina és
fer investigació. Una investigació
sovint poc entesa i difícil d’explicar perquè tracta de temes molt abstractes i allunyats de les aplicacions directes
d’altres disciplines. En la major part de les especialitats
matemàtiques no necessitem laboratoris, ni instal·lacions,
ni màquines de cap mena, només llapis i paper, accés a
llibres i articles especialitzats, i un ambient de treball adequat per poder pensar... És una feina 100% intel·lectual: la
batalla es lliura entre la dificultat del problema que pretenem resoldre i la capacitat de raonament del nostre propi
cervell... Sovint guanya la primera i d’altres, modestament,
guanyem nosaltres.
Només necessitem llapis i paper, però no es tracta pas
d’una feina solitària. Al contrari: molts treballs conjunts
entre dos o tres coautors no haurien acabat amb èxit sense
l’aportació essencial de cadascun d’ells; aquí és ben certa
aquella frase que quatre ulls hi veuen més que dos. Per
això és molt important en el nostre àmbit el desenvolupament de projectes conjunts amb els investigadors que
més encaixin amb el perfil del projecte. Siguin on siguin.
Això és el que em va portar a fer una estada de recerca
entre el setembre del 2016 i el gener del 2017 a la Universitat de Southampton, Anglaterra, per a treballar-hi
amb el professor A. Martino sobre el projecte Degree of
commutativity of infinite groups. Fer una estada d’aquestes
característiques és força complex. A part de tenir a punt
un projecte matemàtic prou interessant, sòlid, i viable, hi
ha una segona part logística complicada de resoldre: cal
aconseguir el permís de la pròpia universitat i l’acceptació
de la universitat d’acollida, cal resoldre les qüestions econòmiques, cosa no menor en els temps que vivim (qui farà
les classes que es deixen aquí, com pagarem les despeses
de l’estada, etc), cal assegurar que les altres qüestions locals
no quedin desateses, quadrar agendes...
Hi ha un altre aspecte importantíssim: quadrar el projecte
amb l’àmbit personal i familiar. En aquest aspecte, a casa te26
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nim dos avantatges importants: tant jo com la meva dona,
la Montserrat Alsina, ens dediquem a la mateixa professió;
ella també és matemàtica a l’EPSEM de Manresa i treballa
activament en una altra àrea de recerca; i a tots dos ens està
bé viatjar i passar temporades fora de casa, amb els fills.
Aquests dos punts ens han permès fer diverses estades en
el passat: Nova York, Nebraska, Berkeley, Mont-real, Anglaterra..., totes amb un retorn familiar molt positiu a llarg
termini, però, també, amb un cost i desgast personal considerables per vèncer cada vegada les resistències logístiques
extres que tot això suposa: escoles per als fills, burocràcia
abans, allà, i en tornar, lloc per viure –no és el mateix viatjar una o dues persones, que sis–, últimament adolescències dels fills dins la motxilla, etc. Tota aquesta preparació
ha estat sempre molt més complexa del que sembla quan
ho expliquem, especialment per a la meva dona, que és qui
ha portat sempre la major part del pes familiar. Però són
experiències que valen la pena a la llarga, no només professionalment, sinó també per les oportunitats de creixement
personal i familiar que ens han aportat.
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notícies del pou

l'entrevista

Natxo
Tarrés
Garcia

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Activista social, músic, compositor i cantant
dels Gossos durant 24 anys. Musicoterapeuta,
president i cofundador d’Irehom (Institut
de Recerca Holística de Montserrat).
Membre del TEDxManresa, del 2011 al 2015
va ser coordinador del grup de Cultura del
Pla Nacional de Valors del Govern de la
Generalitat. Del 2000 al 2005 va ser director
musical i ajudant de direcció de la companyia
Sèmola Teatre. També és autor d’un
documental sobre el seu avantpassat Pere
Tarrés, líder de la Federació de Joves Cristians
de Catalunya.

D'

on sorgeix el teu
interès pel doctor Pere Tarrés?
-En sóc familiar directe i
vaig viure en un
entorn de simpatia per la seva persona. Durant anys
anàvem a buscar les seves germanes
monges a Barcelona que venien a passar el dia de Sant Ignasi a Manresa. De
petit vaig viure el procés de beatificació
fins que es va dur tota la documentació
a Roma, i la cerimònia de la beatificació el 2004 a Loreto, on vam tenir una
recepció amb el Papa. De Manresa va
sortir un autobús ple de dones de més
de 70 anys que l’apreciaven molt. Va ser
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un dels líders de la Federació de Joves
Cristians de Catalunya i va influir en
la militància cristiana de personalitats
com Jordi Pujol o Raimon Panikkar.
-Què pretenia el documental que li
vas dedicar el 2005?
-Va ser un encàrrec al periodista Jordi
Roigé, director de Rock&Cat, que em va
proposar compartir l’aventura. Hi vaig
fer el guió i la música. Va ser una experiència bonica, que em va servir per
descobrir els llocs que Tarrés freqüentava i que reflecteix el seu compromís.
És una generació que va patir l’efecte
entrepà: era un catalanista d’Església
amb mentalitat oberta, que s’havia
acostat al moviment obrer i estimava la
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seva pàtria, la natura i el muntanyisme.
Va trencar esquemes. Com a representant de la FJCC, va ser perseguit pels
anarquistes de la CNT d’Esparreguera, que pujaven cap dalt a Montserrat
a cremar el monestir. El metge Tarrés,
que hi estava fent exercicis espirituals,
va sortir en una ambulància per avisar
els responsables de la Generalitat, que
van ser a temps d’intervenir-hi, però
es va haver d’amagar durant un any.
Més tard, el van nomenar Protector
de la Muntanya de Montserrat. Quan
van cridar la seva lleva es va incorporar com a metge a l’exèrcit republicà als
fronts del Segre i de l’Ebre, on va escriure un interessant Diari de Guerra,
en què ens vam basar per fer el documental. Amb la victòria dels nacionals,
va ser atacat per catalanista i va viure
en unes condicions molt dures.
-Quina va ser la teva actuació dins del
col·lectiu Insubmisos Bages?
-Informar sobre quins passos es podien fer per evitar el servei militar
obligatori. Em movia en el triangle que
formaven L’Havana, l’Ateneu La Seca i
el Txokoa. Ja no empresonaven pràcticament ningú, tot i que sí que havíem de passar per un judici, on tots els
membres del col·lectiu presentàvem el
mateix manifest.
-Quan t'interesses per la música?
-Als 11 anys, una germana monja de
Pere Tarrés em volia fer una prova per
a l’Escolania, però no va anar bé. Des
de la meva etapa de l’institut, on vaig
formar el grup Forat Negre, la música
m’apassionava, però al Conservatori,
amb el canvi de veu, no m’ho passava
bé i jo volia tocar un instrument. No va
poder ser, l’Esclat estava ple, així que
em vaig quedar a casa, amb una guitarra antiga amb la qual escrivia i tocava
les meves cançons quan només tenia 15
anys. Van tenir un efecte sanador, com
a espai per comunicar-me i expressar
sentiments adolescents. Amb Forat Negre, per la Festa de la Llum del 1992, en
un macroconcert a la Pista Castell, vam
tocar per primera vegada en públic.
Gossos
-Com va néixer Gossos el 1993?
-Vaig començar amb Forat Negre en
un local del Casal de les Escodines, on
hi havia l’antiga presó i la Casa d’Andalusia, però com que fèiem nosa ens
30
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van fer fora. A l’antic Pare Algué, el solar es va mantenir com a equipament i
els primers a entrar a l’escola ocupada
de forma pactada van ser els de l’Agrupació Teatral Manresana. Després hi
vam anar Forat Negre en un espai de
les classes, i d’altres grups com Carpe Diem. D’allà va sortir l’Orquestra
Girasol i el grup teatral Fora de Test i
el grup Vés de Préssec, dels germans
Farré. Aquesta situació va facilitar que
tinguéssim una relació. També s’hi va
ajuntar Juanjo Muñoz, que era el guitarrista més virtuós de Manresa i feia
classes al Roger Farré. La reverberació
era bona per cantar i ens trobàvem
a estones a la tarda. Érem un grup
d’amics amb projectes musicals diversos que, per vergonya, vam començar a
actuar a Vic, Barcelona o Cardona. Ens
vam acostumar a tocar al carrer. Vam
participar a la Festa Major Alternativa
a la plaça de Puigmercadal, on ens van
presentar com els Amics de la Marta
(Mora), que ens va fer d’enllaç. Allà
crec que va aparèixer per primera vegada el nom de Gossos. Aquell primer
concert va ser un desastre que va durar
fins que un punky amb cresta va decidir que s’havia acabat. A partir d’aquell
moment vam prendre consciència de
ser un grup musical d’amics. A partir
de llavors, la història va anar de pressa.
-Del 1993 al 1995 us vau donar a
conèixer?
-Vam guanyar dos concursos. El primer a Ràdio Ciutat quan es va aliar amb
Flash. Els premis els van lliurar Mikimoto i Carles Cuní, al Sielu. Vam gravar
la primera maqueta als estudis Kay de
Manresa i després vam participar en la
primera mostra de rock per a joves de
la Generalitat, en el moment en què
el rock català estava en efervescència.
El premi per guanyar va ser gravar un
disc, Gossos, produït per Carles Cases.
Ens va canviar la vida, ja que a partir del
1995 tenim un mànager de Barcelona
que ens facilita una agenda de concerts,
aprofitem els bolos que sorgeixen per
l’estiu i comencem un nou capítol com
a teloners dels grups més coneguts. Fem
versions acústiques dels altres i això ens
dona taules. Amb tres guitarres i un
baix, quatre micros i cables arribem a
milers de persones. Fem un bon aprenentatge com a autodidactes i el 1996 ja
ens presentem com a caps de cartell. Ens
professionalitzem i venem molts discos.

