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OSCAR BAYONA

LES XIFRES DEL MANRESA u 24

El Baxi és l’equip de l’ACB que treu 
menys rendiment de les personals

TÉ LA PITJOR RELACIÓ ENTRE TIRS A FAVOR I EN CONTRA

DDG

ENTREVISTA IVAN LABANDA 
ACTOR, ACTUA AL KURSAAL 

«‘La jaula de las locas’ funciona tant perquè 
reuneix tots els vessants de l’humor» 

Un exgerent de la UPC 
dirigirà el projecte de la 
Fàbrica Nova de Manresa
uXavier Massó va gestionar la Politècnica del 2018 al 2022, quan es va crear 
el campus Besòs uAjuntament i universitat en pagaran el sou a mitges u5

Xavier Massó, nou fitxatge; Marc Aloy, alcalde de Manresa, i Daniel Crespo, rector de la UPC, ahir a Manresa MIREIA ARSO

La neu tenyeix de blanc 
els Rasos i dona vida 
a les pistes del Pirineu
u MOLINA I MASELLA ACUMULEN TRENTA CENTÍMETRES I EL FRED PERMETRÀ FABRICAR-NE MÉS 
u L’ALT BERGUEDÀ QUEDA EMPOLSINAT I L’ANTIGA ESTACIÓ RECULL UNA ESTIMABLE CATIFA BLANCA u11 Rasos de Peguera ben cobert de neu, dimarts a la posta ALBERT OBRADORS

Calders i 
Bellver, entre 
els municipis 
que tindran 
més regidors 
el juny
u EL MUNICIPI MOIANÈS HA 
SUPERAT PER UN ELS MIL 
HABITANTS I AIXÒ SUPOSA QUE 
PASSI DE 7 A 9 REPRESENTANTS 
u SANT LLORENÇ DE MORUNYS 
NO SALTA PER UN SOL VEÍ u2-3

Sallent recull 
1,4 milions per a 
la residència 
venent finques 
a Barcelona
u TRES IMMOBLES QUE HAN 
ESTAT SUBHASTATS I UNA 
VENDA ANTERIOR PERMETEN 
OBTENIR UN TOTAL DE TRES 
MILIONS D’EUROS u7

Sant Fruitós 
ultima 
l’ampliació 
del Bosquet a 
Can Figueras
u EL NOU ESPAI VERD SERÀ 
INAUGURAT EL DIA 29 PER LA 
FESTA MAJOR D’HIVERN u8
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n El projecte de Fàbrica Nova, per 
la seva magnitud econòmica, ur-
banística i social, necessita algú 
que hi pensi les 24 hores del dia. 
Aquesta persona serà el fins fa poc 
gerent de la Universitat Politècni-
ca de Catalunya (UPC); Xavier 
Massó. De Terrassa i veí de Vila-
decavalls, farà el camí invers que 
feia fins ara per anar a la feina. En 
lloc d’agafar direcció Barcelona 
anirà en direcció a Manresa. 

L’alcalde de Manresa, Marc 
Aloy, i el rector de la Politècnica, 
Daniel Crespo, van presentra ahir 
Massó en un acte a l’Ajuntament. 
Llicenciat en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials per la UAB, el 
1992 va entrar a treballar a la UPC, 
on ha desenvolupat diversos càr-
rec de responsabilitat en el camp 
de la gestió com director econò-
mic i serveis. Del gener del 2018 
fins a l’octubre de l’any passat va 
ser gerent de la UPC.  

Campus del Besòs 
També ha participat activament 
en el projecte del Campus Nord 
de la UPC i, més recentment, al 
campus Diagonal-Besòs de la ma-
teixa Politècnica que es va posa en 
marxa el 2017 i que «pot servir de 
model» del pol de coneixement 

de Fàbrica Nova, segons va dir 
Aloy. A la presentació va assegu-
rar  que Massó coneix la universi-
tat, coneix la ciutat i també el pro-
jecte de Fàbrica Nova, i que ha ar-
ribat el moment de començar a 
concretar accions després d’un 
any de planificació, de donar a co-
nèixer el projecte i de buscar fi-

nançament.  
El rector Crespo va insistir que 

hi ha d’haver un equip que pensi 
únicament i exclusivament en el 
projecte, «lògicament amb la 
col·laboració de la universitat i 
l’Ajuntament». A més a més «això 
de construir un campus no li ve de 
nou. Recull qualitats, experiència 

i coneixement del projecte, amb 
la qual cosa no hi haurà temps 
morts», va assegurar. 

«Vinc a sumar», va dir Massó, 
que s’imagina un projecte a 8 o 10 
anys vista tot i que va afirmar que 
en una primera fase, d’aquí a 4 o 5 
anys, ja hi podria haver a Fàbrica 
Nova «alguna activitat» que no va 

precisar, de la UPC a Manresa. 
Va insistir que és una possibi-

litat d'or per fer un projecte nou i 
diferent, allunyat de la tradicional 
concepció que es pot tenir d'un 
campus universitari reclòs i tan-
cat en sí mateix, sinó obert a la ciu-
tadania i participatiu. També va 
remarcar que el projecte ha de 
permetre recosir urbanísticament 
la ciutat en un entorn que fa 40 
anys que ho necessita. 

