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Et presentem les claus i et proposem diversos exemples del que desitgem quan comença un nou any. Pensem a deixar de fumar, o en fer dieta o en 
aprendre idiomes, però deixem de banda el nostre interior quan el més important és buscar el què i el com de ser feliç. PÀGINES 3 i 4
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TARONjA I LLIMONAAmb el suport:

DONES 
ENDAVANT

El món rural 
i la dona

Neix l’associació de Dones del món rural, 

Pageses i ramaderes de Catalunya. 

l’agrupació pretén actuar com a 

altaveu de les dones que treballen 

al sector primari.

MILLORES 
ALS CATALANS

més fàcil anar 
en tren

fGC preveu allargar la línia de manresa des 

de la plaça Espanya fins a Gràcia a partir del 

2020.  la línia per on transiten també els 

usuaris de l’anoia enllaçaria amb la 

del Vallès Occidental.

ENS EN 
SORTIREM?

Tornem a 
reclamar

El Consorci Viari reclama mantenir els 

descomptes a les autopistes fins a la 

implementació de la vinyeta. reitera la 

necessitat d’aplicar bonificacions a 

tots els usuaris.

TOT UN 
ÈXIT

Un maridatge 
bagenc

la cultura i el vi han fet maridatge en 

set municipis del bages en el marc del 

“biblioteques amb DO”. En el projecte, 

hi han participat diverses biblioteques 

de la comarca.
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Editorial
FRQ

PILAR GOÑI

Bons propòsits, bons de-
sitjos. És el que fem la 
majoria la nit del 31 de  

desembre, però que quan arri-
ba aquest mes de febrer poc en 
queda, d’allò que hem dit mar-
caria el nostre any. Ens plante-
gem fer dieta, creiem que serem 
capaços d’aguantar més d’un dia 
al gimnàs i ens plantegem que 
hauríem d’aprendre anglès per-
què a l’estiu, quan anem a fer el 
viatge de la nostra vida, hem de 
moure’ns amb facilitat d’idioma.

També mirem per la nostra sa-
lut i ens diem a nosaltres matei-
xos que hem de deixar de fumar. 
Aquesta serà una de les premis-
ses més importants i que, al nos-
tre cos, a més de modelar-lo hem 
de fer-li uns massatges de tant 
en tant i haurem de cuidar mi-
llor el nostre look i la nostra pell.

Tot plegat és molt bonic de som-
niar, però com comentàvem 
amb en David de Can Mussol: 
i la felicitat? Hem pensat que el 
millor per a aquest 2019 i per a 
la vida és aprendre a anar tenint 
cada cop més una vida plena. 
Una vida sense culpes, sense 
queixar-nos i sempre amb una 
actitud positiva cap al futur. Po-
sar un somriure és, de bon tros, 
el millor que podem demanar 
per a aquest any i per sempre.

bONS 
PrOPÒSITS

DIJOUS 7
MORT A LES CUNETES 

Kursaal - Sala Petita
De 20 a 21 h

El muntatge narra la història 
de la fossa de Can maçana o els 
fets de Súria: l’afusellament de 

vuit republicans, civils, que la nit 
del 9 de febrer de 1939 van ser 
trets de la presó de manresa i la 
fugida d’un novè, Josep Nin, que 

ho va poder explicar. la fossa 
encara no ha estat localitzada.

DIVENDRES 8 
Story Time: 

“The king’s servant”, a càrrec 
de Kids & us, School of English

Sala Infantil de la biblioteca del 
Casino, passeig Pere III, 29

De 18 a 18.45 h
 

DISSABTE 9
L’HOME QUE PLANTAVA 

ARBRES
Kursaal - De 21 a 22 h 

En una comarca erma i desha-
bitada de la Provença, un pas-

tor solitari planta arbres, milers 
d’arbres. aquesta és la història 
d’Elzéard bouffier, un home de 
muntanya que, sense que ningú 
en sàpiga res, decideix transfor-

mar el paisatge que l’envolta. 
I mentre el país es debat en 
guerres mundials, ell conti-

nua plantant arbres incansa-
blement, fins a cobrir les mun-
tanyes de verdor i canviar per 

sempre la vida de tots els habi-
tants de la regió.

DIUMENGE 10
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE 

LOURDES
Església de Sant Josep Obrer 
(c/ Caputxins, 25. manresa)

mISSa CONCElEbraDa (17 h) pre-
sidida per Mn. Joan Antoni Cas-
tillo, arxipreste de manresa. la 
part musical anirà a càrrec de la 

Coral l’albada. Seguidament, fi de 
festa i piscolabis per a tothom. 

ALÍCIA AL PAÍS DE LES 
MERAVELLES

Kursaal - De 18 a 19.10 h
El dia que l’alícia fa deu anys li 

regalen el primer mòbil. El conill 
blanc, però, l’hi roba i ella haurà 
de recórrer el país de les mera-
velles fins a arribar al palau dels 

mòbils per recuperar-lo. Ho acon-
seguirà?

LA SCALA DI SETA
Teatre Conservatori

De 18 a 19.30 h
Els amics de l’Òpera de Sarrià  

—una nova associació que té com 
a missió la difusió de l’òpera i de 
la cultura— ens ofereixen la Sca-

la di seta, una òpera en un acte de 
Gioachino rossini, amb llibret de 
Giuseppe maria foppa, basat en 
l’obra l’Échelle de Soie, de fran-
çois-antoine-Eugène de Planard i 

estrenada a Venècia el 1812.

LA ENFERMEDAD DEL 
DOMINGO

Espai Plana de l’Om
De 18.30 a 20 h 

anabel va abandonar la seva 
filla Chiara quan la nena no-

més tenia vuit anys. Trenta-cinc 
anys després, Chiara torna amb 
una estranya petició per a la se-

va mare: que passin deu dies 
juntes. anabel veu en aquest vi-
atge l’oportunitat de recuperar 
la seva filla, però no sap quines 

intencions té Chiara.
 

OUGA GIRLS
Espai Plana de l’Om

De 20 a 22 h
Un grup de joves de burkina fa-
so estudien en una escola de no-
ies per convertir-se en mecànics 
de cotxes. Entre martells i claus 
angleses, comparteixen rialles, 

germanor i amistat.
 

DILLUNS 11
XERRADA: 

GARANTIA JUVENIL
Casal de Joves la Kampana

De 17.30 a 19 h 
 

DIVENDRES 15
LA REBEL·LIÓ

Teatre Conservatori
De 21 a 22.15 h

la rebel·lió parla de l’inconfor-
misme d’un col·lectiu que troba 

injustes les normes instaura-
des fins ara: se senten infrava-
lorats i volen canviar el món. 

Per aconseguir-ho només veuen 
una sortida: rebel·lar-se contra 
aquell que consideren l’opres-

sor, sota el lema “Tots som 
iguals”.
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Sempre és l'any dels bons propòsits 
que poques vegades portem a terme

Amb l'inici del nou any, just quan sonen les 12 campanades, ens proposem molts conceptes de vida saludable. Però els complim realment?

EL TEMA DEL DIA

Eli Pagán/Pilar Goñi
Canet de Fals

Amb l’arribada d’un nou 
any ens omplim de nous 
i bons propòsits. Qui no 
ha dit en un moment o 

altre de la seva vida aquella frases 
de “l’any vinent deixaré de fumar” 
o “l’1 de gener començo la dieta”. 
Altres dels objectius recurrents 
que apareixen en aquestes dates 
són anar al gimnàs o aprendre 
un nou idioma. El més habitual, 
tret que realment n’estiguem molt 
conscienciats, és que els deixem 
a mitges poc temps després d’ha-
ver-los començat o fins i tot que no 
els arribem a començar mai. I, al 
final, aquell dilluns en què hem 
de deixar de fumar o començar a 
fer dieta no acaba d’arribar mai. 
David Ortiz és un dels fundadors 
de Can Mussol, Anima Mundi Re-
treat Center, ubicat a la finca de 
Mas Jaumandreu, a l’Antiga Torre 
Cabrera, a Canet de Fals, a Fono-
llosa. És naturòpata i quiromassa-
gista. Ortiz explica que quan ens 
proposem aquests bons propòsits 
“és perquè volem fer un canvi”, pe-
rò el més habitual és que l’anem 
posposant. Sempre ho intentem a 
començaments d’any o quan aca-
ba l’estiu. I el que també és veri-
tat, reconeix, és que normalment 
l’acabem deixant. David Ortiz po-
sa com a exemple deixar de fumar, 
un dels propòsits més habituals, 
“potser estàs temps no fumant pe-
rò al final hi tornes”. Per això, Ortiz 
proposa fer “un canvi en la nos-
tra manera de pensar, en el nos-
tre patró mental”, i afegeix “el que 
necessitem és estar realment con-
vençuts que volem fer aquest can-
vi”. I sobretot, subratlla, “abans de 

fer-ho hem de pensar-ho molt bé: 
vull apuntar-me al gimnàs per es-
tar millor, però realment és el que 
vull fer? Vull fer aquest canvi des 
de dins? Però és important apun-
tar-me al gimnàs? O hi ha altres 
coses més importants abans?”. Or-
tiz recorda que el primer que hem 
de fer és “mirar-nos, estimar-nos i 
sobretot també estimar els altres. 
Hem de començar a retirar frases 
com: “vull canviar de feina, vull 
una feina millor, vull guanyar més 
diners o vull comprar-me això o 
vull tenir això altre”. Ortiz reco-
mana posar valor a les coses que 
ja tenim i que podem potenciar, i 
no als somnis que ens posem i que 
no podem aconseguir. I sobretot 
meditar molt bé què volem cada 
dia, “no a llarg termini, sinó en el 
dia a dia: avui vull somriure, avui 

vull ser feliç, vull també fer feliç la 
gent que m’envolta, i a partir d’aquí 
tot és més fàcil, fins i tot deixar de 
fumar”. 
Aquest naturòpata assenyala que 
un dels punts, però, que hem de te-
nir més en compte és “estimar el 
nostre cos”, i afegeix “no l’hem de 
castigar, i el fumar, per exemple, és 
una manera de castigar el nostre 
cos”. Ortiz opina que “si nosaltres 
no ens estimem no podem esti-
mar els altres. Si jo estimo el meu 
cos no li faré mal, i així el protegi-
ré de l’alcohol, de les drogues, del 
tabac i dels excessos de la feina. I 
també, per exemple, serà més fà-
cil: anar al gimnàs, fer ioga o dei-
xar de fumar”. “Si un està bé amb 
si mateix, tota la resta anirà sol”, 
diu David Ortiz. 
Ortiz recomana primer passar bé 

el dia “col·leccionant bons mo-
ments”. Però també provocar que 
passin “coses bones”. Més exem-
ples: “si ens proposem somriure a 
tothom, facilitar la vida i estimar a 
tothom, això automàticament ens 
retornarà cap a nosaltres. La gent 
ens tractarà bé i acabarem tenint 
un dia bo”. I si, a sobre, diu, “hi su-
mem que ens cuidem a nosaltres 
mateixos, perquè ens estimem, 
perquè estem a gust amb nosal-
tres mateixos, perquè ens accep-
tem com som (amb les nostres li-
mitacions), acabarem els dies bé”. 
Aquest responsable de Can Mussol 
recomana, també, aprofitar els di-
es “al màxim” perquè no saps mai 
el que pot passar. És a dir, sempre 
fem i pensem els propòsits de ca-
ra a l’any vinent, però també hem 
de tirar endarrere i veure què és el 

que hem fet els darrers deus anys 
i, malauradament, veurem que al 
llarg d’aquest temps “no n’hi ha 
hagut tants”. Un altre dels proble-
mes que tenim, assenyala David 
Ortiz, és que “pensem que som el 
que tenim. Acumulem per ser mi-
llors”. L’ideal és canviar la perspec-
tiva, diu David Ortiz, “si estem bé 
amb nosaltres mateixos i amb la 
gent que ens envolta les coses ma-
terials no són tan importants. Són 
necessàries, però no indispensa-
bles”. Ortiz diu que “no és neces-
sari que ens toqui la loteria, potser 
que amb el que tenim ja podem 
ser feliços”. I és que el que és més 
important és ser feliç: “una felici-
tat que es pot provocar, per exem-
ple, intentant fer feliços els altres”. 
Professionals de diferents àmbits  
ens en parlen a continuació. 

CaNmUSSOl.COm

La Masia de Can Mussol a Canet de Fals, un indret per meditar i fer un retir per posar-nos en harmonia amb nosaltres mateixos
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EL TEMA DEL DIA

Tothom està pre-
parat per posar-se 
a fer exercici?
Tothom pot fer exer-
cici, sempre que si-
gui adequat a la se-
va persona i sempre 
que sigui responsa-
ble de les seves ca-
pacitats. Jo reco-
mano que sempre 
sigui supervisat per 
un professional de 

l’esport o sota una prescripció mèdica. El que se-
ria ideal és que tothom fes una revisió mèdica prè-
via a l’inici de fer exercici.

És important fer-ho amb una persona que t’as-
sessori. Un entrenador personal?
Sí, és molt important tenir una professional que 
t’assessori, tal com he indicat anteriorment. A més, 
si aquest és un entrenador personal molt millor, ja 
que treballaria amb uns objectius personalitzats 
i un entrenament adaptat únicament i exclusiva-
ment a aquella persona. Tothom pot tenir un en-
trenador personal, cal treure’s del cap la percep-
ció que l’entrenador personal és només per a la 
gent que s’inicia en l’esport, ja que l’entrenador 
personal també és la persona indicada per ajudar 
a millorar el condicionament físic de persones que 
ja tenen hàbits esportius.

Cada persona té un tipus d’exercicis adients per 
a ella? Natació, bicicleta, cinta per caminar... Cal 
combinar-los?
Sí, la combinació de diferents exercicis afavoreix 
molt. A les Piscines Municipals, el primer dia que 
rebem l’usuari es fa una petita entrevista a fitness 
per conèixer-ne l’estat físic i els objectius. 
A partir d’aquí l’assessorem, l’orientem i li fem una 
rutina d’entrenament personalitzada adient al seu 

objectiu i condició física. A les Piscines Municipals 
tenim l’avantatge de disposar d’unes instal·lacions 
molt completes on podem combinar fàcilment el 
treball de fitness, l’aquàtic i les activitats dirigides.

amb els bons propòsits de l’any un és començar 
a fer exercicis i fer la posada a punt per a l’estiu. 
Quin estímul cal per aconseguir-ho?
El millor per no decaure és aconseguir resultats 
a curt a termini i així anar-se motivant a millorar. 
Per això, és molt important tenir l’ajuda d’un bon 
professional, com l’entrenador personal, i també 
assistir a activitats dirigides que t’ajuden a relaci-
onar-te amb altres persones amb les quals pots 
compartir objectius i experiències.