-Comenceu una nova etapa?
-Continuem amb l’etapa d’èxit del
principi en què tot anava bé i cada
concert era una festa. Es tractava dels
Gossos acústics dels orígens. Gravem
el segon disc, En privat, produït per
Nando González, i el tercer d’estudi,
Metamorfosi, amb el productor Suso
Sáez. Després en directe fem el quart:
Directament, al teatre Conservatori,
on actuem en dos concerts seguits per
a cantants i amics que ens apadrinen.
Va ser com un autohomenatge a aquella etapa (1993-1998). Ens vam adonar
que havíem tocat sostre i estàvem en
un moment d’esgotament que podem
concretar en el concert de Mollerussa,
on ens van tirar cervesa i vam decidir
parar. Vam llogar un xalet a Formentera, on vam passar una setmana reflexionant, aïllats, per seguir volent aprendre.
-Aleshores decidiu cantar en castellà?
-Suso Sáez és un músic avantguardista
de l’escena madrilenya que ens ensenya
música en majúscula i ens fa evolucionar amb el concepte de producció psicològica; és a dir, actuar en llocs que no
hi anàvem per por. Ens va convèncer
que en castellà no hi havia ningú com
nosaltres. Podíem iniciar una nova
aventura en el moment d’auge de les
multinacionals. De les discogràfiques
de Catalunya en dèiem carinyosament
barraquetes perquè eren botiguetes petites i amb personalismes, sense criteris
musicals. Va sorgir un contracte amb
Virgin, una productora amb passió musical que va establir el segell Drac a Barcelona, on ens tenia com a fixatge estrella. Amb De viaje (2000) plantegem un
viatge per descobrir Espanya i l’experiència va ser bona. Fem un repertori mig
en català i mig en castellà. En alguns
llocs com Salamanca flipaven i no entenien que no fóssim coneguts. Això ens
va estimular per conquerir nous públics
i vam iniciar una nova aventura que ens
va portar a viatjar amb furgoneta arreu
de l’estat, on vam actuar en quaranta
concerts. Però, vam entrar en conflicte
amb algunes de les seves idees preestablertes i no ens va il·lusionar.
-Retorneu, amb quines expectatives?
-Sabem que ens hem de reinventar
electrificant-nos i el 2002 incorporem el bateria Santi Serratosa. Hi ha
un fil conductor: farem coses noves,
però mantindrem el nom antic. Hem

«Cada any toquem millor, la familiaritat no es
perd i tenim una gran compenetració. El 2008,
Corren fa caure tots els murs i té un efecte màgic
després de sis anys de picar pedra»
d’aprendre a ser Gossos amb una nova
mirada musical. Per tant, ens redescobrim. És una lluita per posicionar-nos
de nou, sense que la pròpia marca ens
ofegui. Hem de batallar en un moment
en què la indústria ha començat a fallar, amb nous formats, pocs concerts
per l’IVA elevat i la crisi econòmica,
que fa que els ajuntaments ens contractin menys. Sabem que haurem d’il·
lusionar-nos amb projectes, sense que
ens donin per menjar.
-Sou professionals que no podeu viure de la música. Quina és l’alternativa?
-També per un tema de salut mental, hem d’aprendre a fer d’altres coses. Intentarem quadrar les agendes i
repartir-nos la feina. Així, em toca la
comunicació i gravar els discos a casa;
el management anirà a càrrec del Juanjo; el Roger es responsabilitza de les
portades i les fotografies... Hem d’estar
atents a les xarxes socials per existir.
Ens mantenim units per la passió a través de la música, que continuarà sent
el nostre punt de trobada, però cadascú desenvoluparà la seva pròpia vida.
Jo venc materials d’energia solar amb
Jaume Domingo i faig tasques diverses.
Ens adonem que cada any toquem millor, la familiaritat no es perd i tenim
una gran compenetració, de manera
que hem d’aprendre a viure amb les noves circumstàncies. L’any 2008, Corren
fa caure tots els murs i té un efecte màgic després de sis anys de picar pedra.
Ja no hem de trucar portes, sinó que
ens tornen a venir a buscar. Tornem a
començar per recuperar la nostra gent.
Vam fer la gira De tu a tu. Els fenòmens

generacionals passen així. Hi ha qui
renega i s’aparta de l’adolescència. En
canvi, els de la nostra generació hi tornen a veure una màgia especial, primer
de desconnexió, però ara de retorn.
-Com definiries la darrera etapa, del
2008 al 2017?
-És una etapa per aprendre a madurar,
però el projecte encara ens resistim a
deixar-lo anar. És el nostre ofici i valorem molt el que tenim. L’èxit d’avui sobretot a Europa el tenen aquells que fan
alguna cosa diferent al que no tenen,
com el mestissatge de Txarango o La
Pegatina. Nosaltres fem pop i pop-rock
que n’hi ha arreu, però valorem la nostra traça i professionalitat. Amb Zenit
(2016) tenim la sensació que hem arribat a dalt i que ara ens ve la posta de sol.
-Quina relació teniu amb Manresa?
-Molt bona. Ens sentim molt estimats
a la nostra ciutat. Tots vivim aquí, on
desenvolupem la nostra vida privada,
llevat del Santi, que viu a Vic. Aquest
abril hem rodat a la plaça Major les escenes finals del videoclip sobre la cançó
Voldria dir-te, de caire intergeneracional i holístic. És un treball de fragments
de la ciutat amb gent que ve de diferents
camins que al final es connecten. La
idea principal és la d’interconnexió, per
continuar alimentant les xarxes socials.
-Com va ser que organitzessis un homenatge a Bob Marley a l’Auditori?
-La música de Bob Marley no es desgasta, no sona antiga, i la seva vida va
ser fascinant. Des de l’òptica pop és
l’artista més universal que hi ha hagut.

Va arribar a Àsia, Àfrica i Oceania. El
director de música moderna de l’Auditori, Josep M. Dutren, va fer un viatge a
Jamaica i va tornar fascinat. Em va dir
que és al carrer present, però es mereixia estar als espais de culte de la cultura
com teatres i auditoris, perquè va fer
alta cultura. Em va proposar muntar
una escenografia, on vaig col·locar-hi
imatges que suggerissin la contextualització de les lletres, amb petites dosis biogràfiques. L’espectacle té reggae,
però també un punt de soul. Vam fer
una gira i el projecte encara ara és viu.
Sèmola Teatre
-Com vas entrar a Sèmola Teatre?
-La noia amb qui sortia aleshores era
actriu. Em va comentar que volia anar
a Vic a fer un càsting i l’hi vaig acompanyar. A Sèmola Teatre mitja companyia havia plegat i ens van fitxar a tots
dos. Eren coetanis de la Fura dels Baus
i també venien de fer espectacles de
carrer, en uns moments d’esplendor de
la Fira de Tàrrega. Era un teatre visual en què els actors no parlaven, amb
un director de forta personalitat, Joan
Grau, amb un univers ric i que sabia arribar amb força al públic. Però alguns
actors no l’entenien i ell s’hi enfadava.
Com que jo l’entenia bé, feia d’intermediari. Amb ells vaig viatjar per tots els
festivals de teatre d’Europa, Austràlia
i Sud-amèrica. Em vaig plantejar: si la
música m’ha ajudat tant, què puc fer
per retornar-ho a les persones? Soc un
apassionat de la música i em va semblar
fantàstic treballar amb imatges en què
la música ha de conduir les emocions
per crear escenes potents visualment.
Vaig entrar de director musical i vaig
acabar a escena i ajudant de direcció.
Va ser un oasi.
-Quina és la teva feina com a musicoterapeuta?
-La paraula no m’agrada. Hauria de
ser com ajudar a fer més felices les
persones. Penso que la música també
és un canal fantàstic per descobrir la
interioritat, mitjançant les emocions.
Amb el temps he treballat temes de
facilitació grupal (treballar amb grups
de persones des de la parella). Cal revisar el món interior i no buscar fora
totes les respostes. Per exemple, per
curar cicatrius, sobretot en entorns
complicats. Tenim eines com la meditació, el silenci, aprendre a escoltar i la
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presència al lloc. En la nostra societat,
tenim pocs espais per treballar-ho. Des
de fa 12 anys, amb un grup de persones ens reunim de nou a deu del vespre
el dimarts més proper a cada solstici
i equinocci a l’església de la Cova. Hi
fem una hora de música meditativa
per apropar-nos a l’escolta interna.
Són quatre cops l’any que coincideixen amb el pas de les estacions. Cal
aturar-se i saber compartir-ho amb
d’altres persones. Aquestes sessions
es van iniciar a la Coveta en l’etapa de
Xavier Melloni, que ara és a Manlleva,
una masia de Sant Jaume de Manlleu–,
amb una comunitat de silenci.
Irehom
-Qui i per què vau fundar l’Institut de
Recerca Holística de Montserrat?
-Oriol Tarragó, Joan Soler i jo, el
2008. Vam comprar una finca a Castellgalí per buscar una nova mirada
i reconstruir des del lloc on som ara,
per mitjà de la bioconstrucció, reaprofitar la fusta, fer espais més saludables
i que tinguin harmonia. Tenim sinergia amb l’Escola Agrària i treballem
amb models de tallers i cursos. Com
educar els fills aprofitant la natura. O
com diverses famílies podem pagar el
sou d’un pagès que faci la seva feina i
ens puguem repartir la resta del que
en surt de l’explotació agrària, que és el

