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La carrera de Medicina a
l’UVic-UCC entra en el rànquing
dels estudis universitaris més cars
de Catalunya. Segons la llista ela-
borada per Unportal.net, una web
de referència per a estudiants que
volen iniciar estudis superiors, la
matrícula de Medicina a la univer-
sitat de la Catalunya Central és la
cinquena més costosa entre tota
l’oferta d’estudis en universitats
privades i centres adscrits del
país. Des de l’UVic-UCC matisen
que el 26% dels alumnes de Me-
dicina aquest any estan cursant
amb una beca del mateix centre, i
que a part els estudiants també
sol·liciten les que atorga el minis-
teri d’Educació. 

La matrícula d’un curs a Medi-
cina a l’UVic-UCC és de 13.791
euros, amb la taxes incloses. Els
estudis més cars són els del grau
de Pilot Comercial i Operacions
Aèries, que s’imparteixen al Cen-
tre d'Estudis Superiors d'Aviació
(CESDA), adscrit a la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona, i es
fan a Reus, una ciutat que disposa

d'aeroport. Els estudiants que hi
accedeixen han de pagar el pri-
mer any uns 25.000 euros.  

En el segon lloc del rànquing de
preus se situen els graus de Direc-
ció d'Empreses i de Dret d’ESADE
(Universitat Ramon Llull), amb
una matrícula d’uns 16.000 euros
per curs acadèmic, al davant del
cost dels estudis de Medicina i

Odontologia de la Universitat In-
ternacional (UIC), que oscil·len al
voltant dels 14.000 euros. 

La facultat de Medicina de
l’UVic-UCC disposa d’espais do-
cents als campus de Vic i de Man-
resa. Durant els dos primers cur-
sos el grau en Medicina s'impar-
teix a les instal·lacions de Vic i a
partir del tercer curs la docència

es distribueix entre els campus de
Vic i Manresa. La carrera de Me-
dicina es va estrenar a la universi-
tat de la Catalunya Central el se-
tembre de l’any passat. 

Des del centre universitari as-
senyalen que atorguen beques de
4.000 euros cada una als alumnes
i que, de fet, el 26% dels estudiants
de Medicina cursen amb aquest
ajut. El curs passat la xifra era del
24%. Aquest any s’han lliurat un
total de 46 beques entre un total
de 180 alumnes. 

A Unportal.net, a part de deta-
llar tots els estudis superiors que
s’imparteixen al país, també s’hi
poden trobar llistes perquè els jo-
ves que vulguin iniciar una carre-
ra universitària o un cicle forma-
tiu de grau superior puguin veure
els punts forts de cada centre. En
aquest sentit, l’UVic-UCC  acon-
segueix, per exemple, que el grau
de Fisioteràpia aparegui entre les
carreres on els alumnes troben
feina més aviat i que Comunica-
ció Audiovisual estigui en el ràn-
quing d’alumnes amb una taxa
més elevada d'inserció laboral.

ABEL GALLARDO SOTO MANRESA

El grau de Medicina a l’UVic-UCC
és el cinquè més car de Catalunya 
Els estudis, que s’imparteixen a Vic i Manresa, apareixen en un rànquing de carreres més costoses

UVIC-UCC

Estudiants de Medicina de l’UVIC-UCC al centre de simulació de la FUB

L’Ajuntament de Manresa i el
Consell Comarcal del Bages cele-
braran demà a 2/1 d’1 del migdia,
a la sala d’actes de l’institut Lluís
de Peguera, l’acte de presentació
del nou Servei d’Atenció Integral
de Lesbianes, Gais, Transsexuals
i Bisexuals (LGTBI) de Manresa i
del Bages. L’acte institucional in-
clourà l’espectacle de dansa-tea-
tre Això està degenerant!, a càrrec
de la companyia Tualet.

El SAI LGTBI de  Manresa esta-
rà ubicat al carrer de la Canal,
núm. 6, 1r pis de Manresa i s’hi po-
drà contactar per demanar cita
prèvia al telèfon 938752310 o bé
per correu electrònic (sai@aj-
manresa.cat).   El SAI LGTBI Bages
està ubicat al carrer Muralla de
Sant Domènec, 24, el telèfon és el
936930363 i el correu electrònic és
sai@ccbages.cat. Seran uns ser-
veis de caràcter gratuït i oberts a
tota la ciutadania.  També es po-
dran gestionar certs tràmits, com
el canvi de nom en les targetes sa-
nitàries a les persones transse-
xuals o bé l’acompanyament i ges-
tió d’incidències i queixes.