Despatx a Manresa 
Assumirà el càrrec a partir del 24 
de gener, un cop hi doni el seu vist 
i plau el Consell Social de la Poli-
tècnica. El seu despaxt serà a 
Manresa. Inicialment a l’escola 
universitària de l’avinguda de les 
Bases. És un fixatge conjunt de 
l’Ajuntament de Manresa i la Po-
litècnica de Catalunya, el que su-
posa que el projecte de Fàbrica 
Nova comença a generar «despe-
ses que assumim conjuntament», 
va remarcar Aloy.  

A l’acte de presentació de Mas-
só hi van assistir regidors de 
l’Ajuntament; directius de la UPC 
a Manresa encapçalats pel seu di-
rector, Pere Palà; i també el vice-
rector d’Infraestructures de la Po-
litècnica, Jordi Ros, i l’actual ge-
rent, Ivan Planas. 

L’exgerent de la Politècnica serà el nou 
director del projecte de Fàbrica Nova
u Xavier Massó, de Terrassa, va tenir un paper actiu en la construcció del campus Diagonal-Besòs de la UPC, inaugurat el 2017
JORDI MORROS.MANRESA

D’esquerra a dreta, Daniel Crespo, Marc Aloy i Xavier Massó MIREIA ARSO

n La UPC Manresa coordina les 
proves de la Copa Cangur de Ma-
temàtiques a Manresa, que en 
aquesta edició tindran lloc demà 
al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. El 
concurs planteja reptes amb pun-
tuació dinàmica, com la borsa que 
depèn de l’oferta i al demanda. 

Un total de 29 equips de la Ca-
talunya Central participaran en 
aquest concurs, que es durà a ter-
me en dos torns: el dels equips Ca-
det (amb alumnes de 1r i 2n 
d’ESO) i el dels equips Júnior (3r i 
4t d’ESO).  

La demanda dels instituts a la 
seu de les proves a Manresa ha es-
tat tan elevada que s’ha organitzat 
també una subseu en un institut 
de Vic.  

Format per set alumnes, cada 
equip disposarà de 60 minuts per 

resoldre 12 problemes. Els grups 
competeixen entre ells contra re-
llotge i amb gran pressió, ja que la 
puntuació per a cada problema 
resolt es va modificant segons es 
desenvolupa el concurs. Els mi-
llors equips passaran a la fase fi-
nal de la Copa Cangur. 

Més de 200 estudiants de 
secundària competiran a 
la Copa de Matemàtiques
REDACCIÓ. MANRESA

Imatge d'una prova anterior

UPC

Sor Lucía denuncia 
el desnonament 
d’un infant amb 
paràlisi cerebral
GEMMA CAMPS. MANRESA

n La monja sor Lucía Caram ha 
denunciat el desnonament pre-
vist a Manresa per part de Solvia 
d’una família amb dos fills petits, 
un dels quals, de 6 anys, amb pa-
ràlisi cerebral. Malgrat els intents 
d’aquest diari per saber la versió 
de la immobiliària, no ha estat 
possible. 

Caram explica que el proper 
dia 31 d’aquest mes està previst 
que s’executi el desnonament. Re-
clama que s’aturi el desnonament 
o que Solvia ofereixi una alterna-
tiva a aquesta família, alhora que 
fa una crida a la ciutadania a tro-
bar una solució per a ells.  

Es tracta d’una parella jove que 
també té una nena de 2 anys. En 
el seu SOS, demana una casa amb 
planta baixa o amb ascensor per 
temes de mobilitat de l’infant amb 
paràlisi cerebral. 
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Opinió
LA TALAIA

LIDERAR FÀBRICA NOVA

L
’Ajuntament de Manresa i la UPC van presentar ahir el que serà 
responsable de desenvolupar el projecte de transformació de la 
Fàbrica Nova en un nou campus de la Politècnica que sigui, al-
hora, un pol de desenvolupament de coneixement. Xavier 

Massó, gerent de la UPC del 2018 al 2022, terrassenc amb domicili a Vi-
ladecavalls, ha estat l’elegit. El seu perfil sembla encaixar molt bé amb el 
propòsit per al qual se’l contracta, ja que Massó va participar directa-
ment en la creació del campus Diagonal-Besòs de la UPC, que, encara 
que no es presenti com el model a seguir a Manresa, és inevitable que es 
contempli com a punt de referència. Tot i que l’Ajuntament de Manresa 
té un equip humà molt gran no sempre optimitzat, i que acaba de con-
tractar una gerent la feina de la qual no és gaire visible, es pot entendre 
que calgui un perfil així per tirar endavant un objectiu tan ambiciós. 
Tanmateix, haurà de demostrar que calia. Si més no, de moment la seva 
principal virtualitat és que la UPC en pagarà la meitat del sou. Serà la 
primera despesa que la Politècnica destinarà al projecte, i potser es pot 
interpretar com una mostra de compromís tranquil·litzadora. 