projecte ARC (Agricultura de Responsabilitat Compartida). Cal reprendre
camins com Mengem Bages, per trencar estereotips i crear noves sinergies.
Som hereus del nostre territori.
-Què és el TEDx Manresa?
-Enguany, el 9 de juny farem la sisena sessió al teatre Kursaal. Aquest any
comptarem amb Marc Sellarès, que ha
fet el Bosc de les Creus. L’organització
TED neix a Califònia als anys 80 amb la
finalitat de compartir idees. Té un format
molt específic: cada persona té 18 minuts
per explicar una idea, en una escenografia adequada. A partir d’una idea central
hi ha nou ponents, amb la pretensió de
contribuir, amb el pensament crític. Volem trencar amb tòpics com la grisor de
Manresa, fent aflorar el talent que hi ha.
-Per què es va constituir un Pla Nacional de Valors?
-És un projecte de govern en l’època
d’Artur Mas, d’alguna persona dins de
Convergència amb la ment oberta, per
repensar el país des d’un altre paradigma. No parlo del procés d’independència. Era el 2011, quan el pensament i la
ciència estaven evolucionant. Es tractava de veure com podem fer que un
país es governi a través del bé comú.
En lloc de tenir i fer (estat del benestar), ara estem en un canvi, que és ser.

Això vol dir no continuar reproduint el
model i apostar per la filosofia del decreixement per fer un món més sostenible i entendre el medi ambient com
a natura. Mas va protegir un projecte
que incomodava força polítics. Ens va
permetre fer un estudi que es va dividir
en 22 àmbits de la societat que s’havien de treballar des de la transversalitat,
amb una interrelació pràctica. Calia
dissenyar un marc on, si per exemple
parlem de salut, la prevenció ha de ser
més important que la medicalització.
Vam treballar uns cinc anys, però el Pla
va quedar tocat pel ritme de la política
amb el procés d’independència i quan
Mas va plegar, els nous se’n van oblidar.
-Què en penses de l’actual procés d’independència que es viu a Catalunya?
-Si hem de ser independents per tenir una bandereta, però tornar a ser
una còpia d’un estat igual que els altres
que no em busquin. Ara, si aquesta
independència és una oportunitat per
plantejar-nos coses, sense aïllar-nos del
planeta Terra sí que és una oportunitat,
no sols nacional, sinó per reflexionar
qüestions com el bé comú, cuidar la
natura i fer que les persones estiguin
millor. Sóc favorable a un Bages independent i sobirà perquè hi ha moltes
coses que podríem fer, i sembla que estem esperant que algú ens doni permís.

el perfil

N

atxo Tarrés Garcia neix a Manresa el 14
de setembre de 1974. El seu avi havia estat
majordom de la Fàbrica Blanca de Sant
Pau. El seu pare, Ignasi, és manresà i va
treballar d’encarregat de la construcció a
Cots i Claret. La seva mare, Isabel, és andalusa de Tíjola i
va ser teixidora a diverses fàbriques manresanes. Va arribar a finals dels anys 50 del segle passat i es va instal·lar en
unes golfes de l’avinguda Pirelli. És el petit de tres germans:
L’Elisabeth treballa a l’UCI de Sant Joan de Déu i la Maria
Josep és treballadora social. Conviu amb la seva companya
de Sallent, Núria (Nu) Puigcorbé, que és massatgista de
shiatsu, amb qui tenen dos fills: Tiua i Mel. Comença els estudis a Daina, una escola bressol de la plaça de Catalunya,
i fa l’EGB al col·legi Sant Ignasi, d’on passa a l’institut Lluís
de Peguera fins al COU, on munta el seu primer grup musical amb d’altres estudiants: Forat Negre. Passa per Bloc,
a la pràctica una escola de formació on durant dos anys
treballa com a assalariat al punt d’informació. Fa dos cursos d’Història a Bellaterra i per un conveni de pràctiques
entra a Regió7 a ordenar fotografies, la biblioteca i després
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aprèn maquetació. El maig de 1993 forma el grup musical
Gossos, fins ara han tret 13 àlbums, des del primer, Gossos,
al darrer, Zenit. Complementa la música amb d’altres activitats com a musicoterapeuta. És president i cofundador
d’Irehom (Institut de Recerca Holística de Montserrat), és
membre del TEDxManresa i participa del projecte d'agricultura comunitària de Sant Pau.

UN POU DE CULTURA

Maig 2017

patrimoni ciutadà

Auditori de Sant Francesc
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

Q

uan passegem pel barri vell, podem
topar amb edificis d’un cert valor patrimonial però que estan en un estat
d’abandonament que els fa passar desapercebuts, com l’antiga església de Sant
Francesc. Ara està sense culte i durant
els anys vuitanta va ser utilitzada com a auditori de l’Orfeó
Manresà. És un temple del segle XVII en estil barroc, dissenyat per l’arquitecte dels frares mínims Joan Font el 1638 i
modificat el 1885 en estil historicista neoromànic per Bernat Pejoan i Sanmartí. Es tracta de l’església del convent de
frares franciscans situat just a l’extrem sud-oest del recinte
murallat de l’època. És un edifici de planta rectangular que
ocupa una cantonada i presenta dues façanes. L’estructura
interna està formada per una gran nau principal amb cinc
arcs torals i voltes de quatre punts entre ells. Als laterals hi
ha capelles amb voltes d’aresta. Al tester hi ha el cor, que
comunica amb el trifori aixecat damunt les capelles. L’absis és semicircular amb cambril. La façana principal està
formada per un cos més elevat i dos de laterals simètrics
que es corresponen a l’estructura interna de l’edifici. L’element més característic és el pòrtic d’accés amb tres grans
arcs de mig punt, al damunt dels quals hi ha els finestrals
i les arcuacions cegues en el capcer i en la línia divisòria
del primer pis dissenyats per Pejoan en estil neoromànic.
Artísticament, destaca el portal de segle XVII dins de l’atri.
La façana lateral és gairebé cega.
La construcció de l’església i del convent comença el 1638,
el 1641 s’hi instal·len els religiosos mínims franciscans i el
1683 es beneeix l’església. Amb la desamortització de 1835,
els monjos abandonaren el convent i el 1848 és ocupat pel
col·legi de noies de les germanes de la Companyia de Maria.
El 1885 la façana de l’església va ser remodelada per Bernat
Pejoan i, poc després, va ser incendiada i va quedar força
malmesa durant els fets revolucionaris de la Setmana Tràgica de 1909, fet que ha obligat a refer-la en gran part. Amb
aquest incendi es van perdre les pintures murals del pintor
Francesc Morell. L’auditori està protegit de manera parcial
pel catàleg de patrimoni de Manresa, per la seva importància històrica i artística.

