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L’Ajuntament de Manresa
«El Barça va fer
promocionarà la ciutat al
5 gols al Madrid
Mercat de Música Viva de Vic però jo en vaig
La capital d’Osona aprofitarà la Fira Mediterrània per divulgar els seus
veure el doble»
atractius turístics, i rumia ser present també al certamen ExpoBages
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L’Ajuntament de Manresa promocionarà la ciutat en un dels
aparadors culturals més importants de Catalunya: el Mercat de
Música Viva de Vic. Per la seva
banda, la capital d’Osona s’ha
interessat per ser present a Manresa durant la celebració de la Fira
Mediterrània amb el mateix objectiu. En aquesta ocasió els principals esdeveniments culturals
de les dues ciutats seran la vitrina a través de la qual es mostraran.
La idea s'emmarca en una campanya de promoció entre les quatre capitals de l’eix Transversal,
encara que en aquesta oportunitat només va en direcció Manresa-Vic i Vic-Manresa. Més endavant es pensarà en fer alguna acció semblant amb Girona, i quedarà pendent Lleida. De moment,
però, s’ha optat «per veure com
funciona amb Vic i si té un impacte positiu», assegura la regidora de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament, Sílvia Gratacós.
La idea és que Manresa tingui
un estand al Mercat de Música
Viva de Vic, que enguany celebrarà la seva 26a edició del 18 al
21 de setembre. En canvi, «a ells
els interessaria la Mediterrània»,
que aquest any ha canviat de dates i es farà del 9 al 12 d’octubre.
També es mirarà si la capital d’Osona participa a l’ExpoBages.
Gratacós explica que Vic i Girona sí que ja han dut a terme accions conjuntes de promoció, i

visió afectada per la síndrome del si silent
G. CAMPS

Sílvia Gratacós, regidora de Promoció Econòmica

Les quatre capitals de l’eix
Transversal rumien accions
conjuntes de promoció, però
el projecte encara és verd

que els vigatans tenen tendència
a anar més cap a Girona que no
pas cap a Manresa per l’eix Transversal. En canvi, a Manresa s’ha
detectat, a través de l’Oﬁcina de
Turisme, que hi ha més visitants
de Lleida que no pas de Vic. «Potser perquè és la primera ciutat
important que es troben a l’eix» en
direcció a Girona.
La promoció entre les capitals
de l’eix Transversal encara és verda. No passa el mateix amb les de
l’eix Diagonal, que ja fa més d’un
any que dura coincidint amb la

posada en marxa de la carretera
que uneix l’interior amb el Garraf.
Manresa ha estat present a certàmens d’Igualada, Vilafranca del
Penedès i Vilanova i la Geltrú, i a
l’inrevés. Vilanova, per exemple,
ja va ser present a l’ExpoBages de
fa dos anys promocionant-se com
un destí turístic de costa i cultural proper. El primer cop que va
ser al certamen ﬁral també va
promocionar el seu comerç.
Segons Gratacós, ara s’iniciaran
novament converses amb aquestes poblacions. «Hem anat a les ﬁres amb personal propi, i el que farem és tornar-ne a parlar, ara que
ja hem vist com fem les promocions i hem conegut com es treballa, per no desplaçar personal
sinó que cada ajuntament es doni
cobertura».
J. M. G.

Cuida't
menjant
• Dietes personalitzades
(aprimament, hipertensió
arterial, colesterol, diabetis,
gestació, infantil, adolescència,
menopausa,anorèxia,
bulímia i esport).
• Programa obesitat infantil
Nens en moviment !
• Reeducació nutricional.
• Confecció i revisió de menús.
• Conferències/ xerrades
• Tallers pràctics.
• Assessorament i formació
d'empreses

Millores al parc infantil de plaça Espanya
geo r gi n a be r m ú d e z
d iet is ta nutricionis ta
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 Àlex Galdeano va viure un any i mig amb la

 Ahir van començar treballs de millora al parc infantil de la plaça Espanya,
un dels més antics de la ciutat. S’hi millorarà el paviment, s’hi farà un sorral,
es treurà un dels jocs antics de fusta que hi ha (el que es veu a l’esquerra) i
se n’instal·laran de nous. L’actuació forma part de les obres aprovades pel
Districte Centre de la ciutat corresponent a l’exercici de l’any passat. És
previst que els treballs durin aproximadament 10 dies.

Galdeano al costat d’una foto de Gerard Piqué tal com el veia
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lex Galdeano, economista lleidatà resident
a Badalona, va ser l’única persona del públic del Camp Nou que en el partit del 5 a 0 del Barça al Madrid, el
de la maneta de Piqué, va veure el
doble de gols. Tot i ser culé, per a
ell aquell no va ser un bon dia. Ni
de bon tros. Durant el partit va
constatar que hi veia doble.
La seva lluita per superar una
afecció de naixement (l’anomenada síndrome del si silent) el va
portar aquesta setmana a Manresa, on va aplegar una trentena de
persones a la sala d’actes del Casino. Segons va explicar a Regió7
en acabar l’exposició, al món se sap
que tenen la síndrome que ell va
patir durant un any i mig un centenar de persones. Dues operacions i molta voluntat van aconseguir que quan va el Camp Nou
ara vegi els gols que toca.
Nascut a Lleida fa 34 anys, amant
del bàsquet (va tenir el manresà Ricard Casas d’entrenador), l’any
2010 va veure com la vida li feia un
tomb. «Vaig tocar el cel i l’infern».
El cel va ser el seu nomenament
com a director ﬁnancer a l’empresa on treballava a només 30
anys. L’infern: el partit del Barça.
«Va fer 5 gols al Madrid però jo en
vaig veure el doble. Vaig veure un
10 a 0 però no en vaig gaudir gens».
Es pensava que era estrès i va
continuar fent vida normal, tot i
que per conduir hagués d’anar

À

Al món se sap que tenen la
síndrome que ell va patir
durant un any i mig un
centenar de persones

amb el cap inclinat cap endarrere
i les ulleres posades a la punta del
nas per suavitzar l’efecte de veure
dues carreteres en lloc d’una. Va
passar per l’etapa de ràbia, de negació i de silenci i va plorar el dia
que li van donar el resultat de l’escàner que li van fer i li van dir que
no era un tumor, tot i això, va entrar en una etapa de resignació.
«Fins que l’Anna, la meva dona, va
donar un cop de puny a la taula».
El va fer reaccionar i Galdeano ho
va fer i es va posar en mans dels
metges. «Dos dies abans de la primera operació vam saber que seríem pares». Va passar pel quiròfan, el seu cas va ser presentat en
un congrés europeu, i va tornar a
passar pel quiròfan. Primer, el va
operar un otorinolaringòleg, que
era el segon cas que tenia de si silent en tota la seva trajectòria, i en
la segona operació, un oftalmòleg,
que li va posar una pròtesi. A més
a més, es va posar en mans d’un ﬁsioterapeuta.
La constància, la capacitat de
marcar-se petits objectius i l’actitud positiva van fer la resta. Actualment Galdeano ja no hi veu doble, però gràcies a l’experiència que
va viure hi veu molt més.
La xerrada la va organitzar l’Associació Coaching7, entitat especialitzada en la difusió del coaching
i altres eines de desenvolupament
personal i professional.