Qui té més disciplina i continuïtat: la gent jove, 
la gent gran, homes, dones...
No depèn de l’edat ni del gènere, només cal tro-
bar la teva motivació i el que realment t’agrada 
i ser constant.
 
recomaneu fer exercici diari acompanyat de 
dieta?
El més recomanable és sempre que es vulgui fer 
dieta, ja sigui amb l’objectiu de perdre pes, gua-
nyar-ne o modificar els hàbits alimentaris, sempre 
que estigui sota control d’un professional. A les 
Piscines Municipals disposem de servei d’asses-
sorament nutricional. Aquest servei el fa un tèc-
nic esportiu especialitzat en nutrició, per tant ell 
adapta tant la dieta com l’exercici físic a la persona 
segons les seves necessitats i els seus objectius.
 
L’exercici físic és per salut o per estètica?
El motiu principal pel qual una persona s’apunta a 
un centre esportiu és per perdre pes. Però no ens 
oblidem que el més important és la salut i cal cui-
dar-la. És recomanable fer un mínim de 30 minuts 
d’exercici físic al dia i com a conseqüència d’això 
s’assolirà una millora.

És típic que després de fer un recés, com poden 
ser les vacances d’estiu o de Nadal, les persones 
ens proposem fer canvis en hàbits de la vida di-
ària que volem adquirir o recuperar. L’equip de 
psicologia de la Fundació Althaia ens dona algu-
nes pistes sobre aquest tema.

Quines recomanacions ens faríeu sobre els pro-
pòsits d’any nou?
Sovint els propòsits d’any nou tenen a veure amb 
hàbits saludables com anar al gimnàs, fer dieta, 
no faltar a classe d’anglès, fer els deures cada set-
mana... És poc freqüent, però, que ens proposem 
ser més bones persones, més amables, més em-
pàtics, més educats o més somrients, o gestionar 
millor el temps... 

Quins d’aquests hàbits són més importants se-
gons l’evidència científica?
Nombrosos estudis han mostrat que el benestar 
emocional repercuteix en la salut. Les persones 
amb una vivència interior d’espiritualitat, no ne-
cessàriament vinculada a la religió, envelleixen 
millor, amb més bona salut i més qualitat de vida. 

Algun exemple en concret?
Hi ha evidència científica que per a la prevenció de 
l’Alzheimer, a més dels hàbits saludables de sempre 
—exercici físic adequat, alimentació equilibrada, 

patró del son correcte...—, mantenir un bon nivell 
d’activitat cognitiva i la sociabilitat empàtica són 
factors protectors. Les investigacions en neuro-
ciències han mostrat, a través de la neuroimatge, 
que quan fem un somriure s’activen en el nostre 
sistema nerviós els circuits neuronals que tenen 
a veure amb el benestar emocional, com succeeix 
també quan mantenim contacte social empàtic. 
També hi ha molta evidència que les persones que 
tenen la ment centrada en el moment present te-
nen un nivell de benestar emocional més gran.

Quines actituds aconselleu?
Tant si el que ens mou és el benestar emocional, la 
salut com l’estètica, refiem-nos del que ens diu la 
ciència i proposem-nos per a aquest any 2019 coses 
com: limitar el temps que dediquem al mòbil i a les 
xarxes socials; centrar-nos en el present i a ser em-
pàtics amb la gent que ens envolta; proposar-nos 
cada dia ser amables amb tothom que ens trobem, 
saludar, fer més somriures; dedicar el temps a fer 
les coses més amb calma; no centrar-nos només 
en nosaltres i incloure en els nostres objectius per-
sonals connectar més amb les persones que ens 
envolten; practicar un pensament profund atu-
rant-nos a pensar i no deixant-nos emportar per 
la pressió social; fer activitats que ens exercitin 
l’espiritualitat, la solidaritat, la bondat i la gratitud. 

Com es tradueix a la pràctica?
Això pot ser des de pràctiques religioses, si ens 
sentim atrets per alguna, fins a fer activitats de 
voluntariat, participar en accions solidàries, ac-
tivitats artístiques o converses amb amics sobre 
temes significatius per a nosaltres.
Recordem que ni el botox, ni els superaliments, 
ni les pràctiques orientals de moda, ni els llibres 
d’autoajuda, ni anar al psicòleg o a missa diària, 
no ens serviran de gaire si no hi ha unes actituds 
bàsiques de bondat i gratitud que es concretin 
en accions i que cultivem en el nostre dia a dia.

    FER EXERCICI     mar Varea,  coordinadora de l’àrea de fitness i activitats dirigi-
des del Complex Esportiu de les Piscines Municipals de Manresa

És habitual que de 
cara al nou any us 
arribi gent que té 
com a nou propò-
sit fer dieta?
Sí, fer dieta d’apri-
mament acostuma a 
ser un dels propòsits 
que la gent es fa per 
any nou. Però tam-
bé voler millorar els 
seus hàbits alimen-

taris cap a una alimentació més saludable. Pot-
ser acostuma a ser el moment en què la gent fa 
el pas, ja que podia tenir en ment de fer-ho ante-
riorment, però deixa passar les “festes” on hi ha 
massa excessos per poder començar. 

Podem dir que teniu un boom de gent al gener? 
Bé, potser sí que hi ha més feina, però crec que 
tampoc és una exageració, ja que quan la gent 
està mentalitzada és aquell el moment en què 
decideix començar a fer alguna cosa. 

Aquesta gent que arriba al gener, continua? Per-
què és força habitual que llavors molta gent aban-
doni aquest bon propòsit.
O no... tot depèn de la persona i del tipus d’apri-
mament que ha de fer. Si la persona ha de perdre 
pocs quilos, potser sí que abandona el propòsit. 
Però el que comento, una vegada fas el pas de 
venir-nos a veure és que ja estàs mentalitzat per 
poder fer un tractament nutricional. 

Què és el que recomaneu perquè la gent con-
tinuï i no abandoni el bon propòsit, en aquest 
cas la dieta? 
S’ha de valorar el camí que ha fet aquesta persona 
des de l’inici fins al moment en què ens trobem i 
veure quins han sigut els èxits obtinguts i segura-
ment valorar tots els entrebancs que han sorgit i 

fer-ne una lectura positiva per tal de poder con-
tinuar amb “la dieta”.

És primordial fixar-se un objectiu, és a dir, per 
exemple, vull perdre 10 quilos? O és millor po-
sar-nos petits objectius? Per aconseguir-los? 
És important tenir diferents objectius i motiva-
cions. Cal fer petits objectius per tenir diferents 
metes i anar-les aconseguint de mica en mica, ja 
que això fa que cada vegada que aconsegueixis 
un objectiu estiguis més motivat per aconseguir 
el proper fins a arribar al pes acordat, que és el 
gran objectiu. 

Té realment sentit marcar una data per iniciar 
un canvi d’hàbits en l’alimentació? 
Depèn de cada persona. Hi ha gent que necessita 
posar-se una data límit i dir “avui començo”, pe-
rò no a tothom li funciona. El que és important és 
tenir consciència que s’ha de fer un canvi d’hà-
bits alimentaris i anar-nos preparant per poder 
portar-los a terme i poder-ho aconseguir. Quan la 
persona creu que és aquell moment per poder-ho 
fer és el moment d’actuar sigui quin sigui el dia i 
l’hora de setmana... 

És important sempre fer dieta de la mà d’un pro-
fessional, no fer cas de totes les dietes que hi ha 
per les xarxes.
És important fer la dieta d’aprimament amb un 
dietista nutricionista, que és el professional que 
està qualificat i col·legiat per tal de poder acon-
seguir i pautar un tractament nutricional perso-
nalitzat. Com ja sabem, cada persona és un món 
i tenim unes necessitats diferents, també nutrici-
onals. A les xarxes podem trobar recomanacions 
nutricionals adequades, però és important que 
un dietista nutricionista faci una valoració dels 
nostres hàbits alimentaris per tal de poder mo-
dificar-los, millorar-los i aconseguir una alimen-
tació saludable.

Hores d’ara quantes 
persones estudien a 
Servei d’Idiomes de 
la Umanresa-fub? 
els alumnes han in-
crementant respec-
te de l’any anterior? 
Actualment, el Ser-
vei d’Idiomes de 
la Universitat de 
Manresa té un to-
tal de 749 alumnes. 

Aquesta xifra no té en compte encara els inscrits que 
tindrem durant els cursos intensius d’aquest proper 
estiu 2019. Sí, hem viscut un creixement constant i 
progressiu any rere any. Concretament, en el mo-
ment de finalitzar el curs acadèmic 2017-2018 (cur-
sos intensius d’estiu inclosos), teníem 642 alumnes.

I quants idiomes diferents s’imparteixen al Servei 
d’Idiomes de la UManresa-Fub?
Al Servei d’Idiomes de la Universitat de Manresa es 
poden aprendre set llengües: anglès, alemany, ita-
lià, rus, japonès, català i castellà. Tanmateix, l’oferta 
formativa s’ha adaptat sempre a la demanda de la 
ciutadania, és a dir, si tenim un mínim d’interessats 
en una llengua o en un nivell que, a priori, no estem 
oferint, no tindrem cap problema per plantejar-nos 
d’ampliar el nostre ventall d’idiomes.

És habitual que de cara al nou any us arribi gent 
que com a nou propòsit es fixi el d’estudiar un 
nou idioma? 
Sí, en efecte, malgrat que no és un percentatge gaire 
significatiu, cada gener tornem a tenir sol·licituds 
d’informació. 

O això no és possible, i la gent s’ha de matricular 
per curs al setembre? 
Sí que és possible que algú es matriculi al gener, pe-
rò, lògicament, des del Servei d’Idiomes tindrem 

molt en compte el nivell de coneixement previ de 
l’idioma que té l’interessat. En trobar-nos gairebé a 
la meitat d’un curs acadèmic, una nova incorporació 
que tingui un domini de l’idioma significativament 
diferent del grup en qüestió no la considerem viable.

O potser, en el cas dels idiomes, això coincideix 
més amb el setembre, que és quan comencen els 
cursos, coincidint amb els cursos escolars? 
Efectivament, com hem dit abans, hi ha persones 
que per Cap d’Any es marquen nous propòsits i 
s’animen a començar un curs d’idiomes al gener, 
però, majoritàriament, tothom té molt interiorit-
zat el mes de setembre o d’octubre com a inici del 
curs acadèmic. 

Si hi ha aquest increment o aquest bon propòsit, 
es pot donar en algun curs en concret o en algun 
idioma en concret. Per exemple, “aquest any vull 
aprendre italià” o “alemany”?
Sí, pot passar. Tot i que la llengua més sol·licitada al 
Servei d’Idiomes és l’anglès, al llarg del curs poden 
sorgir demandes que obeeixen a diferents motius 
d’índole personal: per exemple, persones que ha-
gin anat de viatge a algun país concret i a la tornada 
vulguin aprendre’n l’idioma perquè els ha agradat 
molt aquella cultura; o també persones aficionades 
a tendències concretes, com ens passa, per exemple, 
amb la cultura manga i el japonès, etc. Per exem-
ple, aquest gener hem tingut sol·licituds per a cur-
sos d’anglès, d’alemany, de castellà i de japonès.

En general, la gent és constant dins d’un mateix 
curs acadèmic, la gent continua o també hi ha gent 
que plega...
El nostre percentatge de fidelització dins d’un ma-
teix curs acadèmic és del 99,9 %. El públic que tenim 
és majoritàriament adult, persones més grans de 
16 anys; per tant, és un tipus d’alumnat que, defi-
nitivament, té interès i motivació per aprendre o 
perfeccionar una llengua.