PER SABER-NE MÉS:
- SARRET I ARBÓS, Joaquim (1924), Història religiosa de Manresa,volum IV de la Monumenta Historica Civitatis Minorisæ,
Impremta i Enquadernacions de Sant Josep, Manresa.
- JUNYENT, Francesc (1994), El patrimoni històric i artístic
(Dels orígens als nostres dies), dins de la Història Gràfica de
Manresa, Parcir Edicions Selectes, Manresa.
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fila cultural

EL RELAT DE SANT JORDI
Un any més hem demanat a un narrador central
un relat inspirat en la diada de Sant Jordi. Enguany, el text
és d’Agustí Franch i la il·lustració, de Daniel Hernández Massegú.

El llop que volia ser pastor
Agustí Franch
Il·lustració: Daniel Hernández Massegú

«C

ollons,
aquesta
dona altra vegada», va pensar la
Teresa quan la filla
va entrar a la seva
habitació.
«Que
haguéssim treballat juntes a la fàbrica
de culleres no vol dir que ara haguem
de ser cul i merda!», li va entaforar. La
Mercè ho va encaixar amb un somriure sincer. Aquesta era nova. L’havia
confós amb la carnissera del carrer del
Cós de Sallent, que feia dècades que
havia abaixat la persiana, amb la seva
tieta que no va tornar mai de Cuba, i
fins i tot amb una artista molt guapa
que protagonitzava una telenovel·la de
mitja tarda. «Mama, que sóc la Mercè.
La teva filla». Hi insistia. «Ai, sí. Ara no
t’havia conegut. Tinc un cap», responia la pobra Teresa, mentre pensava, «I
una merda. Vas estar sis anys fent culleres al meu costat, i ara em vols fer beure a galet». «Va, que avui és Sant Jordi
i anirem a fer una volta pel passeig».
«Sant Jordi... Au, va. Si la setmana passada s’havia fet un tip de menjar castanyes al pati de l’escola...».
La gentada l’atabalava. I aquella nena
que els acompanyava, que no callava,
quina xerrera, noi... I quina mania li
havia agafat, de dir-li iaia. «Busca’t una
iaia de debò, nena, que jo encara estic
per merèixer!», li deia just abans de remugar un «la mare que et va fúmer»,
entre dents... Ara que, quan arribés el
moment de ser àvia de debò, prou que
li faria gràcia tenir una neta tan bufona
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com aquella menuda que portava una
faldilleta per sobre els genolls.
On nassos anava tanta gent, amb roses
a les mans? «Nena, hauria d’anar cap a
casa a fer el dinar pel meu marit, que ja
deu haver tancat el bestiar». Feia dotze
diades que el Pere li havia regalat l’última rosa, abans de traspassar, però la
Teresa, cada dia l’esperava que tornés a
dinar a la una en punt, tal i com havia
fet tota la seva vida de pastor d’ovelles. «Ara hi anirem, mare. Encara és
d’hora». La Mercè es va aturar en una
parada tota plena de llibres, deuria ser
alguna fira, i no se n’havia adonat. Hi
havia una pila de novel·les de l’oest, tu!
Balas de hielo! Aquell mateix matí, l’avi
de la Teresa li havia estat llegint aquell
western, quina casualitat. Recordava
el dolent, un malvat amb un ull tapat
que es deia Jake, tal i com s’escriu, i que
havia matat tota una família, canalla
inclosa, perquè amagaven un fugitiu
pel qual n’oferien tres mil dòlars. Per
sort, el John Burton, a última hora, en
un duel entre rocs i pols, en un desfiladero, havia aconseguit endinyar-li
una bala entre els ulls. El pobre John,
però, no n’havia sortit gaire ben parat,
tampoc. Una bala li havia travessat l’espatlla esquerra, i hauria d’estar-se un
temps sense muntar al trot. Si era cert,
però, que en Burton lluïa unes botes
de serp amb una sivella daurada, com
havia dit l’avi, ella volia estar en la pell
d’aquell pistoler defensor dels justos.
«Teresa, aquesta rosa és per vostè».

Carai, encara no li havia passat mai
que un desconegut, tot de sobte, li
regalés una rosa pel carrer. Oh, i era
guapot. «Gràcies, noi. Com te dius?».
«Sóc el Pep, el seu gendre». A sobre
era bromista. Aaaiii... si no fos pel
Pere i la Mercè, potser encara l’hauria
convidat a dinar. Oh! Com passava en
aquella novel·la romàntica que ara veia
al capdamunt d’una pila, arraconada
en una parada. Diamantes para Sandra. L’havia llegit l’estiu passat, a Peníscola, durant la lluna de mel. Pobra
Sandra... li duien diamants, sí, és clar.
Perquè el seu marit se sentia culpable
d’embolicar-se amb altres! Quin poca
vergonya. Ara no recordava com es
deia. Se l’havia llegit en cinc estones,
a la tarda, mentre el Pere feia la migdiada, i recordava perfectament com
s’emprenyava només de pensar que el
seu recentment estrenat marit, algun
dia n’hi pogués fer alguna de semblant.
Li posava la maleta a l’escala en un tres
i no res. Sort que la Sandra al final ho
havia descobert, i s’havia venjat. Havia
estat molt astuta fent esmicolar els diamants, i barrejant-ne la pols amb el sucre del cafè, per enverinar aquell porc
traïdor. Ben fet, noia.
«Està guapa, la teva mare», deia una senyora emperifollada fins al capdamunt.
«Teresa, sóc la Sílvia. No es recorda de
mi?». La Mercè corria a explicar que
no coneixia ningú. Home, aquell lloro
no li sonava de res, però la carnissera
del carrer del Cós, la coneixia de tota
la vida! Si no, de què havia de sortir a

passejar amb ella? De petita ja anava
a buscar-li tres-cents grams de mitjanes cada dijous. Hi anava amb l’avi. I
de tornada cap a casa, compraven un
conte com els que hi havia en aquella parada de llibres! Devia ser alguna
fira, i no se n’havia assabentat. D’aquella col·lecció en tenia ben bé trenta
o trenta-cinc. Però El llop que es va
fer pastor li faltava. Ja feia dies que el
veia a l’aparador de la botiga, i sempre
s’acabava decidint per un altre títol,
però ara no el deixaria escapar. »Mare,
em compres aquest conte? Sisplau, que
aquest no el tinc». A la Mercè se li va
escapar una llàgrima, però va treure el
moneder, dos cèntims, i va comprar el
conte a la Teresa.
«Vols una mica d’amanida i peix,
mama?». No sabia pas a qui li demanava, allò, aquella noia. «Mama». Vaja,
la confonia amb la seva mare. «És molt
xulo aquest conte del llop, iaia!». Una
nena molt repipi que duia una faldilleta per sobre els genolls, tenia un
conte, El llop que es va fer pastor, que
li faltava en la col·lecció que feien amb
l’avi. Quina enveja... De sobte va apa-

rèixer tot de jovent. Bé, tres parelletes.
Oh, i la nena del conte es va llançar als
braços d’una noia, que ja es veia que
deuria ser sa mare, perquè era igual de
repipi que ella. Les parelles van repartir petons, fins i tot a la Teresa, que no
els coneixia de res. «Hola, iaia». A ella,
que no li agradava que la petonegessin
desconeguts. Totes les noies duien roses. Devien celebrar alguna cosa. També en portaven per la tieta de Cuba,
que devia haver tornat. Feia anys que
havia marxat... «Iaia...» La Teresa?
Iaia d’un noi d’aquella edat? Valga ’m
Déu... «Tu em vas regalar l’amor per
la lectura, i et volia regalar un llibre,
com cada any. Però al final t’he fet
això. No és exactament un llibre, però
s’hi assembla». La Teresa va començar a passar pàgines d’aquell llibre. En

les primeres hi havia fotos d’ella quan
era petita. De seguida va aparèixer el
Pere. Oh, i la Mercè. Quines cuixes que
feia... I el dia del seu casament amb el
Pep. Quin goig, tots dos. I tota la colla
de néts, i besnéts! «Mira que ets beneit,
Marc. Regalar-me això per Sant Jordi.
Que em vols fer plorar, o què? I rosa
no me n’has portat?». És clar que hi
havia rosa. «Mira, Mercè! És més grossa que la teva! Ha, ha, ha...». La Mercè
tornava a plorar. «Oooiii la petitona.
On va la Mar, amb aquestes faldilles
tan xules? Oh, i aquest conte de l’any
de la picor? Jo en feia col·lecció, de petita!». Ara no recordava quants n’havia
arribat a tenir. «Me l’has regalat tu,
iaia!». Era cert. Li havia donat perquè
segués al seu costat. El llop que volia
ser pastor. Quin cap que tenia...