REDACCIÓ MANRESA

Presenten al Lluís
de Peguera demà
el Servei d’Atenció
Integral LGTBI de
Manresa i el Bages

 El Rotary Club Manresa-Bages va homenatjar divendres el traumatòleg Car-
les Garriga, conegut a Manresa per exercir a la ciutat la medicina des del 1977.
Garriga, nascut el 1944 a Barcelona, es va convertir  en el primer especialista
en traumatologia de la Clínica de Sant Josep, centre del qual va arribar a ser di-
rector mèdic el 1987 fins que es va constituir Althaia. Va treballar, també, en
centres sanitaris de Barcelona i va crear l’Institut de Traumatologia i Cirurgia
Ortopèdica (ITCO), i ha participat en diversos congressos. En l’acte es va pre-
sentar el llibre de la seva biografia, escrit per la seva parella, Xus Pérez. 

Rotary homenatja el traumatòleg Carles Garriga

JORDI BIEL
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MANRESA SOCIETAT

Prop de 30 ampolles de licor i ra-
joles de torrons, entre altres pro-
ductes alimentaris. És el que es va
endur un jove que va robar en di-
versos supermercats de Manresa.
Els Mossos  el van detenir el 15 de
novembre. L’arrestat, de 26 anys i
de l’Hospitalet de Llobregat, va ser
detingut per un delicte de furt. 

Els fets van passar el mateix dia
cap a les set de la tarda, durant un
control de pas per la prevenció de
robatoris amb força a la carretera
C-16 a Castellbell i el Vilar. Durant
el control van aturar un vehicle
que portava ampolles de licor i al-
tres productes repartits pel terra
del turisme i en els seients poste-

riors. En l’escorcoll es van localit-
zar un total de 28 ampolles de licor,
28 rajoles de torró, 4 ampolles d’oli
de motor, 3 paquets de bombons i
2 ampolles de gel. El conductor no

va aclarir la procedència dels pro-
ductes.  Després de fer comprova-
cions, els Mossos van confirmar
que els productes havien estat sos-
trets de supermercats de Manresa. 

REDACCIÓ MANRESA

Detingut per robar licors i torrons a
diferents supermercats de Manresa

MOSSOS D’ESQUADRA

Material confiscat per la policia
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Rotary homenatja el traumatòleg
Carles Garriga
Va crear l'Institut de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica (ITCO), entre d'altres

Redacció | Manresa 19.11.2018 | 00:06

El Rotary Club Manresa-Bages va homenatjar

divendres el traumatòleg Carles Garriga, conegut a

Manresa per exercir a la ciutat la medicina des del

1977. Garriga, nascut el 1944 a Barcelona, es va

convertir en el primer especialista en traumatologia

de la Clínica de Sant Josep, centre del qual va

arribar a ser director mèdic el 1987 fins que es va

constituir Althaia. Va treballar, també, en centres

sanitaris de Barcelona i va crear l'Institut de

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica (ITCO), i ha

participat en diversos congressos. En l'acte es va

presentar el llibre de la seva biografia, escrit per la

seva parella, Xus Pérez.
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Rotary homenatja el traumatòleg Carles Garriga  jordi biel
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DEL 13 DE DESEMBRE DE 2018 AL 9 DE GENER DE 2019 NÚMERO 316 15.000 EXEMPLARS

FREQÜÈNCIA
PÀGINA 32

Entrevista a Chakir El Homrani
Conseller de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya

MANRESA

L’empresa 
Airplan guanya 
el 39è premi 
Guillem Catà 
PÀGINA 8

COMUNICACIÓ

SER Catalunya es 
consolida amb
1 milió d’oients 
en el darrer EGM
PÀGINA  14

ESPECIAL

Un jove manresà, 
guardonat amb un 
Premi Bonaplata 
a Barcelona
PÀGINA  12

BAGES

Bages Turisme 
premia el Bàsquet 
Manresa per ser 
gran ambaixador
PÀGINA 10

Un Nadal amb 
molt de color

MANRESA

Homenatge al 
doctor Garriga
en els 30 anys de 
Rotary a Manresa
PÀGINA 6

Un gran dau de llums vermells 
instal·lat a la plaça de Crist Rei 
és, sens dubte, l’element que més 

crida l’atenció de l’ampli ventall de 
llums de Nadal enguany a Manresa. 
Colors vius i alegria als carrers del 

centre són, doncs, dos valors que els 
comerciants han volgut potenciar 
per atraure el màxim nombre de 

Manresa ja llueix els llums de Nadal, que, enguany, són presents a la pràctica totalitat dels carrers més cèntrics de la ciutat