    FER DIETA     APRENDRE UN NOU IDIOMAGEOrGINA BErMúdEz,  dietista nutricionista de la Clínica 
Universitària

SòNIA SErrA,  directora del Servei 
d’Idiomes de la UManresa-Fub

BONS PROPÒSITS D’ANy NOU  D’esquerra a dreta: antònia raich, m. Cruz Crespo, 
Yolanda Martínez, rosa Tejedor, Dominica Díez i Núria Sánchez, psicòlogues de la Fundació Althaia.
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Desbrossen i netegen la 
riba del Cardener 

redacció
Manresa

nnn A conseqüència de les pluges 
intenses de la passada tardor, a la 
riba del Cardener i a la riera de Ra-
jadell, al seu pas per Manresa, van 
caure o es van inclinar perillosa-
ment alguns arbres o branques 
grosses, alhora que les diverses 
riuades van acumular, en alguns 
indrets, grans quantitats de brossa 
vegetal (canyes i branques), a més 
de plàstics i tovalloletes arrosse-
gats per l’aigua. Tot plegat, repre-
sentava un risc en cas de properes 
crescudes dels cursos fluvials, ja 
que els arbres tombats i les acu-
mulacions de brossa podrien ob-

turar ponts d’aigües avall i provo-
car desbordaments o malmetre 
infraestructures.
Davant d’aquesta situació, l’Ajun-
tament de Manresa va sol·licitar la 
col·laboració de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), que és la respon-
sable de la gestió dels rius de Cata-
lunya, i van acordar els àmbits on 
calia intervenir prioritàriament. 
Al llarg de les darreres setmanes, 
l’ACA ha contractat l’execució de 
totes aquestes tasques i preveu fi-
nalitzar-les aquest mes.
En el tram manresà del Cardener, 
les tasques han consistit en la ta-
la de diversos arbres que s’havien 
tombat al passeig del Riu i d’altres 
que estaven a punt de fer-ho, entre 

el pont del Congost i la Carpa del 
Riu, i entre el pont de Sant Fran-
cesc i el pont de la Reforma, a la 
riba esquerra. Entre el pont de la 
Reforma i el pont Vell, les tasques 
s’han dut a terme a la riba dreta, 
per sota de l’estació de la RENFE, i 
també han consistit en la retirada 
d’arbres tombats o massa inclinats, 
així com d’una gran acumulació 
de canyes i deixalles. Aquestes tas-
ques han requerit el desbrossament 
de les bardisses perquè hi pogués 
entrar maquinària pesada. També 
s’ha hagut de tallar un arbre i di-
verses branques que havien caigut 
damunt del corriol que transcor-
re entre el riu Cardener i la Fàbri-
ca Blanca.
Igualment, en el tram baix de la rie-
ra de Rajadell, des del barri del Xup 
fins a Can Poc Oli, l’ACA ha retirat 
diversos arbres tombats, i també 
han netejat uns guals inundables 
que havien quedat parcialment ob-
turats per còdols i grava a la zona 
dels Corrons, cosa que dificultava 
el pas de les persones. L’Ajuntament 
de Manresa vol agrair la rapidesa 
i la col·laboració de l’ACA i de les 
empreses contractades. n

La riba del riu Cardener ha estat sotmesa, recentment, a una neteja

El Museu de Manresa després de l'enderrocament de la Sala Ciutat

AJ MANRESA ND - PErE fONTaNalS

Ajut europeu per 
fer del museu una 
referència del Barroc

nnn Sota el títol “L’esplendor del 
Barroc: Museu de Manresa, Museu 
del Barroc de Catalunya”, l’Ajunta-
ment de Manresa s’ha presentat als 
fons FEDER per tal de rebre finan-
çament europeu per transformar 
aquest gran equipament del segle 
XVIII en un museu de referència 
de l’art barroc a Catalunya. El pro-
jecte, que preveu una inversió de 
4.397.949 euros, té per objectiu dur 
a terme un ambiciós pla de de reha-
bilitació integral del museu i millo-
ra de la seva atractivitat arquitectò-
nica i museística, per tal que aculli 
una important col·lecció d’obres 
pictòriques i peces escultòriques 
de l’art barroc —l’època artística 
coetània a l’estada de sant Ignasi a 
Manresa i la seva canonització pos-
terior— a Catalunya i es converteixi 
en el museu referent del barroc al 
nostre país: el Museu del Barroc de 
Catalunya, a més de ser el Centre 
d’Acollida de Pelegrins.
En això consisteix bàsicament 
l’operació proposada en aquesta 
convocatòria. Un projecte d’abast 
nacional que té el suport del De-
partament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, que, en el Pla 
de Museus de Catalunya aprovat 
el 2017, ja recollia la importància 
de la col·lecció barroca del museu 
i atorgava a aquest equipament 

manresà el paper referent nacional 
d’aquest període artístic i cultural. 
En cas que s’atorgui aquest projecte  
FEDER, l’Ajuntament rebrà més del 
40 % de la inversió a través dels fons 
europeus.
Aquest és un projecte que s’em-
marca tant en el projecte 2022, en 
el marc del qual la ciutat està fent 
una aposta clara per aprofitar el 500 
aniversari de l’estada de sant Igna-
si a la ciutat per engegar un seguit 
d’actuacions de millora i de trans-
formació dels elements ignasians 
i els seus entorns, com és el cas de 
l’antic col·legi Sant Ignasi. També 
s’emmarca en el Pla de Govern, 
amb la finalitat d’impulsar estratè-
gies de revitalització del centre his-
tòric i potenciar el patrimoni his-
tòric, el paisatge urbà i tota mena 
d’activitats socials i culturals, i en 
el Pacte de Ciutat per a la Promo-
ció Econòmica i la Cohesió Social.
Aquesta proposta se centra a res-
taurar i museïtzar el Museu Comar-
cal de Manresa per tal que es con-
verteixi en el màxim referent de l’art 
barroc a Catalunya, a través d’actu-
acions previstes tant en l’àmbit ar-
quitectònic com museístic, alhora 
que s’impulsin accions de millora 
dels serveis de conservació, gestió, 
informació i promoció del museu, 
per tal de promoure la protecció, el 
foment i el desenvolupament del 
patrimoni cultural de la ciutat, de 
la comarca i de Catalunya. n

redacció
Manresa
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Aposta per la riquesa i l’equilibri 
territorial de les comarques barcelonines

Connectar les persones amb les 
oportunitats de futur. Aquest ha 
estat un dels pilars fonamentals 

de l’acció duta a terme per la Diputa-
ció de Barcelona durant aquests qua-
tre anys. 

Així, al llarg del mandat, s’ha mantin-
gut la voluntat d’enfortir la capacitat 
dels governs locals, amb l’objectiu de 
millorar la qualitat de vida de la pobla-
ció; alhora que també s’ha treballat per 
fomentar el progrés i l’equilibri territo-
rial de Catalunya. Tot això sense oblidar 
allò que defineix l’ADN de la Diputació: 
ser un element essencial per als governs 
locals de la demarcació, respectant-ne 
l’autonomia local i potenciant-ne el tre-
ball en xarxa.

Per desenvolupar aquesta tasca, la Di-
putació de Barcelona ha treballat en un 
conjunt de 13 projectes estratègics, ide-
ats per connectar amb les persones, l’efi-
ciència, la sostenibilitat i la tecnologia.

CrEACió dE lloCs 
dE trEbAll

Al llarg d’aquests quatre anys, la Di-
putació de Barcelona ha apostat pel 
territori com un element de generació 
de riquesa i creació de llocs de treball. 
En aquest sentit, també ha potenciat 
la qualitat i l’impacte dels plans locals 
d’ocupació, destinant-hi més de 110 
milions d’euros, i ha posat els recursos 
al servei de l’ocupació dels col·lectius 
més vulnerables.

També destaca la voluntat, per part de 
la Diputació de Barcelona, per trans-
formar els polígons industrials de la 
demarcació, per fer créixer les empre-
ses que s’hi ubiquen i crear nous llocs 
de treball i aconseguir, de retruc, incre-
mentar el PIB industrial català. Aquest 
pla, dotat amb 30 milions d’euros, fi-
nança inversions de gran impacte als 
polígons d’activitat econòmica de la 
demarcació.

La Diputació de Barcelona, per la creació de llocs de treball

ISTOCK

JOSEP CANO - DIPUTACIÓ DE BARCElONA

ISTOCK

Polígon industrial

EQUILIBrI TErrITOrIAL 

L’aposta de connectar les persones amb les oportunitats de futur també pas-
sa per dur a terme un seguit d’accions que assegurin l’equilibri territorial del 
territori. Per fer-ho possible, la Diputació ha dut a terme les obres necessàries 
per facilitar el desplegament de la fibra òptica al territori, a través de 252 km 
de carreteres de titularitat pròpia. D’aquestes actuacions se n’han beneficiat 
55 municipis i 1.874.540 habitants potencials.

Finalment, i sota la premissa d’apostar per una administració local que tingui 
garantides l’autonomia i la suficiència financera, la Diputació de Barcelona ha 
invertit 30 milions d’euros per tal que es puguin realitzar inversions en equi-
paments, infraestructures i béns locals, tant en inversió nova com de mante-
niment, reparació i conservació.

Rupit des del Mirador de la Palomera
Zona industrial
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Sant Joan serà el poble 
convidat a la fira 
ExpoBages d'enguany

nnn Sant Joan de Vilatorrada serà el 
municipi convidat de l’ExpoBages 
2019, que se celebrarà els dies 17, 
18 i 19 de maig al centre de Man-
resa. D’aquesta manera, prendrà 
el relleu de Súria, protagonista en 
la darrera edició de la fira, i dispo-
sarà d’un espai propi per donar-se 
a conèixer a la resta de la comarca. 
Aquest serà el tercer any que Expo-
Bages tindrà un municipi convidat, 
una figura que va estrenar Sant Vi-
cenç de Castellet ara fa dos anys.
Amb el municipi convidat, Expo-
Bages ha fet un pas endavant per 
reforçar el seu caràcter comarcal i 

esdevenir el certamen firal de refe-
rència a la Catalunya Central. L’or-
ganització de la fira vol donar pro-
tagonisme als diferents municipis 
i oferir-los un espai per mostrar el 
seu patrimoni cultural i festiu al 
conjunt de la comarca.
Sant Joan de Vilatorrada és el se-
gon municipi més poblat del Bages. 
Amb gairebé 11.000 habitants, és 
un dels principals pols d’activitat 
econòmica de la comarca. A la ve-
gada, està envoltat d’espais natu-
rals emblemàtics com el turó del 
Collbaix. Són coneguts arreu del 
territori esdeveniments com la Fes-
ta Major Infantil o la Fira Embar-
rats, que recorda el passat indus-
trial tèxtil de la població. n

Eduard font
Manresa

El Kursaal va atreure 
84.000 espectadors 
durant el 2018

nnn L’últim semestre del 2018 va ser 
“extraordinari” per al Teatre Kur-
saal de Manresa. Així ho ha asse-
gurat el seu gerent, Jordi Basomba, 
en el balanç anual. Durant l’últim 
mig any, l’equipament manresà ha 
assolit xifres rècord amb una ocu-
pació del 87 % i 35 funcions amb les 
entrades exhaurides.
El teatre manresà manté la tendèn-
cia dels darrers anys, i tanca el 2018 
amb 83.851 espectadors. En total, 
s’han programat 147 espectacles i 
s’han fet 191 funcions. 
El gerent ha assegurat que aquesta 
tendència de rècord continua latent 
en l’inici del 2019. De fet, prova d’ai-
xò és que ja s’han venut 374 “Tocs 
Oberts”, que és una nova modali-
tat d’abonament que permet com-

binar els diferents espectacles que 
s’ofereixen al Kursaal independent-
ment del gènere. 
Pel que fa al global de l’any, el Tea-
tre Kursaal ha tancat el 2018 amb 
gairebé 84.000 espectadors.
Basomba ha expicat que “el més im-
portant no és si s’aconsegueixen o 
es perden 500.000 espectadors, si-
nó el fet que la tendència es manté 
i el teatre aconsegueix mantenir la 
xifra dels 80.000 espectadors”. 
El teatre continua sent el gènere 
amb més públic, i la venda d’en-
trades per internet ja arriba al 56 %.
D’altra banda, per tal de satisfer la 
demanda dels espectadors, les ta-
quilles del Kursaal amplien horaris 
i atendran també durant els matins 
de dimarts a divendres. Una nove-
tat que ha estat molt ben acollida 
per a tot el públic, sempre divers, 
que omple el teatre. n

Pilar Goñi
Manresa

Els manresans no es 
creuen la ciutat turística
laia Cerarols
Manresa

nnn El regidor de Turisme de l’Ajun-
tament de Manresa, Joan Calmet, 
i el diputat de Turisme de la Dipu-
tació, Miquel Samper, van ser els 
encarregats de presentar el Pla de 
màrqueting turístic de Manresa, 
un document que defineix l’estra-
tègia que ha de seguir la ciutat en 
matèria turística i que orienta les 
accions necessàries per assolir les 
fites establertes.
A l’acte —que va tenir lloc a l’Au-
ditori de l’Espai Plana de l’Om—, 
hi van assistir, també, dues repre-
sentants d’Expertus, l’empresa 
que, a petició de la Diputació, va 
elaborar el document en qüestió 
i van destacar la importància que 
la ciutadania manresana es cre-
gui fermament que la ciutat té un 
gran potencial turístic com s'està 
demostrant.
El Pla de màrqueting turístic de 
Manresa, elaborat al llarg del 2018, 
té com a objectius principals esti-
mular l’enfortiment de les em-
preses del territori; consolidar el 
posicionament de la ciutat com a 
destinació de turisme cultural i es-
piritual; potenciar l’atracció de vi-

sitants mitjançant la promoció, la 
comunicació i la distribució mul-
ticanal, i dotar la ciutat dels equi-
paments i sistemes organitzatius 
necessaris per atraure turistes.
El diputat Miquel Samper va expo-
sar que els atractius patrimonials, 
arquitectònics, naturals, gastro-
nòmics i enoturístics que ofereix 
Manresa i el seu entorn “fan pre-
veure que, en molt poc temps, la 
ciutat serà una molt bona destina-
ció turística en tot allò que tingui a 
veure amb la natura”. 
Per la seva banda, Joan Calmet va 
posar de manifest que és “essen-
cial” poder disposar d’aquest Pla 

de màrqueting turístic de Manresa 
perquè, per una banda, “ens ajuda-
rà a ordenar i definir conceptes que 
potser ja eren coneguts”.
Les accions incloses al Pla també 
estan alineades amb les establer-
tes en el Pla director del Projecte 
Manresa 2022, pel fet que el 500è 
aniversari de l’estada de sant Igna-
si de Loiola a Manresa representa 
una gran oportunitat per posicio-
nar la ciutat com una destinació de 
turisme cultural i espiritual de re-
ferència.
Les actuacions previstes donen 
continuïtat a les tasques dutes a 
terme durant els darrers anys. n

L'activista Joan Morros serà 
el pregoner de la Llum 2019
Pilar Goñi
Manresa

nnn L’activista cultural manresà 
Joan Morros serà el pregoner de 
la Festa de la Llum 2019. El pre-
gó de la festa tindrà lloc el 15 de 
febrer a les 19.30 h al Saló de Ses-
sions de l’Ajuntament de Manre-

sa. Prèviament, a les 11 h del matí 
del mateix dia, tindrà lloc el pre-
gó infantil, que enguany anirà a 
càrrec d’un centenar d’alumnes 
de 6è de Primària i Educació de 
Secundària Obligatòria de l’esco-
la Jeroni de Moragas, l’alumnat de 
5è de Primària de l’escola Oms i de 
Prat i l’alumnat de 6è de Primà-

ria de l’escola Renaixença. Els pre-
gons institucional i infantil seran 
el tret de sortida de la Festa de la 
Llum, que se celebrarà a la ciutat 
de Manresa del 15 de febrer al 10 
de març i que en aquesta edició 
estarà administrada per la Fede-
ració d’Associacions de Veïns de 
Manresa (FAVM). n

Joan Calmet, regidor de Turisme, en plena presentació

AJ MANRESA
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A peu, corrent o 
en bicicleta!
Tu tries 