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

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

propostes

Neus Casasayas Mas

MÚSICA. Marc Vilanova

TEATRE. Joan Morros

Maig de grans noms
Us proposem tres concerts de la sala Stroika, amb noms de molt
pes dins del panorama estatal. En primer lloc, el concert de la
banda malaguenya de flamenc-chill Chambao (divendres, 5 de
maig, 21 h). La banda, liderada per Lamari, ens presentarà el nou
treball discogràfic Nuevo ciclo, nominat als premis Grammy Llatins, que deixa enrere el so més sintètic i programat, i transita cap
a un feeling molt més orgànic. En segon lloc, i amb un disc nou de
trinca sota el braç, un dels símbols del rock combatiu gallec Def
Con Dos (dissabte, 13 de maig, 20:30 h). Després de la condemna
d’un any de presó del vocalista César Strawberry per directa aplicació de la llei mordassa, la banda de rap-metall vol demostrar
la seva bona forma oferint al públic manresà el seu habitual so
contundent, lletres amb missatge i èxits intemporals. Per acabar,
els madrilenys Hamlet ens portaran la seva proposta de metall alternatiu, dur i pesat. Actiu oficialment des de 1993, el grup encapçalat pel vocalista Molly repassarà la seva extensa trajectòria, amb
una proposta estilística més extrema (dissabte, 20 de maig, 22 h).

Colors
blau, vermell , groc
llums i colors
en un mar ple de peixos
un castell de conte
en una nit d’estiu
tot és fantasia
però tot és possible
Neus Casasayas Mas
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‘Infàmia’,
el teatre per dins

Després de l’èxit de Barcelona, Pere Riera torna al teatre Kursaal amb Infàmia, una obra
que parla de la vocació dels actors, de la seva
exigència i de les il·lusions que fan que hi hagi
gent que vulgui dedicar la seva vida a aquesta professió: explicar històries amb el cos i la
veu. Eva (Emma Vilarasau), una gran actriu
retirada dels escenaris, fa classes a un parell
de joves intèrprets. Sara (Mar Ulldemolins) es
presenta a un càsting i assaja amb Aleix (Francesc Ferrer) una escena de Hamlet i Ofèlia. La
presència de Toni (Jordi Bosch), que vol que
Eva torni als escenaris amb ell, alterarà les sessions. L’obra no seria la mateixa sense les quatre
magnifiques interpretacions i reflecteix perfectament la inconsistència de l’èxit i la duresa de
la professió. Un bon final per al Toc de Teatre.

CINEMA. Laura Vidal

ART. Maria Camp

VINS. Pilar García (Las Vegas)

Incerta glòria

Maig de
cossos i ceps

Abadal 3.9 2012

Adaptar l’obra magna de Joan Sales no
era feina fàcil i són moltes les coses
que han quedat fora d’aquesta pel·lícula, però Agustí Villaronga escull mantenir-se a la rereguarda del conflicte
per construir un relat equilibrat sobre
conflictes interns i amagats tots ells
amb un objectiu comú en temps de
conflicte: la supervivència. De la mà
d’en Lluís i dels seus pròxims, com en
Soleràs o la Trini, anirem veient com
són les fractures de la guerra. Magistral és la decisió de situar al personatge de la Carlana com a eix des d’on
pivoten la resta d’històries. I magistral
és també la interpretació de Núria
Prims, que fa de la Carlana una perfecta dona aranya, malvada, magnètica i seductora però desfeta d’esperit,
amb mirada trista, com diu la Trini,
una dona forta i soferta en temps de
guerra que aconsegueix esgarrapar un
bri d’empatia de l’espectador. «Jo no
he mort mai ningú», li diu en Lluís, i
ella respon: «Doncs ja és hora». Són
aquestes bales no disparades les que
encongeixen el cor i ens fan sortir amb
el regust amarg del que ha vist la història per un forat.

Aquesta primavera una de les propostes artístiques que volem destacar a
Manresa és l’exposició Cuerpos de luz.
Amb aquesta proposta, l’artista Mayte
Vieta ens planteja unes sèries d’imatges-seqüència fotogràfiques i una instal·lació amb les quals explora allò intangible i l’ocult a la mirada. Imatges
i instal·lacions atemporals, perennes,
on la figura humana apareix com a
protagonista per expressar la fragilitat
de l’existència i el mar esdevé un espai
de reflexió i alhora receptacle d’interrogants i incerteses. Peces que ens
traslladen a espais onírics amb una
forta càrrega simbòlica i evocadora...
Aquesta exposició, provinent de fons
d’art de la Fundació Vila Casas, es podrà veure fins al 25 de juny al Centre
Cultural del Casino. L’altra proposta,
un any més, és el festival Vi_suals, que
fusiona l’art i el vi de la nostra terra.
Aquesta edició té el cep com a tema
de treball comú dels artistes plàstics,
videocreadors i fotògrafs convidats.
Les obres, creades expressament, es
presentaran el dissabte 27 de maig a
la plaça Sant Domènec i a l’Espai Plana de l’Om.

Tast a cegues compartit amb professionals. Un dels vins ens deixa embadalits. És potent, elegant, rodó, molt
madur. Intentem endevinar quin vi
és. Sorgeixen noms ben destacats. Finalment descobrim l’Abadal 3.9 de la
collita 2012, a punt de sortir al mercat.
En una paraula: espectacular. Tot just
acaba de rebre la qualificació de Vi de
finca, distinció màxima per a un vi català. Per arribar-hi calen requisits que
li aportin singularitat, trajectòria consolidada de prestigi i qualitat reconeguda de més de deu anys. Sis vins de
Catalunya tenen aquesta qualificació.
Es cultiva a la parcel·la 9 del polígon 3
de la finca, d’aquí el seu nom: 3.9. Sòls
de terra calcària sobre argila vermella,
envoltats de boscos que li confereixen
tranquil·litat i harmonia, que li asseguren caràcter i identitat. Aquí conviuen cabernet sauvignon i syrah, base
d’aquest vi. D’aroma fresc de fruita
vermella i negra, la pruna amb un toc
especial i mineral. Tanins rodons. Vi
d’alta expressió, concentrat i llaminer,
deixa un paladar llarg i gustós. Si volem tastar-lo, caldrà afanyar-se. Ens el
prendran de les mans.
PVP: entre 20 i 23 €
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crònica social

fanal de cua

Desmantellament
de la caserna del Carme (1965)
Mireia Vila

Llorenç Capdevila

Sant Jordi

Palau i Fabre

om sempre, el Pou del maig surt per Sant
Jordi. Qui més qui menys, avui va amb
una rosa a la mà i un llibre sota el braç. Jo
no. El 23 d’abril és, dels 365 que té l’any, el
dia amb menys probabilitats que un servidor compri un llibre. Amb això no vull pas marcar tendència ni, encara menys, llançar un missatge incendiari
en contra del mercat cultural. Al contrari: em sembla fantàstic que el dia de Sant Jordi les multituds s’amunteguin
sobre les parades de llibres i facin cua als taulells de les llibreries per consumir producte bibliogràfic –tant si va signat pel famoset de torn com si l’ha escrit el pelacanyes de
la cantonada. Ho trobo extraordinari. Gent
que no ha trepitjat mai una llibreria s’obre pas
a cops de colze entre l’allau de compradors
per aconseguir un exemplar de la novel·la
que, des de primera hora del matí, apunta entre els mitjans com la més venuda de la diada
–i que, inevitablement, després del bombardeig mediàtic, acabarà sent la més venuda.
D’altra banda, no ens hem d’esquinçar pas les
vestidures en saber que bona part d’aquest
llibres no se’ls llegirà ningú. Allò important
és que les editorials, les llibreries i –en darrer
terme, ai las!– els escriptors, puguin quadrar
els números i aconsegueixin publicar, vendre
i produir altres llibres que, l’any vinent, molts
es compraran i alguns ens llegirem. Per als
qui consumim llibres tot l’any, l’espectacle de
cada Sant Jordi no té preu: veure com, un dia
a l’any, tothom fa entusiasmat el que tu fas habitualment
amb devoció militant és una meravella.

avant l’anunci de la celebració de l’any
Palau i Fabre, amb motiu del centenari
del naixement (21-4-1917) d’un dels escriptors més significatius de la literatura
catalana del segle XX, no és qüestió d’insistir en el currículum de mèrits que tothom ja sap que
recauen sobre el poeta, narrador, dramaturg, assagista,
crític, enfant terrible, l’amic d’Artaud, el coneixedor més
destacat de l’obra de Picasso, etc. Només voldria expressar
el desig que no s’oblidés la seva dimensió d’intel·lectual radicalment lligat i compromès amb el seu país.