L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

ESTRELLES I ESTRELLATS

E l mes de febrer de l’any 2009 el Pla de 
Rigolisa de Puigcerdà, un altiplà 
tranquil de pastures i masos rama-

ders travessats pel camí dels Enamorats a 
tocar de la línia fronterera invisible, va veu-
re començar les obres de l’Hospital Comú 
de Cerdanya. Les obres es van iniciar sense 
gaire soroll mentre als despatxos de la con-
selleria de Salut i les administracions ho-
mòlogues dels estats espanyol i francès 
s’encallaven una vegada i una altra en la co-
ordinació d’un acte oficial de col·locació de 
la primera pedra. Aquest acte finalment es 
va fer el mes d’abril del 2010 i va consistir en 
una cerimònia institucional amb tota la so-
lemnitat . En una sala preparada per a  l’oca-
sió  a tocar de l’edifici que anava creixent 
s’hi van trobar el llavors president de la Ge-
neralitat, José Montilla; la consellera de Sa-
lut, Marina Geli; la ministra espanyola de 

Sanitat i Política Social, Trinidad Jimenez; 
la ministra francesa de Sanitat i Esports, Ro-
selyne Bachelot-Narquin i el també llavors 
delegat de la Comissió Europea a Espanya, 
Francisco Fonseca. Per part de Puigcerdà 
van encapçalar la delegació amfitriona l’al-
calde Joan Planella i el regidor d’Urbanis-
me, Joan Guinot. L’Hospital Transfronterer 
anava agafant forma a poc a poc enmig 
d’una crisi econòmica associada a la cons-
trucció. Les obres van patir retards i en al-
guns moments va semblar que el projecte  
no es culminaria per massa ambiciós. En 
aquells anys, un equipament públic com-
partit entre dos estats sonava grandiloqüent 
per a un racó del país com Puigcerdà. Però 
finalment l’Hospital es va estrenar. I l’any 
2014 l’equip de professionals i part del ma-
terial de l’antic hospital de la plaça Santa 
Maria es van traslladar al Pla de Rigolisa.  El 

trasllat deixava enrere un edifici aprofitat al 
milímetre que havia quedat vell i petit i el 
record de molts cerdans que hi havien nas-
cut.  Ara els usuaris s’han acostumat a un 
edifici modern i ampli; un Hospital amb 
vistes que és un privilegi per la Cerdanya 
que dia a dia mira de superar les dificultats 
d’unir dos sistemes sanitaris, amb dos es-
cales salarials, sent un destí laboral que no 
sempre atrau als professionals.  El diven-
dres tretze de gener del 2023, als terrenys 
d’entrada a la Seu d’Urgell pel costat de Cer-
danya, el conseller de Salut, Manel Balcells, 
ha presentat el projecte de nou Hospital Co-
marcal de l’Alt Urgell. Tretze anys després. 
A partir d’ara, a la Seu cada tràmit serà una 
passa més cap a un hospital amb instal·la-
cions més dignes a l’espera que d’aquí una 
dècada una crònica rememori el procés 
com una història d’èxit.  

Tretze anys després, un nou projecte d’hospital
Miquel Spa
UNA MICA DE TOT

miquelspa@regio7.cat

ESTRELLA

ACTIVISTES PEL NO A LA GUERRA 
Manresa acollirà cada dilluns, a les 7 de la tarda, una concentració 
silenciosa en contra de les guerres en una acció convocada per un 
grup de persones i associacions diverses, amb el suport del Consell 
Municipal de Solidaritat.

ESTRELLAT

GOVERN DE BERGA 
L’última sentència d’Inbergatur no s’ensenya. Explicar que l’última 
sentència sobre el cas Inbergatur afavoria els interessos de 
l’Ajuntament de Berga es va amagar. L’oposició ho ha fet públic, perquè 
no ha entès per què no s’explicava, amb transparència. 

ESTRELLAT

GOVERN DE LA GENERALITAT 
Anuncia nous aparcaments i no diu ni a on ni quan. La Generalitat 
té un pla per doblar els aparcaments actuals a les estacions de tren i 
de bus. A Manresa, en concret, diu que en crearà 137 a la Renfe i 150 
als FGC però, a l’hora de la veritat, no sap ni a on ni quan. Això i res...
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FIL PER 
RANDA

u S’acosten eleccions munici-
pals. Els equips dels partits co-
mencen a redactar els progra-
mes i tots topen amb el gran 
problema de la Cerdanya 
d’avui: el turisme residencial 
que foragita els joves encarint 
l’accés a l’habitatge. El Consell 
Comarcal activa un procés de 
participació per un futur Pla 
d’Habitatge que afavoreixi els 
cerdans. Tothom creua els dits. 
Que no sigui foc d’encenalls. 

El Consell de la 
Cerdanya activa un 
Pla d’Habitatge