I els ajuntaments de: 
Manresa - Balsareny
Sallent - Santpedor
Sant Fruitós de Bages
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Tània rodríguez
Sant Fruitós de Bages

nnn Trenta-cinc agents turístics pú-
blics i privats de la comarca han as-
sistit a la presentació del Pla de Tre-
ball de Bages Turisme per a aquest 
2019 i dels programes Punts d’In-
formació Turística (PIT) i Biosphe-
re, en un acte celebrat al Celler Mas 
de Sant Iscle de Sant Fruitós de Ba-
ges. En aquesta sessió informativa, 
els assistents han pogut conèixer 
els principals objectius per a la pla-
nificació turística del Bages que es 
preveuen dur a terme des de l’Àrea 
de Turisme del Consell Comarcal 
del Bages, basats en les cinc líni-
es estratègiques definides pel Pla 
estratègic. Així mateix, han pogut 
conèixer de part de les responsa-
bles tècniques de la Diputació de 
Barcelona els programes en detall 
per valorar-ne l’adhesió en aquests 
programes clau per aprofundir en 
el coneixement del territori i teixir 
la xarxa de col·laboració per a l’es-

tructuració de la destinació.
Com a accions destacades del Pla 
de Treball, Bages Turisme preveu 
crear un material didàctic amb què 
els infants hauran de moure’s per 
la comarca i conèixer-ne i desco-
brir-ne els indrets. D’aquesta ma-
nera, es pretén estendre el conei-
xement adequat sobre el potencial 
turístic del Bages en tota la societat, 
començant per les escoles, i consci-
enciar sobre el gran valor natural, 
geològic i cultural de ser un Geo-
parc Mundial UNESCO. A més, es 

preveu desenvolupar un nou pla de 
comunicació elaborat l’any passat 
que considera diverses accions per 
incrementar la notorietat del Bages 
i del Geoparc, així com impulsar 
els operadors turístics del territori.
El conseller de l’Àrea de Turisme del 
Consell Comarcal del Bages, Josep 
Canals, ha explicat que “enguany 
consolidarem l’ambiciosa aposta 
per fer que la comarca progressi so-
cialment i econòmicament de la mà 
del desenvolupament turístic. Tots 
plegats, administracions, opera-
dors privats i societat civil aconse-
guirem aquest objectiu”.
Pel que fa a altres accions previstes, 
destaca l’enfortiment del Geoparc 
Mundial UNESCO de la Catalunya 
Central amb l’elaboració d’una ex-
posició per explicar a tot tipus de 
públic què és el Geoparc i com es 
pot visitar, la creació d’un calenda-
ri de fires i festes d’interès turístic 
i l’impuls d’un calendari de jorna-
des gastronòmiques de les quatre 
temporades. n

El Consell Comarcal, 
amb la rehabilitació 
d'edificis residencials

nnn El Consell Comarcal del Bages 
va repartir —aquest passat 2018— 
un total d’1.251.495,98 euros, cor-
responents a les sol·licituds que van 
tramitar de 1.452 ciutadans i ciuta-
danes de la comarca per accedir a 
subvencions per a la rehabilitació 
d’edificis d’ús residencial i per al 
pagament del lloguer 2018 (MIFO); 
per inscriure’s al Registre de Sol-
licitants d’Habitatges de Protecció 
Oficial (HPO), i per rebre prestaci-
ons econòmiques d’especial urgèn-
cia per a l’habitatge i per al paga-
ment de lloguer.
“L’accés a l’habitatge és un dels 
grans problemes que tenen les per-
sones, i des del Consell Comarcal 
estem determinats a garantir el 
dret a l’habitatge als bagencs i ba-
genques”, comenta el conseller de 
l’Àrea de Territori i Habitatge, Fer-
ran Estruch, i afegeix que “és pre-
cisament per això que la tasca de 

l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) 
és tan clau”, perquè “permet apor-
tar els recursos necessaris per tal 
de millorar les condicions de vida 
del conjunt de la població”.
Les subvencions per al pagament 
del lloguer 2018 (MIFO) són un ajut 
en règim de concurrència compe-
titiva per facilitar l’accés i la per-
manència en un habitatge en rè-
gim de lloguer a sectors de població 
en risc d’exclusió social. L’any 2018 
l’OLH va tramitar 623 expedients 
(509 l’any 2017), dels quals van sor-
tir favorables 509, traduïts en ajuts 
per valor de 760.679,71 euros.
Pel que fa a les prestacions per al 
pagament del lloguer 2018, es tracta 
d’ajuts a fons perdut que serveixen 
per fer front al pagament del llo-
guer de les unitats de convivència 
que tenen ingressos baixos o mo-
derats, a qui el cost de l’habitatge 
pot situar en risc d’exclusió social. 
L’OHL va tramitar 146 expedients 
favorables (172 l’any 2017) per valor 
de 276.239,84 euros. n

laia Cerarols
Manresa

Súria inaugura l'exposició dels 50 anys de les 
Joventuts Musicals a Cal Balaguer del Porxo
redacció
Súria

nnn L'exposició 50 anys de Joven-
tuts Musicals va ser inaugurada el 
26 de gener a Cal Balaguer del Por-
xo de Súria.
Aquesta mostra forma part del pro-
grama de la Festa de Sant Sebas-
tià i es podrà visitar fins al proper 
2 de març.
L'acte va servir per remarcar i re-
conèixer la important tasca de di-
namització cultural que Joventuts 
Musicals ha desenvolupat a Súria 

en àmbits com la música, la pintu-
ra, la fotografia, el cinema i la divul-
gació, entre d'altres. Actualment, 
l'entitat organitza els concursos de 
pintura ràpida i de fotografia Vi-
la de Súria, que mantenen un alt 
nivell de qualitat i compten amb 
un elevat nombre de participants.
L'exposició aplega nombroses fo-
tografies, cartells, programes i al-
tres documents sobre l'activitat de 
Joventuts Musicals a Súria des del 
naixement de l'entitat, que va tenir 
lloc el 1.965. L'horari de la mostra 
és el següent: de divendres a diu-

menge, d'11.00 a 14.00 h, i dissabtes 
també de 16.00 a 18.00 h.
L'acte inaugural de l'exposició va 
començar amb dues actuacions 
d'alumnes de l'Escola Municipal 
de Música i la lectura d'un poema 
que el surienc Salvador Perarnau, 
Mestre en Gai Saber, va dedicar al 
grup promotor de Joventuts Mu-
sicals a Súria. El poema va ser lle-
git per l'actriu surienca Marialba 
Esquius.
L'alcalde, Josep Maria Canudas, va 
destacar el treball de dinamització 
cultural desenvolupat. n La inauguració de la mostra va estar molt concorreguda

AJ SURIA

CC baGES

Acte de presentació

35 agents turístics coneixen 
cap a on va el turisme al Bages
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Les matriculacions de vehicles industrials i comercials ha baixat, en conjunt, un 4,2 %.  Aquest descens es deu, en part, al fet que alguns gestors de flotes de vehicles d'empresa han marxat de Catalunya per qüestions tributàries

EL REPORTATGE

Eli Pagan
Manresa

Alguns experts apunten 
que el sector de la dis-
tribució i reparació de 
vehicles a Espanya po-

dria crear en els propers dos anys 
uns 21.000 llocs de treball. El sec-
tor de l’automoció continua sent 
un dels motors  econòmics d’un 
país. Alguns experts parlen d’un 
2019 complicat per al sector amb 
un estancament de les matricula-
cions. Però primer toca fer balanç 
del 2018.

l'any 2018, 
balanç satisfactori

El Gremi del Motor de Barcelo-
na fa un balanç “satisfactori” pel 
que fa a vendes de vehicles en el 
tancament de l’exercici del 2018.  
“En el còmput anual i en el con-
junt del mercat”, diu Joan Blanca-
fort, secretari general del Gremi. 
“Pot sorprendre aquesta valora-
ció per una persona que coneix 
les dades de matriculacions, però 
és que una cosa són les vendes i 
una altra les matriculacions”, diu, 
i explica “en una primera anàlisi 

partint de les dades de les matri-
culacions de Trànsit, el total de 
matriculacions del conjunt del 
mercat d’automoció baixa lleu-
gerament en un 1 %, respecte a 
l’any 2017.  Les vendes d’auto-
mòbils particulars a Catalunya 
ha pujat un 3,8 % i en el conjunt 
estatal un 3,7 %. “Estem lleuge-
rament per sobre i essent aquest 
el nostre canal principal de ven-
des, per això -en fer balanç- va-
lorem l’any de manera positiva”, 
diu Blancafort. Les matriculaci-
ons de vehicles industrials i co-
mercials han baixat en conjunt 

un  4,2 %, però “és que resulta que 
els gestors de flotes també tenen 
vehicles industrials i comercials 
i també això ha impactat en les 
matriculacions catalanes”, expli-
ca el secretari general del gremi.  
Aquestes matriculacions han bai-
xat perquè alguns gestors de flotes 
de vehicles d’empresa han mar-
xat de Catalunya per raons tribu-
tàries: “per evitar l’impost català 
que grava les emissions de diòxid 
de carboni (CO2). En la resta de 
la península, aquest impost no 
existeix”. Blancafort explica que 
a més, hi ha un segon aspecte que 
cal tenir en compte i és que, ens 
els darrers mesos de l’any, el mer-
cat ha perdut dinamisme.  

D’altra banda, el mercat català de 
motocicletes va a “tot gas” per-
què ha pujat un 12,6 % durant tot 
l’any i en el darrer mes de desem-
bre, la pujada va ser del 16,8 %. Al-
tra cosa és el segment dels ciclo-
motors, que perd embranzida en 
els darrers anys. A Catalunya du-
rant l’any 2018 s’han matriculades 
42.000 motos i 4.000 ciclomotors. 
22 de cada 100 motocicletes ma-
triculats a l’Estat són catalanes. 
En general, l’any 2018 ha tingut 
dues cares: uns mesos bons, i al 
final un tancament més dolent. 
Segons Blancafort, aquest fet és 
degut a tres motius: la marxa dels 
gestors de flota és més visible en 
els darrers mesos;   l’economia en 
general ha perdut força en el con-
junt estatal. I afegeix com a terce-
ra causant l’entrada en vigor del 
protocol WLTP el passat mes de 
setembre. Aquest canvi legal ha 
distorsionat el mercat.

la venda de cotxes de 
segona mà augmenta

A Catalunya, el mercat d’automò-
bils de segona mà ha pujat un 11,5 % 
 i en el conjunt estatal ha pujat un 
6,6 %. La pujada a Catalunya és de 
dos dígits i superior a la mitjana es-
tatal i, per tant, satisfactòria.  La re-
lació d’automòbils usats a Catalu-
nya és de l'1,8 %. És a dir, diu Joan 
Blancafort, “de cada 100 automò-
bils usats, se’n venen 55 de nous. 
És evident que el mercat de segona 
mà és més nombrós en operacions”. 

El 2019

Alguns experts auguren un any 
complicat per a aquest 2019 pel 
que fa la venda de vehicles. Joan 
Blancafort, però, assenyala que és 
molt difícil fer un pronòstic per-
què hi ha molts factors que entren 
en joc, i destaca “no serem, però, 
nosaltres qui discutirem les opi-
nions d’altres veus autoritzades, 
el temps dona i treu la raó”. I afe-
geix “sí puc afirmar que el conjunt 
d’empreses del sector treballaran 
per millorar els seus resultats i que, 
en aquesta línia, tindran el suport 
de les entitats que els agrupem, 
el Gremi del Motor de Barcelona 
i la Federació Catalana del Mo-
tor (FECAVEM)”.  Els factors que 
condicionaran el mercat seran “la 
moderació del consum privat i la 
ralentització de l’impuls laboral i 
l’activitat econòmica. També diu 
que “el condicionarà l’entrada en 
vigor de polítiques que graven l’ús 
i tinença del vehicle privat, com 
són l’impost sobre les emissions, 
els peatges o l’impost sobre els  

El món de l’automoció encara el 2019 
amb bones sensacions, però amb incertesa
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EL REPORTATGE  

Grau en mestre 
d'Educació Infantil 
d'UManresa
/ vocació
/ responsabilitat
/ rigor
/ innovació docent

Coneixes les iniciatives 
d'UManresa per introduir la 
ciència a les primeres edats?
Vine a descobrir-les a la jornada 
de portes obertes del 6 d'abril de 
2019, de 10h a 14h.

Inscriu-te a: 
www.umanresa.cat/jpo

La Maria és una apassionada 
de la ciència. Per això, ajuda 
els més petits a fer-se preguntes 
i els anima a buscar respostes.
És mestra d’Educació Infantil.

Descobreix la història completa de 
la Maria a: www.umanresa.cat/
mestres-educacio-infantil

FACULTAT
DE CIÈNCIES SOCIALS

Sembla que totes les previsions de vendes de cotxes 
nous a particulars per a aquest any no siguin gaire 
esperançadores. Si més no, al voltant d’1,3 mili-

ons d’unitats com en el 2018, però cal tenir en compte 
que precisament en aquest sector dels concessiona-
ris ja estan acostumats a la pressió del mercat i saben 
fer front als mals auguris, malgrat les possibilitat de 
canvis normatius o de fiscalitat en un any d’eleccions 
que sempre és sinònim d’un cert retard en la decisió a 
l’hora d’adquirir un vehicle per part dels compradors. 

Pot ser especialment rellevant la influència que pot te-
nir la futura legislació del canvi climàtic i transició ener-
gètica, així com l’increment de la fiscalitat al dièsel i les 
restriccions de trànsit, sobretot de les grans ciutats, 
a determinats tipus de vehicles, una vegada ja està 
plenament en vigor i amortitzat el lleuger descens de 
vendes en el darrer semestre del 2018, amb l’arribada 
del nou estàndard d’homologació d’emissions WLTP.

