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Els serveis funeraris de la Mancomunitat La Plana donen servei 

als municipis de Balenyà, el Brull, Malla, Muntanyola, Sant Martí 

de Centelles, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, 

Seva, Taradell, Tona, Viladrau i l’EMD Sant Miquel de Balenyà
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A prop de les famílies 
en aquests moments tan difícils

Volem donar el condol als familiars i amics de tots els difunts d’aquest any.

Especialment a les famílies que durant la COVID-19 no han pogut acomiadar-se
dels seus éssers estimats tal com haurien volgut i merescut.
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EL 9 NOU

Manlleu és un dels municipis 
més castigats pels contagis 
de la Covid-19. Segons el por-
tal de la Generalitat Dades 
Covid, presenta un índex de 
risc de rebrot xifrat en 869,96 
punts –la línia vermella és a 
100 i s’aconsella que estigui 
per sota de 50– i una ràtio de 
transmissió (Rt) d’1,58. La 
mitjana d’Osona, tot i ser ele-
vada, està clarament per sota 
de Manlleu: índex de rebrot 
de 470,74 i Rt d’1,33. A partir 
d’1 cada infectat transmet la 
malaltia a més d’una perso-
na, motiu pel qual és bàsic 
que estigui per sota. Davant 
d’aquesta situació, la Genera-
litat i l’Ajuntament van optar 

la setmana passada per posar 
en marxa un cribratge massiu 
a Manlleu, i especialment 
al barri de l’Erm, per desco-
brir positius asimptomàtics, 
establir quarantenes i tallar, 
així, les cadenes de contagi. 
Aquest dilluns es fa l’última 
jornada del cribratge, que 
haurà permès fer més de mil 
proves.

Els primers resultats, avan-
çats divendres per la conse-

llera de Salut, Alba Vergés, 
situen la xifra de positius al 
voltant del 5%, un percentat-
ge elevat perquè la mitjana 
de Catalunya és del 2,3%. 
Quan es va fer el cribratge al 
Remei de Vic el percentatge 
va ser del 5,6%, similar al de 
Manlleu.

Davant d’aquestes xifres cal 
actuar amb contundència per 
preservar la salut tant dels 
afectats com de tots els seus 

conciutadans. I actuar amb 
contundència vol dir exigir 
que es compleixin les quaran-
tenes, però, alhora, facilitar 
les condicions perquè això 
succeeixi. No és casual que els 
barris més castigats pels con-
tagis de Covid-19 siguin els 
més densos demogràficament 
i, també, els més desafavorits 
des d’un punt de vista socioe-
conòmic. Les característiques 
d’alguns  habitatges d’aquests 

barris, on hi ha casos en què 
conviuen nombroses perso-
nes en pisos petits, afegei-
xen un grau addicional de 
complexitat per complir les 
normes exigides. Per  això cal 
que Ajuntament i Generali-
tat busquin solucions sense 
demora per habilitar espais 
adequats que, de manera 
transitòria, puguin ocupar 
les persones obligades a estar 
aïllades i que no tenen possi-
bilitat de fer-ho al seu propi 
domicili. Això, i el control 
del compliment d’aquesta 
exigència, ha de redundar en 
un descens dels casos en un 
moment en què, a la vista del 
que va passar al mes de març, 
no es pot improvisar. La crisi, 
ara, no pot ser de gestió.

Per un nou model territorial de país

Solucions urgents per 
tallar contagis a Manlleu

La pandèmia actual ens ha de fer 
reflexionar sobre episodis simi-
lars que han modificat les nostres 

ciutats i territoris al llarg del temps. Pesta, còlera, 
tifus, tuberculosi, ens han portat de les insalubres 
urbs medievals emmurallades als nous eixamples 
del segle XIX, impulsats per moviments higienis-
tes. L’Eixample d’Ildefons Cerdà n’és el paradigma 
a casa nostra. 

El projecte original, però, es va anar pervertint 
amb el temps, esgotant tota edificabilitat possible. 
Aquest fet configura la Barcelona actual, la que 
durant molt de temps hem posat com a exemple 
de ciutat mediterrània compacta i sostenible. Greu 
error quan es fa palesa la impossibilitat d’oferir als 
ciutadans una quantitat raonable d’espais lliures 
que compensin l’altíssima densitat de població. 
Aquell higienisme revolucionari i ambiciós ha que-
dat en res. Tanmateix, Barcelona ha estat un èxit 
de creixement imparable, configurant una ciutat 
cosmopolita de tres milions d’habitants i una àrea 
metropolitana que gairebé dobla aquesta població. 
Aquest model d’èxit aparent és, però, un gegant 
amb peus de fang, amb greus problemes d’accés a 
l’habitatge, contaminació, mobilitat, i unes desi-
gualtats socials cada cop més accentuades. 

Ens cal un nou model econòmic territorial de 
caire transversal i descentralitzador, que no esti-
gui supeditat al creixement en taca d’oli de l’àrea 

metropolitana. Cal una política territorial que can-
viï la postura reactiva de resoldre el dia a dia per 
una de propositiva, buscant un nou model equi-
librat de país, amb una acció valenta i disruptiva. 
Allò que critiquem d’Espanya, amb una centralitat 

jacobina d’estructura radial, ho estem generant 
aquí amb clau catalana. És cert que necessitem una 
gran capital com Barcelona, però no és menys cert 
que Catalunya és molt més que Barcelona. Des de 
la construcció de l’Eix Transversal no s’ha fet cap 
altra inversió significativament agosarada en infra-
estructures per reequilibrar territorialment el 
país. De ferrocarrils, millor no en parlem. Com diu 
Llach, “el meu país és molt petit”, i jo hi afegiria 
“on les distàncies són curtes però els temps de des-
plaçaments molt llargs”.

A principis d’estiu, Assumpció Puig, degana 
del Col·legi d’Arquitectes, juntament amb altres 
degans, va dirigir una carta al conseller Calvet 
advocant per la Catalunya dels 45 minuts. És una 
proposta de país del segle XXI, descentralitzat, ree-
quilibrat, on les ciutats mitjanes de Catalunya tin-
guin un paper clau. Per fer-ho possible cal repensar 
i invertir en noves infraestructures, especialment 
ferroviàries, també amb accions polítiques valen-
tes encaminades a vertebrar transversalment el 
territori, generant una matriu de país amb ciutats 
mitjanes potents treballant en xarxa. Accions que 
generin àrees pròpies autosuficients en serveis 
i economia circular, de manera conjunta amb els 
petits municipis i territoris que les envolten. 

El teletreball durant el confinament ens ha ense-
nyat que es poden deslocalitzar molts llocs de tre-
ball, factor que propicia que moltes famílies es 
plantegin optar per una major qualitat de vida en 
petits municipis i ciutats mitjanes de l’interior. 
Aquest concepte que ha sorgit sobre la Barcelona 
dels 15 minuts, els territoris i ciutats mitjanes de 
Catalunya ja el portem de casa.

Enric Masana Botella  

Secretari Demarcació Comarques  
Centrals del Col·legi d’Arquitectes
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Des de l’Eix Transversal no 
s’ha fet cap altra inversió 

agosarada per reequilibrar 
territorialment el país

Divendres, 21.00 i 23.00h

Presenta: Natàlia Peix

Entrevistes pausades 

i en profunditat