C

M

anresa, finals de gener de 1965. La caserna del Carme està de trasllat. Els soldats
carreguen en camions les pertinences i
objectes del quarter i posen fi a una estada de més de cent anys a l’antic convent
del Carme. A la dreta de l’edifici es veu el portal inacabat
de la nova església del Carme, beneïda el 1959.
Fundat l’any 1308, el convent del Carme va ser el primer
complex monàstic a instal·lar-se a Manresa. El conjunt conventual estava format per dos cossos en forma d’ela adossats
a l’església gòtica. El primitiu claustre medieval va ser substituït per un d’estil classicista, probablement durant el segle
XVIII. Els carmelites van habitar-lo fins que, amb la desamortització de Mendizábal (1836), els béns de la comunitat
foren incorporats al fisc. L’estat cedí l’església del Carme al
bisbat, que el 1868 inicià els tràmits perquè esdevingués la
segona parròquia de la ciutat. L’any 1936 fou enderrocada
per les Brigades d’Atur Forçós creades pel Comitè Antifeixista de Manresa i bastida ex-novo a partir de 1952. El convent, en canvi, va passar a mans de l’Ajuntament, que inicialment l’utilitzà com a escola. Les aules devien estar-s’hi
pocs anys, atès que en el plànol de Manresa d’Antoni Rovira
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Foto: Antoni Quintana

i Trias (1847) l’edifici ja figura com a caserna militar.
Fins a l’any 1965, va servir com a seu de les tropes destinades a Manresa. La guarnició de la ciutat acostumava a estar
composta d’un batalló d’infanteria, tot i que en moments
puntuals va arribar a acollir més soldats i armament. De
fet, sembla que el 1917 l’espai havia esdevingut insuficient
i es van haver de fer obres d’ampliació, que es van allargar
set anys. Entre els contingents destacats a la caserna al llarg
de la seva història hi figuren diversos cossos d’infanteria de
muntanya, com el de Caçadors de Muntanya de Reus, que
s’hi va estar entre 1906 i 1932, bo i esdevenint un dels més
emblemàtics. El 1949, la plaça de Manresa va convertir-se
en seu de la 42a divisió, amb els batallons Barcelona V i
Cataluña IV, fins que el 1965 una reestructuració de I’exèrcit va obligar a traslladar les tropes cap a Berga i Lleida. A
partir d’aquell moment els edificis de la caserna van quedar
abandonats i van patir alguns esfondraments. El 1989 es van
iniciar els treballs de reconversió de l’espai, que va donar
lloc un any després a l’Alberg del Carme i a la plaça del Milcentenari. Les obres van comportar la demolició de bona
part del conjunt, tot i que també es van conservar i integrar
alguns elements com les arcades del claustre.

Lluís Calderer

Per això, sempre que puc, dedico una part de la diada de
Sant Jordi a passejar i badar pel Passeig de Manresa. Sembla com si tothom estigués una mica més content que els
altres dies. I em pregunto: si es consumissin més llibres
durant l’any, seríem una mica més feliços? No n’estic segur.
Crec que no. El que sí que sé del cert és que m’agradaria
viure en un món on tothom comprés i –fins i tot– llegís
llibres cada dia. La diada de Sant Jordi genera aquesta il·
lusió i només per això ja val la pena mantenir-la.

D

Així doncs, crec que s’imposa l’aplec en un
sol volum dels articles publicats al diari Avui
entre 1977 i 1981. Ara i aquí, però, només
voldria evocar dos textos de Josep Palau. Un
és el poema, molt poc conegut, Dansa de l’odi
sobre la tomba de Franco (presentat als jocs
florals de Mèxic el 1957) i que en el text enviat
a concurs duia com a lema un versicle del Llibre d’Amic i Amat, de Ramon Llull: «Digues,
foll, en què et sents major volentat en amar o
en aïrar? –Respòs que en amar, per ço car aïrava per tal que pogués amar». Un clar precedent de segles a aquell vers de Hölderlin citat
per Riba, a propòsit de Maragall: «Tens prou
amor; doncs per amor aïra’t sempre».
També em sembla oportú de recordar, sobretot als pessimistes actuals, un poema de
Palau i Fabre escrit dins el cor d’algunes de les hores més
negres de la nostra història. Porta per títol Senyera 1942,
va ser escrit el gener del mateix any, figura dins els Poemes
de l’alquimista i diu així: «Ets blava en el blau del mar / i
verda enmig de l’arbreda, / teranyina matinal / i al vespre,
llençol de cendra; / presonera al cor de tots / i dalt de la
nau, la vela. / A tot arreu et veiem / ara que no et podem
veure, / i la sang se’ns ha tornat / quatre vegades vermella.
/ Fes-te gran, fes-te ben gran, / que l’esperit ja ens voleia / i
vivim sols esperant / la teva mà ben oberta». Una fe i una
esperança que Palau no es deixà prendre mai en tota la
seva llarga vida, que finí el 23 de febrer de 2008.

Erques Torres
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TRES ROVELLS
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages.
Carrer de Jaume I, 8, 2n
Tel. 93 872 17 07
manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

Encistellar o fer bàsquet?
Totes les èpoques de l’any són bones per fer esport. Actualment,
la majoria de pares i mares som conscients dels beneficis que l’esport aporta als nostres fills, ja que l’activitat esportiva, entesa com
a joc o activitat lúdica que impliqui moviment, contribueix a un
adequat desenvolupament físic i mental. En aquest espai, però,
volem posar l’atenció sobre algunes formes lingüístiques del bàsquet (un esport molt practicat per nens i nenes) que, malgrat que
són prou conegudes, sovint encara se senten mal utilitzades. Això
ens ajudarà a dir correctament determinades expressions que, alhora, els nostres fills imitaran.
Per exemple, per espectacular que sigui, una esmaixada és una
esmaixada o un mat, però no un *mate. L’objectiu del joc és en-

cistellar o fer bàsquet, no pas *encestar. Pot ser desesperant si
un jugador falla una safata a l’últim segon (no pas una *bandeja), però l’aplaudirem amb entusiasme si fa un hàbil tir a cistella
passada (i no a *aro passat). A més, confiarem que els pivots del
nostre equip preferit siguin més aguts que els del rival (perquè,
efectivament, pivot és una paraula aguda, no pas plana, i l’accent
recau sobre l’última síl·laba, i no pas sobre la primera). Des d’aquí
us convidem a conèixer la terminologia específica de cada esport
i us recomanem que consulteu el Diccionari de l’esport (que forma
part de la col·lecció de Diccionaris en línia del TERMCAT http://
www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/). I que guanyi el que
més encerti (la cistella i la terminologia!).

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

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

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

FINANCEM LA SEVA COMPRA
FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS
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l 1987, el Jaume Puig, el Fontdevila, el Morros, l’Oliva
i el Sardans portaven els cabells més llargs. En honor
a la veritat, en el cas del Sardans, no està clar si ara té
encara més prolongada la cabellera. I de la relació de
l’Oliva amb el cuir cabellut no cal ni que en parlem. Llavors,
l’actual cap de redacció del Pou tenia deu anys i no havia
començat cap dieta, mentre que la dissenyadora ni tan sols
havia nascut. Amb l’embranzida de la Transició, els melenuts
van crear una nova veu. I, al principi, no estaven per orgues...
que la gallina ha dit que no, visca la revolució. No van voler
pondre cap més ou que no representés un ull de poll i fomentés la crítica. La primera infància i l’adolescència van ser
ben rebels i van marcar el segell d’independència que, poc o
molt, han procurat mantenir fins a la trentena, que celebren
amb algun problema de ciàtica o de païdor i, més d’un, més
preocupat per arribar a l’hora de passejar els nets que no pas
de les colònies dels fills. Llei de vida. Amb el pas dels anys, dit
sigui de passada, s’ha fet més curt el camí de la redacció del
carrer de Sobrerroca a la casa gran de la plaça Major. Primer
Fontdevila i Tomàs i, després, l’actual cap de comunicació,

Joan Piqué, el membre més formal, eficient i polit que ha
tingut mai el Pou. Esperem que torni algun dia per apujar el
nivell quan hi hagi amenaces serioses de tancar la paradeta.
Si hi pensem un moment, trenta anys donen per a molt.
Per trencar molts ous, escanyar unes quantes gallines i, finalment, acabar fent truites de tres rovells. Fa cinc anys,
l’exalcalde Jordi Valls, en l’acte institucional de celebració
del vint-i-cinquè aniversari a l’Ajuntament, ja ens va dir que
anàvem de mal borràs: muntàvem actes on assistíem amb
americana i acceptàvem plaques commemoratives del batlle convergent. Però, és clar, els temps canvien i els mitjans
de comunicació, també. Som una rara avis. A sobre de patir
per empescar-nos una revista cada mes, ho fem sense cobrar i convençuts que encara val la pena forjar un espai per
dir quatre veritats i fotre’ns del mort i del que el vetlla. Això
sí, amenacem de patir una crisi per artrosi, sucre o colesterol en qualsevol moment i en agradaria poder muntar una
granja de gallines ponedores joves a les quals armarem amb
les nostres millors armes de destrucció massiva.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
TORRE DE SANTA CATERINA RESORT