Amb aquest panorama, al futur comprador se li plan-
teja el dubte de per on tirar. Si repetir un dièsel, ja que 
fa de mitjana uns 20.000 km l’any (seria l’opció ideal 
al meu entendre), ja que aquests vehicles propulsats 
per aquest tipus de combustible amb menys de deu 
anys no plantegen cap problema d’una contaminació 
superior i, per tant, podran circular per ciutat sense cap 
impediment. De moment, el cotxe totalment elèctric 
resulta més car de compra, presenta l’inconvenient de 
la recàrrega a casa si es viu en una comunitat de veïns 
per la inversió que cal fer per fer arribar l’electricitat 
a un endoll a la seva plaça de pàrquing, la limitació de 
l’autonomia i els punts de recàrrega. D’altra banda, els 

híbrids endollables són diferents perquè, quan s’esgota 
l’energia elèctrica, automàticament es posa en mar-
xa el motor tèrmic, cosa que succeeix amb els híbrids 
convencionals. De totes maneres, crec que és una op-
ció molt recomanable si habitualment es fan trajectes 
per ciutat i rodalia pensant en els beneficis ecològics 
que aquesta opció comporta. També tenim la hibrida-
ció en gas natural que, combinat amb la gasolina, surt 
molt més barat el preu per quilòmetre perquè el cost 
del gas és inferior.

De moment, i segons l’Agència Europea del Medi Am-
bient (AEMA), l’increment dels cotxes elèctrics en un 
principi reduiria els gasos amb efecte d’hivernacle i mi-
lloraria la qualitat de l’aire urbà, però a la vegada aug-
mentaria la demanda d’electricitat. Aquesta agència 
calcula que si l’ús d’aquests vehicles arriba al 80 % el 
2050 seria necessari generar 150 gigavats extra d’elec-
tricitat per carregar-los, cosa que augmentaria emis-
sions si la producció només es cobreix amb centrals 
de carbó. A part de l’augment necessari de milers de 
punts de recàrrega ràpida d’alta tensió. Caldrà, doncs, 
estar atent a les futures tecnologies en un sector en el 
qual tots els fabricants han fet i fan que els cotxes ca-
da vegada siguin més respectuosos amb el medi am-
bient. A més, estic convençut que la carrera per dotar 
de més autonomia els cotxes elèctrics només acaba 
de començar. A la vegada, la implantació de la com-
pra per un preu a pagar en una quota mensual és una 
realitat en la majoria de les operacions i això també 
en facilita la venda.  

Joan Vidal

    2019, un any d’incertesa, però interessant
Hidrocarburs”.  En un recent es-
tudi fet abans de tancar l’exerci-
ci, s’estimava per a l’any 2019 un 
creixement del sector d’un 0,9 
%, sobre el total de matriculaci-
ons d’automòbils de turismes al 
conjunt del territori. Extrapolada 
aquesta dada al mercat català, diu 
el secretari del gremi , “podem fi-
xar orientativament les matricu-
lacions a Catalunya per al 2019, en 
187.000 unitats. Es preveu, però, 
un 2019 intens pels més que pro-
bables canvis amb incidència en 
les vendes i en la mobilitat”. Joan 
Blancafort subratlla que el futur 
del sector serà “apassionant”. Els 
principals reptes futurs del sector 
seran “la connectivitat, l’electri-
ficació, la conducció autònoma, 
l’impacte de la mobilitat en el 
medi ambient, la digitalització, 
el vehicle compartit, els sistemes 
d'informació que incorporen els 
vehicles nous o la seguretat dels 
vehicles”. Segons Blancafort, tots 
aquests canvis dels vehicles “revo-
lucionaran la mobilitat i l’automo-
ció generant canvis de models de 
negoci, però també oportunitats”. 

El vehicle elèctric 

L'any 2018 es van matricular 2.146 
vehicles elèctrics a Catalunya, co-
sa que representa un augment del 
10,3 % respecte al 2017, quan se'n 
van vendre 1.946. Catalunya és el 
segon territori de l'Estat amb més 
vehicles d'aquest segment, per 
darrere de la Comunitat de Ma-
drid, amb 7.727 unitats matricu-
lades durant tot l'any, després de 
registrar un augment del 88 %. El 
secretari general del gremi del mo-
tor apunta que “l’electrificació és 
el camí i, de fet, l’avantprojecte del 
govern espanyol apuntava l’horitzó 
2.040 com a fita per assolir-ho. Però 
també és cert que hi ha altres mo-
toritzacions al mercat actual que 
evolucionen per donar resposta 
a les necessitats futures”. Segons 
Blancafort, “l’escenari actual del 
comerç de vehicles és que 9 de cada 
10 automòbils són benzina i dièsel, 

encara que aquest ha perdut accep-
tació. El dièsel té encara recorregut 
i potencial de millora i és una tec-
nologia que, aplicada als vehicles 
comercials i industrials, es difícil 
de reemplaçar”. 

Segons Blancafort, el vehicle hí-
brid “és una gran alternativa de 
futur amb les seves variables elèc-
tric o gas i la majoria de marques 
ja han incorporat els híbrids en el 
seu catàleg de productes”. El crei-
xement dels automòbils elèctrics 
i híbrids i altres motoritzacions 
alternatives han augmentat en 
els darrers anys i ja ocupen en-
tre un 9-12 % de les matriculaci-
ons. Aquestes tecnologies ja es-
tan presents en el nostre mercat, 
diu Blancafort, “és una opció real 
i el que passa és que actualment 
els vehicles de benzina mantenen 
una quota de mercat molt gran”. 
Blancafort assegura que estan se-
guint “molt de prop el treball que 
impulsa la Generalitat de Cata-
lunya a través de l’Institut Català 
d’Energia”. La xarxa de punts de 
recàrrega catalana és la més com-
pleta de l’Estat. “És una aposta es-
tratègica a la qual des del nostre 
sector també donem suport”, ex-
plica, “molts concessionaris, amb 
el suport de la seva marca, instal-
len punts de recàrrega”. “Per la 
nostra part, des del Gremi també 
ens hem preocupat per informar 
els nostres agremiats perquè pu-
guin atendre les consultes dels 
seus clients sobre la instal·lació 
de punts de recàrrega a casa se-
va o en empresa", diu el secretari.

Ajudes per a vehicles nous

Hores d’ara no hi ha ajudes per 
comprar un vehicle nou.  En els 
pressupostos generals de l’Estat 
hi ha previstes unes ajudes foca-
litzades en els vehicles alternatius 
(motor elèctric, gas...), amb una do-
tació pressupostària que “preve-
iem s’esgotarà ràpidament, però 
per a la gran majoria de vehicles 
no n’hi ha”. n
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Prevint inaugura la nova oficina a Sabadell 
amb la presència del conseller de Treball
24 ANyS DE PREVINT. l'empresa ja té, actualment, 24 oficines arreu del territori català

Prevint va inaugurar el 24 
de gener les seves noves 
instal·lacions del Vallès 
Occidental al carrer Es-

tació de Sabadell. A l’acte hi van 
ser presents el conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Ge-
neralitat de Catalunya, Chakir El 
Homrani Lesfar, així com repre-
sentants d’organitzacions empre-
sarials, socials, sindicals i indus-
trials del Vallès Occidental.

L’empresa de prevenció de riscos 
laborals ha volgut celebrar la seva 
arribada a Sabadell amb una ac-
te de benvinguda. El conseller va 
parlar dels reptes dins l’àmbit de 
la prevenció i la salut en el treball i 
es va referir a Prevint com una em-
presa amb una llarga trajectòria i 
un equip altament professional.

Pilar Goñi
Sabadell

Juli Fernández, tinent d’alcal-
de de l’Ajuntament de Sabadell, 
va destacar la importància de la 

tecnologia i la digitalització a les 
empreses, però, a la vegada, va 
puntualitzar que qualsevol em-

presa està formada per persones.
Tots els convidats van destacar 
l’esperit emprenedor de Prevint, 
així com la seva aposta per l’ex-
pansió arreu del territori català i 
el seu compromís pel benestar i la 
salut dels treballadors de les em-
preses del país.

Prevint és una empresa de capi-
tal 100 % català que té per finali-
tat tenir cura de la salut dels tre-
balladors i vigilar l’eliminació 
dels riscos en el desenvolupa-
ment de l’activitat professional 
dels treballadors, i considera els 
aspectes vinculats a les noves 
professions i processos. Actu-
alment, té diverses oficines re-
partides per tot Catalunya, en-
tre les quals la de Sabadell, que 
és la darrera a obrir les portes 
al públic. Aix í ho va destacar 
el president de Prevint, Josep 
Bombardó.

La societat va néixer el maig del 
2006 per donar continuïtat a les 
activitats preventives iniciades pel 
Servei de Prevenció de Mútua In-
tercomarcal. D’aquesta manera, 
va adoptar els anys d’experièn-
cia i coneixements en el món de 
la Prevenció de Riscos Laborals 
de la Mútua, així com els seus va-
lors i característiques distintives i 
va donar una importància vital al 
seu compromís amb la societat i 
va assolir reptes de competitivitat.
Prevint assoleix 24 anys d’història 
amb 14 instal·lacions a Catalunya 
i ha fet de la qualitat la seva raó de 
ser servint la ciutadania amb pro-
fessionalitat.

El director general de Prevint, Mi-
quel Soler, i el conseller delegat, 
Antoni Garrell, així com empre-
saris, sindicats i alcaldes del Va-
llès no es van voler perdre aquest 
acte inaugural a Sabadell. n

El conseller El Homrani amb directius de Prevint

PrEVINT

25 anys de Mas de la Sala
explicats en un llibre
laia Cerarols
Sallent

nnn Un centenar de persones van 
ser presents al sopar commemora-
tiu dels 25 anys de Mas de la Sala 
el 22 de gener. Ignasi Sala, un dels 
propietaris, és també l’autor del 
llibre Tastem el Bages. Empresa-
ris, polítics, proveïdors, restaura-
dors, representants de productes 
de proximitat i personatges públics 
de la comarca, entre d’altres, van 
ser convidats a la celebració. Ignasi 
Sala va fer balanç d’aquests 25 anys 

d’història del restaurant. “Quan 
vam començar sí que teníem en la 
imaginació què volíem ser, però 
no teníem gaire clar com fer-ho.”. 
L’excusa del llibre precisament és 
el 25è aniversari. “Estem molt con-
tents del resultat final. L’any passat 
vam fer un cicle de sopars mensuals 
(Tastem el Bages amb...) on a cada 
vetllada es convidava un proveï-
dor de proximitat de la comarca. 
En aquestes trobades s’utilitzaven 
els seus productes. Els menús esta-
ven maridats amb vins del Bages. 
Cada sopar era en petit format; pen-

sat per a unes vint-i-cinc persones. 
Vam tenir la sort de comptar amb 
clients assidus que, quan acabaven 
un sopar, ja esperaven el següent. 
Les trobades es cloïen amb un de-
bat”. A Tastem el Bages es poden tro-
bar les receptes d’aquests dotze so-
pars, un recull dels almanacs que 
han estat editant trimestralment 
des de l’any 2013, així com una sè-
rie de pinzellades anecdòtiques de 
la història familiar del Mas. Entre-
vistes, fotografies i reflexions com-
plementen la publicació. 
Aquest és l’inici celebració. n

Renovada i 
participada Fira dels 
Romeus a Monistrol

nnn Monistrol de Montserrat va ce-
lebrar el 27 de gener la setena edició 
de la Festa dels Romeus. Es tracta 
de diverses escenificacions que van 
succeir durant el temps de la devas-
tadora pesta. El visitant pot viatjar 
en la història pels diferents carrers 
del nucli antic de la vila.
La construcció de les esglésies de 
Sant Pere i de Santa Maria de Mont-
serrat, l’arribada dels peregrins a 
Monistrol, la rebuda de l’abat, l’arri-

bada dels metges amb l’anunci ofi-
cial de la pesta, el mercat de la vila, 
el carro dels empestats o la vida del 
poble del segle XVI són algunes de 
les escenes que es poden veure. A 
la plaça del Bo-Bo també s’hi mos-
tren oficis artesans com ara el d’un 
antic ferrer. La vestimenta dels mo-
nistrolencs esdevé per un cap de 
setmana d’estil renaixentista. Les 
representacions es complementen 
amb el mercat instal·lat a la plaça de 
la Font Gran, on els visitants poden 
adquirir diferents productes d’ali-
mentació i artesania. n

Tània rodríguez
Monistrol de Montserrat
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molt més del que t’imagines

La Diputació de Barcelona aposta pel territori com a 
element de generació de riquesa i llocs de treball 
potenciant els plans locals d’ocupació i posant nous 
recursos a disposició dels col·lectius més vulnerables.

Connectem els ciutadans 
amb les oportunitats de futur

www.diba.cat /connectem
Descobreix-ho a:
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Anunci Connectem futur 255x334,3 mm, Freqüència BAIXA.pdf   1   25/1/19   14:26
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CONSULTA OBERTA

Què ha passat amb la modificació 
de la Llei d’arrendaments aprova-
da pel Govern de l’Estat el passat 
desembre?
El que ha passat és que el Govern 
de l’Estat, fruit del fet que no té una 
majoria suficient en el Congrés dels 
Diputats que li permeti aprovar lleis 
amb el procediment legislatiu ordina-
ri, s’ha acostumat a aplicar les seves 
polítiques a través de la figura del 
reial decret llei. En principi aquesta 
figura jurídica només està prevista 
que pugi ser utilitzada pel Govern per 
a situacions d’extraordinària i urgent 
necessitat i, tenint en compte que és 
una disposició legislativa provisional, 
cal que en un termini de 30 dies, el 
Congrés dels Diputats es pronunciï 
sobre la seva convalidació o sobre la 
seva derogació.
Com a conseqüència d’aquest pro-
cediment, el que ha passat és que el 
Congrés dels Diputats ha acordat la 
seva derogació, de manera que dei-
xa de tenir efectes. Van votar a favor 
de la convalidació el PSOE, Coalició 
Canària, PNV i PDECaT, i en contra 
el PP, Ciutadans, Podemos i ErC. Pel 
que fa a aquestes dues darreres for-
macions polítiques, van justificar la 
seva negativa bàsicament en el fet 
que no s’hagués inclòs a la redacció 
d’aquesta norma que es fixessin lí-
mits de preu per als lloguers més alts.   