EMISSARI
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GOIGS DE SANT JORDI 2017

Sant Jordi, mateu l’aranya
i feu que aviat, si us plau,
puguem dir al vell drac d’Espanya,
amb el vot,“adeu-siau”.
Vós, que sou valent i noble
i sou tot un cavaller,
escolteu el prec del poble
que el setembre, si convé,
un cop més farà campanya
muntant un altre sarau.
Sant Jordi...
L’aranya del centralisme
amb el seu posat garneu
fa mal al catalanisme,
ofega la nostra veu.
Fa tres segles que ens escanya
i que ens vol un poble esclau.
Sant Jordi...
No ens deixen dir-hi la nostra,
i segons l’Alt Tribunal
per més que haguem tocat sostre
un referèndum no hi val.
Si l’han fet a Gran Bretanya,
per què no a la Pell de Brau?
Sant Jordi...
Per haver posat les urnes,
unes urnes de cartró,
mitja Espanya treu espurnes
com en temps del dictador.
Si el vot nostre els engavanya
mai no podrem viure en pau.
Sant Jordi...
Tal com vós feu amb la llança,
contra els més busca-raons
en Puigdemont prou que llança
sàvies argumentacions,
però en Racoi té migranya
i com mai es fa el babau.
Sant Jordi...
Feu que anem tots a la una,
pas a pas i amb el cap dret,
i que tinguem la fortuna
que ningú marqui paquet
per més que ens tirin la canya
i ens prometin un cel blau.
Sant Jordi...
Amb despit i menyspreança
els ministres i el govern
ens neguen tota esperança
com si entréssim a l’Infern.
Som un cas ben bé de plànyer
mentre no es resolgui el frau.
Sant Jordi...

42

EL CUL DEL POU · MAIG 2017

J

o he vist coses que vosaltres no
us creuríeu: aparcar cotxes més
enllà de la plaça Major. He vist
edificis buits brillar en l’obscuritat prop del nucli Antic. Tots aquests
moments no es perdran en el temps.
És hora d’explicar-vos-els. Vinc del futur per avisar-vos que Manresa experimentarà un canvi radical en els propers
anys gràcies a la commemoració dels
500 anys de l’arribada de Sant Ignasi
de Loiola a la ciutat. Esdevindrà una
de les destinacions turístiques més
potents del continent –actualment alguns del seus renovats punts d’interès
ja competeixen amb la basílica de la
Sagrada Família o la torre Eiffel per ser
l’atracció més comentada a la web de
viatges Trippyaddvisor–, pel bo i pel dolent. Prengueu nota i no caigueu en els
mateixos errors.
Un dels principals temors del consistori
de cara al 2022 era no poder oferir prou
places hoteleres per l’esperat allau de
turistes. Per donar solució del problema es va proposar la creació una plataforma, a l’estil Airbnb, que permetés
als turistes llogar un apartament entre un ampli ventall de pisos buits de
Manresa contactant directament amb
els seus propietaris, els bancs. La proposta va aixecar molta polseguera i es
va desestimar pel greuge comparatiu
entre el dret a l’habitatge i el dret a

l’estada vacacional. Finalment, la clau
va ser la convergència entre la necessitat d’oferir alberg als turistes i abolir
la mala imatge que podria generar als
visitants la congregació de vehicles
amb vidres entelats i amortidors apassionats a la torre de Santa Caterina, un
dels indrets de la Manresa ignasiana.
Així, i gràcies a la inversió d’un magnat
danès, es va potenciar el llegat patrimonial de la torre, remodelant-la per
donar forma al gegantí hotel temàtic,
Torre de Santa Caterina Resort. Amb
nou plantes carregades d’austeritat i
totes les incomoditats que imperaven
en aquell 1522, quan Ignasi de Loiola va
fer estada a Manresa.

VA COM VA
NOMÉS HAN PASSAT TRENTA ANYS

Q

uan aquesta revista va néixer,
també van fer-ho Piqué, Messi
i els Simpsons. Aquell mateix
any, talment un precedent de
la Via Catalana, a Lleida es va ballar una
sardana de cinc quilòmetres i a l’Hipercor van morir vint-i-una persones,
en un atemptat d’ETA. Si fa no fa per
aquells dies Kilian Jornet començava a
córrer per terra, gatejant, i ens deixaven
el poeta de Sarrià, J.V. Foix i l’autor de
la música callada, Frederic Mompou.
Mentre els primers redactors del Pou
alletaven amb tinta aquesta criatura de
paper, l’alcalde de la ciutat proposava
la creació d’un bordell que erradiqués
la prostitució de carrer i el mercat de
Puigmercadal obria les portes. Amb el
pas del temps, la criatura ha crescut,
n’ha passat de verdes i de madures,

ha superat crisis i ha tingut germans
digitals. Ha estat escola per a molts i
una gran finestra oberta a la ciutat per
a molts altres. Amb bonhomia, però
amb fermesa i contundència. I també
amb algun rampell i estirabot sobrers,
tanmateix inofensius: criaturades. Avui

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

LLUM DEGÀS

que la revista fa trenta anys, els Simpsons han entrat a totes les cases, Messi
és Déu i ETA acaba de penjar els hàbits. Kilian Jornet continua corrent, les
meuques han abandonat el carrer i el
mercat de Puigmercadal, com el Pou,
manté la paradeta.

JAUME GUBIANAS

Una de les atraccions d’aquest parc temàtic pintoresc era el mitjà de transport que els seus visitants podien utilitzar per baixar a Manresa en pocs
segons, es tractava de l’anomenat Salt
de Fe, una tirolina que anava des del
terrat de l’hotel fins al parc de la Seu.
Actualment, el Salt de Fe està fora de
servei pel fet que resultava més probable pescar un turista al Cardener que
no pas un peix. L’hotel continua obert
tot i no assolir el grau d’ocupació esperat i haver rebut comentaris negatius a
les xarxes socials a causa de la suposada falta de salubritat de les seves instal·lacions. Ja se sap, si no vols pols no
vagis a l’era.
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BUGADA AL POU

QUINTÍ TORRA CORDONS

EL VERMELL O LA CAMARGA? ABANS BANCS, ARA AMPANS
Ja és trist que, en un tant per cent
massa elevat, quan Manresa apareix
als mitjans de comunicació és per
algun infortuni i no pas per notícies
positives. No cal que us expliqui el
mullader de la gravació clandestina
de les paraules de David Bonvehí, secretari d’Organització del PDeCAT,
a companys del partit i al conseller
Santi Vila, al restaurant El Vermell –
Bonvehí mateix va penjar a les xarxes
socials una fotografia de la trobada, el
31 de març– mentre Mireia Estefanell,
primera tinent d’alcalde, i Pere Culell,
excap de cartell d’ERC a les municipals, dinaven al mateix establiment.
Alguns, ja l’anomenen #elvermellgate.
La bomba, amb els enregistraments
publicats als mitjans inclosos i acusacions del PDeCAT a ERC d’haver-los
filtrat, va esclatar en plena Setmana
Santa. Divendres sant, overbooking
de càmeres i periodistes a la seu de
l’antiga Convergència, al carrer d’Alfons XII i, durant la Pasqua (diumenge
i dilluns) els telèfons van cremar de
valent. Trucades des de Manresa, trucades des de Barcelona, anades i vingudes dels membres dels partits per
salvar el govern municipal i reunions
amb la mona a mig pair. A l’hora de
tancar l’edició, no sé com acabarà tot
plegat, però tenim molt mala peça al
teler, ja us ho diré. Aquestes coses fan
que la classe política quedi desacreditada i donen carnassa gratuïta als detractors del procés independentista.

Una de les realitats de les fusions bancàries ha estat la desaparició d’oficines,
que han deixat lliures locals de dimensions importants, als quals no sempre
és fàcil donar un nou ús. Afortunadament, a Manresa hi ha projectes solidaris i integradors amb empenta, que
creixen i cada cop ofereixen més serveis. És el cas d’Ampans. Darrerament,
la institució ha obert tres nous espais a
la ciutat dedicats a la formació ocupacional. La curiositat, en aquest cas, és
que tots tres estan situats en finques
d’antigues oficines bancàries: a l’avinguda dels Dolors –on hi havia una oficina del BBVA–, a la carretera de Vic –seu
del Banc Popular, ara amb problemes
de viabilitat– i al carrer de Barcelona –
on hi havia dependències Caixa Penedès. No fa pas tants anys de l’expansió
de les entitats bancàries, coincidint de
ple amb el boom immobiliari. Llavors
el procés era a la inversa. Apareixien oficines bancàries arreu.