Com afectava aquest Reial de-
cret llei a la durada dels contrac-
tes d'arrendament?
Pel que fa a la durada dels contrac-
tes de lloguer, aquesta norma afec-
tava bàsicament els contractes d’ar-
rendament dels habitatges, respecte 
als quals ampliava el període mínim 
de durada, el qual passava de tres a 
cinc anys, si bé si l’arrendador era 
una empresa, aquest període mínim 
passava a 7 anys. aquest període mí-

nim el que implica és que l’arrendata-
ri té garantida aquesta durada, enca-
ra que inicialment el contracte s’hagi 
pactat per una durada inferior. Per al-
tra part, també s’ampliava d’un a tres 
anys la pròrroga del contracte en cas 
que un cop arribats els primers 5 o 7 
anys, segons el cas, cap de les parts 
no hagués notificat a l'altra la finalit-
zació del contracte en aquell moment. 
la justificació d’aquesta ampliació de 
la durada mínima era per donar més 
estabilitat a l’arrendatari, en un mo-
ment en el qual cada cop més gent op-
ta pel lloguer. 

Afectava aquest Reial decret llei a 
la renda dels contractes d'arrenda-
ment?
Pel que fa a la renda dels contractes, 
el reial decret llei regulava que en els 
contractes de renda reduïda (aplicable 

als que la renda mensual no superava 
els 600  euros),  no es podia incremen-
tar anualment la renda  més que l’IPC 
dels últims dotze mesos.
També cal dir amb relació a les des-
peses generades per la formalització 
del contracte de lloguer que, en el cas 
que l’arrendador fos una persona ju-
rídica, sempre serien al seu càrrec les 
despeses de gestió immobiliària i de 
formalització del contracte, excepte 
que aquests serveis haguessin estat 
contractats per iniciativa directa de 
l’arrendatari, i en aquest cas anirien 
al seu càrrec.

Què passa amb els contractes de llo-
guer que s’hagin formalitzat men-
tre aquest Reial decret llei ha estat 
en vigor?
Cal dir que el fet que no s’hagi conva-
lidat el reial decret llei i, per tant, que 

hagi quedat derogat, no afecta els con-
tractes de lloguer formalitzats men-
tre aquest  ha estat en vigor, de ma-
nera que aquests contractes quedaran 
igualment sotmesos plenament a allò 
previst en el reial decret llei. D’aquesta 
manera, respecte a aquests contractes 
de lloguer d’habitatge, els serà aplica-
ble, per exemple, la durada mínima de 
5 anys o de 7 anys si l’arrendador és 
una persona jurídica. això implica que 
els contractes de lloguer formalitzats 
durant aquest període són, en princi-
pi, més beneficiosos per a l’arrenda-
tari que els que s’haguessin formalit-
zat amb anterioritat al 19 de desembre 
de 2018, i també als que es formalitzin 
amb posterioritat a la seva derogació. 
 
I ara què passarà amb els contrac-
tes de lloguer?
Pel que fa als contractes que ja eren 

vigents en el moment que es va dic-
tar el reial decret llei 21/2018, cal 
dir que aquesta mateixa norma ja 
establia en una disposició transitò-
ria (Disposició Transitòria Primera), 
que aquests contractes continuari-
en regint-se per allò establert  en el 
règim jurídic que els era aplicable. 
És a dir, que aquest reial decret llei 
no els afectava. Per tant, pel que fa 
a aquests contractes, cal dir que no 
els ha afectat ni l’aparició ni la dero-
gació d’aquest reial decret llei.
Pel que fa als contractes formalit-
zats mentre el reial decret llei esta-
va en vigor, sí que els serà aplicable 
allò que es preveia en el referit re-
ial decret llei.
finalment i pel que fa als contractes 
que es formalitzin amb posterioritat 
a la derogació d’aquest reial decret 
llei, tornaran a quedar sotmesos a la 
normativa anterior.

Aquest Reial decret llei incloïa me-
sures fiscals?
Cal dir  que efectivament aquesta 
norma,  pel que fa a l’àmbit fiscal, 
per una banda donava eines als ajun-
taments per establir incentius o càr-
regues fiscals, que poden fixar per 
exemple un recàrrec de fins al 50 % 
de la quota de l’IbI per als immobles 
d’ús residencial que es trobin deso-
cupats amb caràcter permanent, ai-
xí com poden fixar una bonificació 
de fins el 95% a la quota de l’IbI per 
a determinats habitatges. Per altra 
banda i, com a element més desta-
cat, s’establia una exempció de l’im-
post sobre transmissions patrimoni-
als i actes jurídics documentats per 
la subscripció de contractes d’arren-
dament d’habitatge per a ús estable 
i permanent. aquest impost suposa 
pagar un 0,5% sobre el total de l’im-
port de la renda pels anys de durada 
del contracte. n

la regulació de l’arrendament d'habitatges 
un cop el Congrés dels diputats no ha convalidat 
el reial decret llei 21/2018 
CONSULTA OBERTA amb Ferran Busquet, economista i mba per ESaDE. auditor de comptes
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ARA JA POTS DEMANAR HORA ONLINE  
PER VISITAR-TE A LA CLÍNICA SANT JOSEP!
I CONSULTAR LLIUREMENT EL TEU HISTORIAL MÈDIC

Descarrega’t l’APP Espai Pacient  
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Record als morts per bombes 
de la Guerra Civil a Manresa 
Pilar Goñi
Manresa

nnn Trenta-cinc persones van 
perdre la vida en els dos atemp-
tats que va patir la capital del Ba-
ges el 21 de desembre del 1938 i el 
19 de gener del 1939. Vuitanta anys 
després d’aquests malaurats episo-
dis, l’Associació Memòria i Histò-
ria i l’Ajuntament de Manresa vo-
len recordar-los amb l’exposició I 
la mort va caure del cel, que aquest 
divendres al vespre ha obert portes 
al refugi antiaeri del Grup Escolar 
Renaixença.
 Pep Corral, un dels comissaris de 
la mostra, explica que “hem volgut 
donar un enfocament molt senso-
rial a una exposició que no vol dei-
xar ningú indiferent”. L’espai, fred i 
humit, “ja ens transporta a aquells 
moments tan durs que va haver de 
viure la gent que va córrer cap aquí 
per salvar la vida”, comenta.
 Cada espai del refugi trasllada a 
un punt diferent d’aquella tràgica 
història. Arrenca, explica Corral, 
amb com la capital del Bages es va 
preparar per a aquell cru moment 
després que altres ciutats ja fossin 

bombardejades. “Ja es preveia que 
passaria”, remarca. En una altra 
sala s’explica que els bombardejos 
“no buscaven altra cosa que servir 
de banc de proves per a l’aviació 
feixista per al que va ser després 
la Segona Guerra Mundial”.
 La tercera sala, la més dura, recor-
da aquelles trenta-cinc víctimes 
mortals “comptabilitzades, però 
que no descartem que fossin més”, 
diu el comissari, que insisteix en el 
fet que la mostra ha perseguit ser 
“molt curosa i prudent”: “Si una co-
sa no l’hem tingut clara, no l’hem 
inclòs”, ha matisat. En aquest ter-
cer espai hi ha, únicament, trenta-
cinc cadires. Al damunt, el rostre 
de les persones que no van sobre-
viure a l’atac franquista.
I la mort va caure del cel també 
inclou una zona dedicada, ex-
clusivament, a aquells dos atacs, 
i una altra en la qual es projecta 
un documental en què víctimes 
dels bombardeigs i familiars seus 
narren aquells fets tràgics. Una lo-
cució, elaborada pel manresà Jor-
di Estrada i locutada per membres 
dels Carlins, i que es va escoltant 
en cadascuna de les sales, acaba de 

submergir els visitants en aquells 
esdeveniments.
La mostra recupera gran part dels 
documents que ja es van poder 
veure, ara fa cinc anys, amb mo-
tiu del 75è aniversari dels bombar-
dejos, però n’incorpora de nous. 
En destaca, per exemple, el dieta-
ri de Maria Farré en què, després 
del primer dels atacs, explica que 
“hi ha hagut 28 o 29 víctimes, fan 
esgarrifar... les hem anat a veure 
al cementiri”.
També es poden veure imatges no-
ves, com la basílica de la Seu re-
convertida en refugi; i inclou molts 
petits detalls, com ara la cartera 
que duia una altra de les víctimes 
i en la qual encara es perceben els 
efectes de la metralla.
L’exposició es podrà veure fins al 
3 de març. A banda de Corral, el 
comissariat de la mostra està for-
mat per Joaquim Aloy, Pep Castilla, 
Conxita Parcerisas i Teresa Torra, 
membres de l’Associació Memòria i 
Història de Manresa. La documen-
tació històrica ha anat a càrrec de 
Pere Gasol i Joaquim Aloy. El dis-
seny i la producció són de L’Arada 
Creativitat Social. n

Nova senyalització 
per a l'Anella Verda 
de Manresa

nnn Una de les millors maneres de 
conèixer l’Anella Verda de Manresa 
és a través dels seus itineraris. En 
total, hi ha vuit rutes senderistes, a 
banda d’altres recorreguts que pas-
sen parcialment pel terme. Són re-
correguts pensats per conèixer els 
espais representatius, alhora que 
se'n gaudeix dels valors patrimo-
nials, naturals i culturals.
L’octubre del 2018 l’Ajuntament va 
fer treballs de senyalització amb 
pintura de l’itinerari dels Pous de 
glaç i la riera de Guardiola (9,4 km), 
marcant el recorregut amb ratlles 
verdes.
Ara, es fa un pas més i es completa 
la senyalització posant fites en l’en-
creuament d’alguns camins, per 
facilitar a l’excursionista el segui-
ment de l’itinerari. Aquesta senya-
lització conté sempre la ubicació 
geogràfica del lloc on es troba el 
vianant i la destinació on porta el 
camí o el corriol. També, les rutes 
de senderisme o natura que passen 
pel punt on està ubicat el senyal.
Al llarg del 2019 es preveu conti-

nuar senyalitzant els itineraris de 
natura que recorren l’Anella Verda, 
tant amb pintura (a través de la col-
laboració de persones voluntàries), 
com amb senyalització vertical.
Una part d’aquest itinerari discorre 
per la vall de la riera de Guardiola 
i una altra per la de la riera de Ra-
jadell. Totes dues parts tenen una 
gran bellesa paisatgística. Tant en 
l’una com en l’altra destaquen els 
cingles i els gorgs d’aigües profun-
des excavats a la roca. Cal anar en 
compte en moments en què el ca-
bal de les rieres és alt, perquè poden 
sorgir dificultats per travessar-les 
sense mullar-se els peus. El recor-
regut és de 9,4 km, amb un desnivell 
de 286 metres, i es pot fer caminant 
unes 3 hores. n

redacció
Manresa

AJ MANRESA

'Halar' la cuina 
gitana vista des de
la Fundació Alícia

nnn Coincidint amb els 600 anys 
de l’arribada de la comunitat gita-
na a Catalunya, el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat i la Fundació Alícia 
s’han aliat per posar en valor el pa-
per que ha tingut i té aquesta co-
munitat en la cultura popular. Per 
fer-ho possible han publicat Halar, 
cuina gitana a Catalunya, un re-
ceptari que explica la tradició culi-
nària del poble gitano, la principal 
font d’informació del qual han estat 
dones i homes gitanos residents a 
les diferents províncies catalanes, i 
amb orígens molt diversos dins del 
territori peninsular.
Un total de 34 receptes conformen 
un llibre “pioner”, diu el conseller 
de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, Chakir El Homrani, que re-
marca aquest rerefons de com 
busca “visibilitzar” el poble gita-
no i realçar el concepte, encara vi-
gent, que “entre tots hem construït 
aquest país”. Per reconèixer aques-
ta aportació, afegeix, s’ha optat per 

un element tan quotidià com és la 
cuina. “De ben segur que a molta 
gent li sorprendrà que moltes coses 
que tenim interioritzades venen 
d’aquí”, insisteix, tot posant com 
a exemple el mateix títol del llibre. 
“La paraula halar és una expressió 
que utilitzem i segur que poca gent 
ho sap, tot plegat està més interio-
ritzat del que pensem”, assegura.
Des de la Fundació Alícia, el seu di-
rector, Toni Massanés, apel·la a la 
voluntat del receptari de fer “per-
durar” encara més aquesta riquesa 
gastronòmica. “És essencial l’apor-
tació que ha fet la comunitat gitana 
a la nostra cultura popular”, mani-
festa. Ricard Marí, un dels xefs que 
ha participat en l’elaboració del tre-
ball, va més enllà i el defineix com 
un recull de “la història de la cuina 
gitana”. I és que, a banda de reco-
pilar plats específics, inclou altres 
aspectes com són les preferències 
i els hàbits alimentaris o la distri-
bució d’àpats.
Per elaborar el receptari, els ex-
perts d’Alícia han visitat diferents 
comunitats gitanes del territori 
català. n

redacció
Sant Fruitós de Bages
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Què passa quan una mala notícia, com el diagnòstic d’ una malaltia, entra de 
sobte a la nostra vida? Apareixen un conjunt d’emocions, preguntes, 
incerteses... i també un dol per la pèrdua de la salut. Un fet que no som del 
tot conscients fins que arriba.

“Dol per la pèrdua de salut”

xerrada

Lola Cabrera19 de febrer de 2019
a les 17:00 hores 

Espai de Suport Mémora
Manresa - Bages

C/ Carrió 10
Manresa

Psicòloga

Entrada gratuïta
Preguem realitzar reserva

trucant al telèfon 93 875 39 13
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Estrena C Català 3D VO Versió original subtitulada

Òpera i Ballet al Bages Centre
Dimarts 19 de febrer a les 20.15
en directe des de la Royal Opera House de Londres
Don Quijote
Ballet amb pròleg i tres actes de Ludwig Minkus
Coreografia Carlos Acosta original de Marius Petipa
Interpretada per The Royal Ballet

Sessions matinals els diumenges  •  Programació i horaris subjectes a canvis de darrera hora. Disculpeu les molèsties  •  Dimecres al cine per 4,40 euros

Per fer el mos a Bages Centre

entra al futur amb

Bohemian Rhapsody
5.10 - 7.45 - 10.20
Diumenge matinal 11.50

12 anys. Biogràfica. 134 min. 5 nominacions als Oscar 
Explica el meteòric ascens del grup Queen, la seva mú-
sica, el seu so revolucionari i el seu cantant Freddie Mer-
cury, convertit en un dels artistes més estimats del món.
El regreso de Mary Poppins
Dissabte i diumenge: 4.50 - 7.40
Feiners: 5.10 - 7.40
Diumenge matinal 11.50
Apta. Fantasia. 131 min. 4 nominacions als Oscar
Mary Poppins torna per ajudar la següent generació de 
la família Banks a retrobar l’alegria i la màgia després 
d’haver patit una tràgica pèrdua personal.