SERVIHABITAT VEN
LA CASA D’ISIDRE FAINÉ
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HA DURAT POC
No hi ha mes que no ens sorprengui
alguna abaixada de persiana entre el
comerç tradicional al Centre Històric.
Aquesta és una altra de les xacres que
contribueixen a degradar el cor de la
ciutat. La imatge és de l’antiga pastis-

seria l’Englantina del carrer del Born.
Després del tancament per manca de
relleu, uns nous propietaris van fer-hi
una inversió important i l’establiment
semblava funcionar força bé com a
teteria i racó per als gormands a qui
agrada una bona tassa de xocolata. Fa
unes setmanes que, lamentablement,
van tancar «per malaltia» i, fa pocs dies,
hi ha aparegut el cartell que diu que
«es traspassa». El negoci funcionava
amb una estructura en bona part familiar i el motiu deu ser de força major.
Una llàstima.

DES DEL DIVAN
MANRESA

DOCTOR LACETÀ

T
DEIXADESA
AL CARRER FONOLLAR

De fet, aquella etapa en què tothom
es pensava que era ric i les compravendes de pisos van començar a ser
xauxa va precedir la crisi econòmica
devastadora que, com explica el tema
central del Pou d’aquest número, ha
deixat 8.000 habitatges buits a Manresa al marge d’agreujar –potser encara una mica més– la desinversió i
degradació del Centre Històric. Un veí
de l’immoble que veieu a la fotografia,
subscriptor de la revista, m’envia l’estampa de l’última casa del carrer de
les Escodines, on va néixer l’expresident de CaixaBank i actual president
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de Gas Natural. La finca, en no gaire
bon estat, es ven. I la ven, precisament,
Servihabitat, l’empresa de serveis immobiliaris vinculada al que abans tothom coneixia com La Caixa.

cables, suposo que inutilitzats o sense
servei, queden a la vista, ja que la tapa
ha desaparegut i, com a mostra d’alta
seguretat, hi queda un cadenat rovellat
i... tancat. Tot plegat, un despropòsit.

De punts de la ciutat deixats de la
mà de Déu, malauradament, n’hi ha
una bona pila. Una amable lectora
em remet la fotografia d’una caixa de
connexions de serveis que queda a la
vista enmig del carrer de Fonollar. Els

emps era temps que Manresa
havia tingut mar, fins i tot parlant de manera acurada podem assegurar que estava sota
l’oceà. Aquesta és una història difícil
de transmetre per boca-orella, la tradició oral, ja que ni Manresa ni els manresans existien quan la ciutat estava
sota les aigües. Ho sabem perquè caminant per les terres i els camins del
Bages és fàcil trobar-hi fòssils espècies
marines. També ho sabem per estudis
fets per científics i geòlegs molt seriosos. Aquest fet imprimeix caràcter, com
diu l’església catòlica dels seus sagraments; em refereixo al fet que allò que
imprimeix caràcter és estar sota el mar
i progressivament anar-te assecant.
A mesura que el Bages es va anar assecant, hi devia haver un moment que
es podia agafar una barca i, vorejant el
massís de Montserrat, anar mar enllà.
Llàstima que les Illes Balears tampoc
no devien tenir l’atractiu que tenen suara. Qui ho diria. Amb les sequeres que
tenim de tant en tant i ens sobrava aigua per tot arreu... I el que ens va costar
construir la Séquia. Fins i tot vam haver
d’inventar un miracle.
Abans de la Séquia, ja teníem dificultats per saber d’on pot venir anomenar
Manresa com això, Manresa. Que si Minorisa, que si Manu Rasa (arrasada per

la mà)... El que sembla és que la terminació «esa», pot tenir arrels iberes, i aquí,
com a bon lacetà, em trobo con peix a
l’aigua (ep! no peix al cove). Quins temps
aquells discutint amb tribus veïnes com
els ausetans.... Encara ens hi discutim!
Els bergistans... Aquests són ells que es
discuteixen encara amb nosaltres!
Tenim, doncs, una història, la nostra
història, que ha donat persones, personatges, llegendes, fets, i tot plegat, ha
anat conformant, de manera progressiva, un codi genètic manresà. Com a
lacetà reencarnat en manresà, no em

sento gaire optimista de cara al futur
de Manresa, enclavada al bell mig de
Catalunya, amb un Eix Transversal que
passa pel costat, però que no ajuda a
entrar-hi i visitar-la, amb una industria
decadent, amb uns estudis universitaris a remolc dels ausetans (i per molts
anys!), amb... (poseu-hi allò que us sàpiga més greu). Podria continuar, però
més val fer prevenció i no entristir-nos.
Veieu com tornem a una etapa de fossilització? Persones i personatges fòssils, quan necessitem truites!, peixos
que nedin contracorrent per trobar noves oportunitats i noves experiències.
EL CUL DEL POU · MAIG 2017

45

notícies del pou

QUI NO CONEIX...
ALÍCIA PUERTAS, L’ACTRIU QUE VA JURAR SER-HO

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

V INE A ESTUD IA R
A L G U ILLEM CATÀ !
Dissabte 13 de maig, de 10 a 13 h.

JORNADA DE
PORTES OBERTES
DE BATXILLERAT
I CICLES FORMATIUS
- BATXILLERATS HUMANÍSTIC, SOCIAL,
TECNOLÒGIC I CIENTÍFIC
- CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
ACTIVITATS COMERCIALS - DUAL
AUXILIAR DE FUSTERIA I INSTAL·LACIÓ MOBLES
ESTÈTICA I BELLESA
PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

-CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS
ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA
INTEGRACIÓ SOCIAL - DUAL
EDUCACIÓ INFANTIL
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quius i Tàtels Perez). Quin tip de fer bolos arreu del país! Tot
això combinat amb docència a la primària –a la Flama, i a
la Riu d’Or a Santpedor– i a la secundària –Lacetània i Catà–
i fins els primers cursos de teatre als Carlins. I encara, des
de fa un any, fa docència a Terrassa, un altre cop a l’Institut
del Teatre. En fi, el cas és que de fa temps l’Alícia es plantà
a la capital, decidida a arribar fins a Hollywood, però serena com per entrar a treballar amb en Jordi Casanovas, a
Flyhard. La nova dramatúrgia contemporània! Ara mateix la
trobareu fent Refraccions fins a finals de maig, amb Sergio
Matamala. La vida, doncs, que va fent. I l’Alícia, incansable i
somiadora, conserva pardals al cap, però sap tocar de peus
a terra. I de tot se’n surt, sigui d’un anunci pel Calgon com
de quatre capítols de La Riera. I potser sí que acabarà fent
cinema! Al capdavall, aquí la tenim, feta una Scarlett O’Hara: ni es doblega ni passa gana. Un tros d’actriu, per fusta,
talent i vocació!

-CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ
ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
- PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
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P

er ser popular a Manresa només cal pujar als escenaris, i l’Alícia Puertas Espín (1974) hi va pujar de ben
jove: la recordeu? Amb sis anys es va plantar a la Innocentada, en una mena de presagi: «I jo què?». No
res, si a casa l’ambient era de treball i estudi –el pare fou un
extremeny que va venir per treballar i acabà d’enginyer–,
l’Alícia concentrà el vessant artístic dels altres tres germans,
sota la influència de la tieta Dolors (sí, sí, la Dolors Puertas,
dels Carlins!), que a més de fer teatre ja tenia vídeo a casa.
I l’Alícia, vinga encantar-se amb la Vivien Leigh de Lo que
el viento se llevó, fins que va decidir que ella també seria
actriu. I no hi van valer més raons. Va fer el batxillerat al
Peguera mentre rodava pel Petit Espantall i l’Espantall mateix. I d’allà cap a l’Institut del teatre, a Terrassa. De seguida
fa companyia, les Mite-les. Van començar amb Dones d’Isabel Clara Simó fins a produir cinc espectacles en deu anys,
i esdevenir una companyia 100% bagenca (Maria Alba Es-

INSTITUT GUILLEM CATÀ
C. Rosa Sensat, 6-8. 08243 - MANRESA
Tel. 93 877 37 05 - http://inskta.cat
EL POU · MAIG 2017
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TU DECIDEIXES
Tria quatre dels trenta-sis projectes seleccionats
per al pressupost participatiu del 2017

VOTACIÓ
VOTACIÓ
EXPLICATIVA
SESSIÓ EXPLICATIVA

Del 27 d’abril al 14 de maig

Auditori de la Plana de l’Om
el dimecres 26 d’abril a les 19.30 h

EXPOSICIÓ DELS PROJECTES
Del 18 al 28 d’abril a la Biblioteca del Casino
Dissabte 29 d’abril a la plaça Sant Domènec
Dissabtes 6 i 13 de maig a la plaça de Crist Rei

I al web www.manresa.cat

48

CONSULTA TOTS ELS PROJECTES A:
www.manresa.cat/pressupostparticipatiu
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RESULTAT
15 de maig a www.manresa.cat