Aquaman
7.25 - 10.10

12 anys. Ciència-ficció. 143 min 
Arthur Curry, meitat humà i meitat atlant, emprèn una 
aventura que l’obligarà a enfrontar-se a si mateix i a des-
cobrir si és digne de complir el seu destí: ser rei.

Spider-Man: un nuevo universo
Dissabte i diumenge: 4
Diumenge matinal 12

7 anys. Animació. 116 min. Nominacions Oscar animació 
Un adolescent de Brooklyn, amb problemes per adap-
tar-se al nou institut, és picat per una aranya radioactiva i 
desenvolupa poders que el converteixen en un superheroi.

Astérix. El secreto de la poción mágica
Dissabte i diumenge: 4.20
Diumenge matinal 12.10

Apta. Animació. 85 min 
El Panoràmix, l’Astèrix i l’Obèlix emprenen per tota la 
Gàl·lia la recerca d’un druida digne de conèixer el secret 
de la recepta de la poció màgica i assegurar-ne el futur.

El vicio del poder
10.10

12 anys. Drama. 132 min. 8 nominacions als Oscar
Explica la història real de Dick Cheney que es va conver-
tir en l’home més poderós del món com a vicepresident 
dels Estats Units durant el mandat de George W. Bush.

La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico
castellà 5.45
català Dissabte i diumenge: 4
 Diumenge matinal 12
Apta. Infantil. 83 min 
La Imaginació i el Món de Fantasia estan en perill. La Mar, 
una nena de 8 anys experta en contes i llegendes, deci-
deix salvar-los amb l’ajuda dels seus amics els Lunnis.

C

Uno más de la familia
Dissabte i diumenge: 4.10 - 6
Feiners: 6
Diumenge matinal 12
Apta. Aventures. 96 min
Explica l’apassionant aventura de la Bella, una gossa 
que s’embarca en un èpic viatge de 400 milles per tornar 
a casa després de ser separada del seu amo estimat.

La favorita
8 - 10.20

12 anys. Drama. 119 min. 10 nominacions als Oscar 
Anglaterra segle XVIII. La salut i el temperament volàtil 
de la reina Anna i la seva amiga íntima Lady Sarah es 
veuren alterats per l’arribada d’una ambiciosa criada.

Glass (Cristal)
5.30 - 8 - 10.30
Diumenge matinal 11.50

12 anys. Thriller. 129 min
Seqüela d’El protegido i Múltiple. David Dunn persegueix 
la Bèstia en una sèrie de trobades. A l’ombra, Elijah Price 
sembla conèixer els secrets de tots dos.

The Old Man & the Gun
6.20 - 8.20 - 10.30

7 anys. Comèdia dramàtica. 93 min 
Explica la història real de Forrest Tucker, un lladre de 
bancs que va fugir 18 vegades de la presó i va cometre 
el seu últim atracament l’any 2000 quan tenia 80 anys.

Familia al instante
Dissabte i diumenge: 4 - 6.10 - 8.20 - 10.40
Feiners: 6.10 - 8.20 - 10.40
Diumenge matinal 12
Apta. Comèdia. 119 min 
Una parella, el Pete i l’Ellie, decideixen ampliar la família 
i adopten tres germans, amb una noia rebel de quinze 
anys inclosa, que els porta de zero a tres fills en un dia.

Creed II. La leyenda de Rocky
5.15 - 7.45 - 10.20
Diumenge matinal 11.50

16 anys. Drama. 129 min
Sota la tutela del Rocky, Adonis Creed ha trobat l’èxit en 
la boxa. Tot canvia, però, en ser reptat per l’invicte fill del 
boxejador que va matar el seu pare al ring.

Todos a una
6.10 - 8.20 - 10.30

7 anys. Comèdia. 94 min 
Per no perdre la subvenció, un entrenador forma un 
equip de bàsquet de deficients falsos i de jugadors mi-
nusvàlids autèntics per participar als Jocs Paralímpics.

Dragon Ball Super: Broly
Dissabte i diumenge: 4.15 - 6.15 - 8.15 - 10.15
Feiners: 6.15 - 8.15 - 10.15
Diumenge matinal 12.10
Apta. Animació. 100 min. Català 
Després del Torneig de Poder, un superguerrer que no 
havien vist mai es presenta davant d’en Goku i en Vege-
ta. És en Broly, un superguerrer sense límits.

Green Book
5 - 7.30 - 10
Diumenge matinal 11.50

12 anys. Comèdia. 129 min. 5 nominacions als Oscar
Un rude italoamericà del Bronx és contractat per fer de 
xofer i protegir un pianista negre de talla mundial, en una 
gira que els portarà a un sud profund ple de racisme.

Bajo el mismo techo
Dissabte i diumenge: 4.30 - 6.25 - 8.20 - 10.40
Feiners: 6.25 - 8.20 - 10.40
Diumenge matinal 12
12 anys. Comèdia. 97 min 
Després de divorciar-se, un matrimoni haurà de seguir 
vivint a la mateixa casa perquè no troben comprador i no 
tenen diners per anar-se’n a viure cadascú a un altre lloc.

C

La Residència Sagrada Família 
guanya el Premi Simeó Selga
redacció
Manresa

nnn El projecte per equipar la re-
sidència del barri de la Sagrada 
Família de Manresa amb una sa-
la de fisioteràpia és la proposta 
guanyadora del 17è Premi Doctor 
Simeó Selga que atorga el Rotary 
Club de Manresa-Bages. Així ho 
va decidir el públic assistent a la 
primera Gala Doctor Simeó Sel-
ga, que es va celebrar aquest diu-
menge i que va ser tot un èxit. El 
nou format de la gala, conduïda 
pel periodista i escriptor manresà 
Genís Sinca, va oferir una vetlla-
da musical única protagonitzada 
per la prestigiosa formació de jazz 
La Locomotora Negra junt amb 
artistes de primer nivell de la co-
marca com són Anaïs Vila, Salva 
Racero i La Crica-Circ.
En el decurs de la gala, el públic 
assistent va elegir la proposta gua-
nyadora de la 17a edició del Premi 
Doctor Simeó d’entre les tres fina-
listes a través d’una votació elec-
trònica. L’opció que més suports va 
obtenir va ser l’equipament d’una 
sala de fisioteràpia per a la residèn-

cia del barri de la Sagrada Famí-
lia de Manresa, un projecte que té 
per objectiu millorar l’autonomia i 
la qualitat de vida de les persones 
que hi resideixen. Els responsables 
de l’equipament van rebre de mans 
de la presidenta del Rotary Club de 
Manresa-Bages, Maite Romero, i 
de l’alcalde de Manresa, Valentí 
Junyent, un xec simbòlic valorat 
en 6.000 euros, que és la dotació 
del guardó.
Els altres dos projectes que van 
arribar a la final són la creació 
d’un grup de dol adreçat a infants 
i adolescents a càrrec del Servei 

d’Acompanyament en el Dol de la 
Catalunya Central i la posada en 
marxa d’un projecte de promoció 
de l’èxit escolar de Creu Roja. Un 
jurat format per professionals i ex-
perts van escollir les tres propostes 
finalistes d’entre totes les rebudes.
La Gala Doctor Simeó Selga, que 
ha agafat el relleu del Concert de 
Reis, ha nascut amb una clara vo-
cació benèfica i de compromís so-
cial, ja que els beneficis que es ge-
neren amb aquest esdeveniment 
es destinen al Premi Doctor Simeó 
Selga, un guardó únic a la comar-
ca que té una llarga trajectòria. n

Manresa tindrà 
estudis reglats d'arts 
escèniques

nnn L’Escola d’Arts Escèniques de 
Manresa (EAEM) crea el Cicle For-
matiu de Grau Superior en Tècni-
ques d’Actuació Teatral amb títol 
atorgat per la Generalitat de Cata-
lunya. Serà el primer centre a la Ca-
talunya Central que ofereix estudis 
reglats d’arts escèniques.
Aquests estudis professionals 
es duran a terme dins les instal-
lacions del Teatre Kursaal de Man-
resa a partir del curs escolar vinent, 
del setembre del 2019, i ofereixen 
a l’alumnat l’oportunitat de poder 
formar-se dins d’un teatre profes-
sional i amb un equip docent qua-
lificat de gairebé una vintena de 
professors especialitzats, entre els 
quals cal destacar l’alt percentatge 
de segell manresà o de la comarca.
L’oferta formativa consta de dos 
anys acadèmics (2.000 hores), en 
franja matinal de dilluns a diven-
dres de 9 a 15 h. Centrat en un mo-
del d’assignatures intensives i de 
pràctiques escèniques, els futurs 
actors i actrius estudiaran un am-
pli ventall d’assignatures, que in-

clouen des de les bases tècniques 
de la interpretació fins a la creació 
escènica, com també un projecte 
integrat i pràctiques en empresa o 
companyies professionals.
En acabar els estudis els alumnes 
obtindran el títol de Tècnic/a Su-
perior de Tècniques d’Actuació 
Teatral amb l’objectiu d’aplicar 
les tècniques d’interpretació, de 
moviment i vocals per actuar en 
viu o en mitjans audiovisuals, per 
fer tasques de dinamització basa-
des en l’actuació i per preparar tèc-
niques d’expressió i comunicació, 
amb criteris artístics, de qualitat i 
de seguretat.
La idea sorgeix en veure el buit en 
l’ensenyament de les arts escèni-
ques que els estudiants del batxi-
llerat escènic de l’Institut Lluís de 
Peguera han d’omplir marxant a la 
capital, si volen seguir amb els estu-
dis artístics. Ara, gràcies al projecte 
impulsat per un equip de professi-
onals de Manresa, es crea l’EAEM 
amb l’objectiu de promoure la for-
mació teatral a la ciutat i part del 
territori per impartir els estudis 
superiors en Tècniques d’Actua-
ció Teatral. n

redacció
Manresa

rCm

Rotary Club lliura el guardó als directius de la residència manresana
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Eurecat lidera un projecte que dedicarà 2,7 milions  
a innovar el tractament d’efluents industrials
EUrECaT
Manresa

nnn El centre tecnològic Eurecat 
(membre de Tecnio) coordina el 
projecte EFLUCOMP, que suposa-
rà una inversió de 2,7 milions d’eu-
ros per desenvolupar tecnologia 
innovadora i competitiva a esca-
la mundial destinada a disminuir 
els costos associats al tractament 
d’efluents residuals de composició 
complexa, procedents de diversos 
sectors i indústries, per obtenir ai-
gua de qualitat adequada per a la 
seva gestió, ja sigui l’abocament o 
la reutilització. 
Les noves tecnologies que desen-
voluparà el projecte “serviran per 
al tractament d’efluents residuals 
procedents de diversos sectors, com 
la indústria alimentària, la petro-
química, el sector metal·lúrgic i mi-
ner, els hospitals o els abocadors”, 
explica Xavier Martínez, responsa-
ble de la Línia de Tecnologia de l’Ai-
gua d’Eurecat.
Per tal d’abordar la problemàtica as-
sociada a la presència de contami-
nants complexos, on conviuen ma-
tèria orgànica persistent, salinitat i 
metalls elevats, el projecte utilitzarà 

diverses tecnologies que permeten 
cobrir la gestió i el tractament d’eflu-
ents residuals d’orígens diferents. 

innovacions en sistemes 
de separació biològics 
i d’oxidació avançada

Entre les innovacions que s’avalua-
ran en el marc d’EFLUCOMP, hi ha 
tecnologies de separació, com mem-
branes i sistemes de precipitació o 
d’adsorció, a més de processos bio-
lògics i d’oxidació avançada. 
Segons explica la coordinadora del 
projecte, Sandra Meca, “un dels rep-
tes que es vol assolir és la reducció 

dels costos d’explotació i d’opera-
ció dels tractaments proposats, ga-
rantint l’eficiència en la reducció de 
contaminants i posant èmfasi en el 
cost energètic i de reactius”.
La recerca també s’adreça a facilitar 
la implementació de sistemes per a 
la recuperació de productes de va-
lor i “obtenir una aigua de qualitat 
adequada per ser reutilitzada en les 
mateixes instal·lacions que gene-
ren els efluents residuals”, afegeix.
Entre els resultats previstos, figura 
l’adaptació i l’optimització de tecno-
logies i la creació d’una plataforma 
de suport a la decisió per tractar eflu-
ents del sector miner i de la metal-

lúrgica, i l’avaluació d’un tractament 
d’aigües residuals del sector químic.
També es comprovarà el funciona-
ment d’una tecnologia combinada 
biològica i de processos d’oxidació 
avançada per eliminar fàrmacs per-
sistents en aigües residuals d’hos-
pitals, un sistema d’osmosi directa 
per al tractament de lixiviats d’abo-
cador i un procés per a la recupera-
ció de salmorra.
Una de les estratègies de la Comu-
nitat RIS3CAT Aigua, en què s’em-
marca el projecte, té com a objectiu 
millorar el posicionament i la com-
petitivitat de les empreses recepto-
res de les tecnologies investigades 

i els centres de recerca en el sector 
de l’aigua generant productes i tec-
nologies explotables. 
EFLUCOMP, que finalitzarà el 2020, 
compta amb la participació d’AC-
CIONA Agua, Aplicacions de la Ca-
tàlisi (Aplicat), FCC Aqualia, Aguas 
Industriales de Tarragona (Aitasa), 
Procesos Técnicos Medioambien-
tales (Protecmed), Desarrollos eco-
lógicos Industriales, S. A. (Deisa), 
l’Institut Català de Recerca de l’Ai-
gua (ICRA), la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) i el centre tecnològic 
Leitat.
Durant el projecte, es construiran 
diverses plantes pilot i sistemes ex-
perimentals a les instal·lacions de 
les empreses i dels centres partici-
pants, entre els quals hi ha previs-
ta una planta pilot a Aitasa per al 
tractament de les aigües residuals 
del sector petroquímic. 
L’execució d’EFLUCOMP, desta-
ca Sandra Meca, suposa “la col-
laboració entre els principals 
centres de coneixement que es de-
diquen a la recerca en l’àmbit de tec-
nologies per al tractament d’aigües 
a Catalunya i és també important la 
participació d’empreses del sector 
de l’aigua”. n

EUrECaT



nnn Pertany a la nissaga dels com-
pactes A3 que es compon de les 
carrosseries Sportback, Cabrio i 
de tres volums Sedan. Audi mar-
ca tendència amb l’A3 Sedan, ja 
que és el model d’aquest estil més 
esportiu en el segment del mercat 
més gran del món, el dels cotxes 
compactes de quatre portes. Tant 
per capacitat del maleter de 425 li-
tres (390 en les versions quattro), 
per espai interior, tenint en compte 
que amida 4,45 metres de llarga-
da, com pel ventall de mecàniques 
disponibles, no té rival.

L’aspecte extern sembla més pro-
pi d’un coupé que d’una berlina 
amb els tres volums convencio-
nals. L’imponent frontal allotja 
els fars Matrix LED, que són una 
meravella, perquè automàtica-
ment varien la intensitat i la llar-
gada de la llum segons convingui 
per tal de no enlluernar el vehicle 
que circula en direcció contrària 
o si anem al seu darrere. Genial. 
També adopta els intermitents di-
nàmics al darrere, les llantes de 19 
polzades en opció i la personalit-
zació S Line, que augmenta l’estil 
esportiu de tot el conjunt.
La característica més destaca-
da en l’interior és l’Audi virtu-

al cockpit, un innovador quadre 
d’instrumentació digital que mos-
tra la informació més rellevant en 
una pantalla TFT d’alta resolució 
de 12,2 polzades, un complement 
ideal pel conegut comandament 
MMI de polsador giratori situat a 
la part baixa de la consola central.
La personalització S Line inclou 
uns seients específics amb el logo 
corresponent, el volant multifun-
ció amb les palanquetes rere el vo-
lant per canviar de marxes manu-
alment, el monitor de 7 polzades 
desplegable i les últimes incorpo-
racions en els sistemes d’infoen-
treteniment, a més de les ajudes 
electròniques a la conducció.

La gamma mecànica dels Audi 
A3 Sedan consta de quatre versi-
ons de gasolina TFSI i tres dièsel 
TDI. En el primer cas, comença 
per l’1.0 de 116 CV, el segueix l’1,5 
litres de 150 CV i el 2.0 de 190 CV 
amb la versió de tracció total quat-
tro i el canvi automàtic S-Tronic 
de 7 velocitats. Preus: entre 27.170 
i 36.980 euros. Pel que fa als cone-
guts TDI del grup Volkswagen, l’A3 
Sedan munta l’1.6 TDI de 116 CV 
i els 2.0 TDI de 150 i 184 CV, res-
pectivament. Preus: entre 27.720 i 
39.540 euros. Però per als qui bus-
quen més exclusivitat i prestaci-
ons, la marca dels quatre cercles 
ha preparat dues alternatives: l’S3 

Sedan 2.0 TFSI de 300 CV i l’RS3 
Sedan 2.5 TFSI de 400 CV, amb 
uns preus entre 51.840 i 65.360 
euros, respectivament, amb la 
tracció total permanent quattro 
i el canvi automàtic S-Tronic de 
7 velocitats, com la que porta la 
unitat de la nostra prova i també 
les versions més potents de tota la 
gamma d’aquest cotxe.
Tant la resposta i el rendiment 
d’aquest motor, l’eficàcia dels 
frens, com la rapidesa en canviar 
de marxes mai et deixen indiferent 
per la seva esportivitat. La combi-
nació entre luxe, prestacions, tacte 
de la direcció i unes mides exter-
nes contingudes és genial. n
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MOTOR

Joan Vidal
Manresa

Cilindrada: 1.968 cc / Potència: 184 CV / Pes: 1.530 kg / Tracció: total / Acceleració 0 a 100 km/h: 6,8 s / Consum homologat: 4,9 l/100 km / Preu: 39.540 euros. 

JOAN VIDAl. MOTOR & GOlF

Audi A3 Sedan 2.0 TDI quattro S-Tronic

Elegància i esportivitat
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PUBLICITAT

AVANZA.
SAGE TE 
ACOMPAÑA. 

SOLICITA INFORMACIÓN
93.877.03.03 
www.controlgroup.es

Sage 200cloud es la solución de gestión para 
pymes que quieren tener perfectamente 
conectadas todas sus áreas de trabajo.
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Artur Mas és  CONTRAPORTADA com a ...
129è president de la Generalitat de Catalunya

"El 2019 serà un any de creixement 
econòmic, sobretot a casa nostra"

L’ENTREvISTA

Com preveu el creixement de les 
empreses per a aquest any 2019? 
Estem en un moment en què fer pre-
diccions és molt arriscat. Entre altres 
coses, perquè tot canvia molt ràpi-
dament. Qualsevol cosa que passa 
a casa o, fins i tot, al món capgira les 
perspectives. Jo crec que tant a Ca-
talunya, com a Espanya, com a Eu-
ropa, però sobretot a casa nostra, en 
general, serà un any de creixement 
econòmic. Hi haurà activitat i feina.
Crec que les perspectives són re-
alment bones. És veritat, però, que 
potser no tindrem la intensitat dels 
darrers tres o quatre anys quan te-
níem creixements superiors al 3 %. 
En economies madures com la nos-
tra, el fet de créixer una mica menys 
no és un fet dramàtic, és un reajus-
tament. Ara, però, per exemple, un 
dels problemes que tenen les empre-
ses és trobar gent. I això ja es nota.
Un altre és que els índexs d’absen-
tisme ja tornen a pujar. I tot això 
està directament relacionat amb 
el personal. Un altre, per exemple, 
és que determinats perfils professi-
onals són costosos de trobar, o direc-
tament ja no n’hi ha. I tots aquests 
fets compliquen les coses. Això com-
porta que hi ha empreses que ara 
podrien créixer i no ho poden fer per 
aquestes mancances en el mercat la-
boral. També és cert que, en canvi, 
tenim unes taxes d’atur altes. I un fet 
i l’altre són bastant incompatibles. 
L’altre problema que tenim són els 
costos de l’energia, i especialment 
els vinculats a l’activitat econòmi-
ca, que continuen sent excessiva-
ment alts. 

la tecnologia és important, però 
també ho són les persones. incor-
porar maquinària és molt car. són 
necessàries noves ajudes perquè 
les empreses puguin créixer en tec-
nologia 4.0?
Atenció amb el fet de car o no car 
perquè a vegades el que resulta barat 
acaba sent car amb el pas del temps. 
El concepte car s’ha d’ajustar. Jo no 
soc massa partidari de gran ajudes 
públiques perquè les empreses facin 
la feina que han de fer. Una empresa 
per ser viable ha de ser capaç de mo-
dernitzar els seus equips tecnològics 
i la seva maquinària. Si no és capaç 
de fer-ho, i més en el moment en què 
el crèdit és barat, és que el proble-

ma no és de rebre una ajuda. És que 
hi ha un altre problema estructu-
ral que s’ha de resoldre. En canvi, 
crec molt en el fet que els ajuts no 
siguin tan directes, sinó de garan-
tir que la competitivitat i la produc-
tivitat siguin les millors possibles. 
Tenir bons perfils professionals en 
un país és fonamental. Economies 
industrials com l’alemanya, l’holan-
desa o l’austríaca... Tots estan basats 
en indústries molt competitives, in-
novadores i molt exportadores, però 
amb uns perfils professionals molt 
ajustats a les necessitats d’aquestes 
empreses.

Els alts costos energètics continu-
en sent un problema per a les em-
preses?
Tenim un sistema energètic molt 
més car que la resta de països del 
nostre entorn. Això dificulta la com-
petitivitat de les empreses. Hi ha em-
preses que quan els mires la factu-
ra energètica són a dalt de tot. Per 
tant, són indústries molt sensibles 
a les variacions del preu de l’energia. 
Per millorar s’ha de perdre la por a 
parlar clar i prendre algunes deci-
sions. Per exemple, té sentit que en 
el rebut elèctric estiguem subvenci-
onant carbó absolutament no ren-
dible? Recordem el que va passar a 
Espanya amb les retribucions a les 
energies renovables: estava bé per-
què apostava per un sector de futur, 
però les primes eren tan altes que 
en algun moment les van haver de 
treure. També s’hi ha d’afegir el de-
bat de l’energia nuclear, dels residus 
que generen. O també el fet que Ca-
talunya va apostar fort per l’energia 
eòlica i ara és a la cua de les inversi-

rubén Vázquez

ons en aquest àmbit. Hi ha hagut tot 
un seguit de temes que s’han d’abor-
dar amb decisió i amb voluntat de 
resoldre’ls. 

Quines apostes hauria de fer el go-
vern català en aquest tema?
Estan fetes en el Pla energètic de Ca-
talunya i amb horitzó a llarg termini. 
Hi ha totes bases del model energè-
tic català i cap a on anem. Catalunya 
és un país, evidentment, molt com-
promès amb tota la lluita contra el 
canvi climàtic. I a partir d’aquí hi ha 
tot un pla dissenyat per anar apos-
tant per aquelles energies més ne-
tes, i que es converteixi en un país 
com Dinamarca o Holanda. Un país 
mediterrani però amb cultura del 
centre d’Europa. 

Cal exigir a Madrid o no cal?
Sí perquè moltes decisions enca-
ra es prenen allà. La Generalitat de 
Catalunya i el Parlament català, en 
l’àmbit energètic, poden prendre 
molt poques decisions. Fins i tot, 
de caire social, per exemple, es van 
prendre acords sobre pobresa ener-
gètica que ens els van tombar. 

Com valora la competència entre 
el sector públic i el privat?
Jo crec que la gestió, en general, 
més que pública o privada, ha de 
ser bona. Jo he vist empreses pú-
bliques molt ben gestionades, que 
donen uns serveis magnífics i em-
preses públiques que han sigut un 
desastre monumental, i el mateix 
puc dir del món privat. He vist em-
preses privades que gestionen molt 
bé i empreses privades que gestio-
nen molt malament i al final qui en 

rep les conseqüències són els ciuta-
dans, els consumidors o els clients. 

Què es pot fer des del govern per 
tenir persones més formades?
Sempre es pot fer més i millor. Jo vaig 
impulsar la Llei de formació profes-
sional de Catalunya. Per a mi és un 
tema clau. El model per seguir és 
Alemanya, Àustria, Holanda, Dina-
marca, Suècia. Són països amb una 
bona base industrial i molt avança-
da, molt competitiva, molt innova-
dora i molt exportadora. A nosaltres 
ens falla, a vegades, aquesta peça 
d’una formació professional com 
la que tenen en aquests països. En 
el món universitari tenim els ma-
teixos nivells que aquests països, no 
hi ha problema, un enginyer català 
és tan bo o millor que un enginyer 
alemany, per això ens els treuen de 
les mans, perquè són bons i com dic 
un enginyer puc dir un arquitecte o 
un metge... El problema el tenim en 
aquesta zona intermèdia. Ens man-
ca formació professional.  El tema 
clau és implementar a Catalunya 
els sistemes de formació professio-
nal que tenen aquests països que he 
esmentat abans. Aquesta és la part 
més important per a mi. Perquè es-
tem parlant ja no de perfils molt bà-
sics, sinó de perfils avançats dintre 
de les empreses. A vegades, una bo-
na persona amb un bon lloc de tre-
ball amb una bona formació pro-
fessional pot cobrar més diners que 
no pas un universitari, i en aquests 
països passa això. 

Com influeix el context polític ac-
tual?
Si en economia no es pot preveu-

re gairebé res, en política tampoc, i 
no us creieu gaire els que fan grans 
previsions, que fan de savis i de set-
ciències. Tenim una situació polí-
tica d’altíssima complexitat, això 
és evident. El meu criteri és que els 
judicis que començaran en pocs 
dies, ho dificulten tot, no resolen 
res. Però malauradament hi són, 
per tant, els hem de convertir en 
una oportunitat perquè la gent que 
està ara acusada pugui demostrar 
amb proves i testimonis que el que 
s’està fent és un pur muntatge po-
lític emparat des del sistema judi-
cial. I tot per anar en contra d’un 
determinat projecte. S’hi pot es-
tar d’acord o s’hi pot estar en con-
tra, però és un projecte que no pre-
tén fer mal a ningú.  En els darrers 
quatre o cinc anys s’ha demostrat 
que el sobiranisme català té mol-
ta força, però no en té prou per do-
blegar l’estructura de poder que 
representa l’Estat espanyol. I crec 
que això s’ha de llegir així, després 
d’haver-ho intentat fins gairebé les 
últimes conseqüències. Però l’Es-
tat espanyol és més fort i té més po-
ders, tampoc és prou fort ni sobretot 
prou convincent per doblegar un 
moviment popular i polític que té 
una consistència molt elevada. El 
que s’ha de fer és trobar una sortida 
perquè, partint d’aquesta realitat, 
hi hagi camí per a tothom, i crec 
que això és el que caldria en aquest 
moment. Això vol dir fer política, i a 
vegades fer política vol dir quedar 
malament, perquè no sempre tot-
hom t’aplaudirà, però fer política 
vol dir prendre decisions. La decisió 
la podem impulsar els polítics, pe-
rò la decisió final l’ha de prendre la 
gent. El concepte referèndum és ai-
xò. La solució final que es trobi per a 
Catalunya en el context espanyol o 
fora del context espanyol ha d’estar 
avalat per allò que es diu democrà-
cia directa. Això no vol dir que tot 
s’hagi de votar amb referèndums, 
no en soc partidari, d’això, a Suè-
cia ho fan i es un país molt avançat, 
ho voten tot per referèndum fins i 
tot coses més petites. Jo d’això no 
en soc gaire partidari, però decisi-
ons en què et jugues molt, per molts 
anys i per a moltes generacions, és 
millor que la gent les hagi assumit 
col·lectivament. Si això es pogués 
fer entendre a Madrid, que la solu-
ció final és aquesta decisió última 
per part de la gent, probablement 
es podria trobar una sortida a la si-
tuació actual. n