XAVIER VERA

consumidors durant aquests dies 
previs a les festes de Nadal.
PÀGINES 3 i 4

Àngels solidaris 
a Manresa per 

enfortir un  
Nadal amb amor

Un gran nombre d’entitats 
ofereixen servei a persones amb 
necessitats i pocs recursos. Una 
tasca que enforteix el gran treball 
que fa l’Àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Manresa, 
que vetlla per donar els serveis 
més bàsics als ciutadans que ho 
necessiten.
Els usuaris d’aquest servei 
són persones sense ingressos 
o ingressos insuficients, així 
com persones vulnerables per 
qüestió d’edat, salut o sense 
xarxa familiar. L’any 2017, 
Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Manresa va atendre 14.480 
persones. La unió del consistori 
amb les entitats contribueix a 
fer més gran Manresa, una ciutat 
que demostra que, la solidaritat 
és un pilar que amb l’ajuda del 
volutariat, ens fa més grans. 
PÀGINES 16 i 17
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PESSEBRE VIVENT
A MÓN SANT BENET
Un pessebre del segle XXI  
dins d’un monestir del segle X

26, 29 i 30 de desembre, i 1 de gener
A partir de les 18 h (4 sessions diàries)

Més informació i venda d’entrades: www.monstbenet.cat

Rotary Club Manresa 
homenatja el doctor 
Carles Garriga 

Pilar Goñi
Manresa

 El Rotary Club Manresa-Bages 
va homenatjar aquest 16 de novem-
bre el traumatòleg Carles Garriga, 
conegut a Manresa per exercir la 
medicina des del 1977. El doctor 
Garriga es va convertir en el pri-
mer especialista en traumatologia 
de la Clínica de Sant Josep, centre 
del qual va ser director mèdic fins 
al 1987, any en què es va constituir 
Althaia.  Garriga ha portat a terme 
una gran tasca solidària a través 
del Rotary Club Manresa-Bages, del 
qual va ser president i governador a 
escala internacional. El programa 
“Protagonistes del demà” és un dels 
seus llegats a l’entitat, que ara fa 30 
anys. La seva figura va ser glossada 
per Maite Romero, presidenta actu-
al del Rotary Club Manresa-Bages, 
que va dir que la millor manera de 
celebrar 30 anys era centrant-se en 
la persona del doctor Garriga.
La glosa queda centrada en un lli-
bre del qual és autora l’esposa del 
doctor Garriga, Xus Pérez, que pre-
senta en més de 200 pàgines, amb 
un gran nombre de fotografies, tota 
la vida des de la seva infantesa fins 

als nostres dies: la família que han 
format, la llavor social que ha im-
plantat, la participació en un gran 
nombre d’entitats i la seva vida mè-
dica. El llibre va ser presentat en 
l’acte que es va portar a terme i por-
ta com a títol Una vida de servei.
Precisament, el pròleg del llibre és a 
càrrec del doctor Pere Bonet, que va 
descriure el doctor Garriga en l’ac-
te celebrat com un “homenot”, que, 
com destaca l’escriptor Josep Pla, és 
un tipus singular i insòlit. El doc-
tor Armand Rotllan és una de les 
persones que ha seguit el mestrat-
ge professional del  doctor Garriga 
i un dels artífex del reconeixement.
Julio Sorjús, bon amic de Garriga 
al Rotary, va parlar-ne i va explicar 
l’empenta que havia donat a l’entitat 
des de la Catalunya Central. Per la 
seva banda, Anna Rotllan, copresi-
denta de l’Associació de Professors 
de Francès de Catalunya, coneixe-
dora de l’estima que el doctor Gar-
riga té envers la cultura francesa i la 
seva música, va participar en l’acte 
presentant el cantant Eric Carpen-
tier. L’acte el va tancar l’alcalde de 
Manresa, Valentí Junyent, que va 
voler destacar el bagatge del doc-
tor Garriga. 

La Fira de Sant 
Andreu omple el 
centre de Manresa

Postals del 
centre històric 
com a mirada 
de ciutat

 La Fira de Sant Andreu, un dels 
esdeveniments clàssics de la ciu-
tat de Manresa i que dona el tret 
de sortida a la campanya de Na-
dal, s’ha tornat a celebrar el 25 de 
novembre a Manresa. 
Com mana la tradició, els artesans 
van tornar a omplir tot el carrer Àn-
gel Guimerà. Parades de tot tipus, 
però, especialment, de productes 
alimentaris: formatges, embotits, 
també pans i coques, o castanyes, 
entre d’altres. Al costat d’aquests 
productes no hi van faltar parades 
de productes cosmètics ecològics, 
però també roba, joies i, ara que ve 
l’hivern, parades de colls i buffs de 
llana per poder afrontar bé el rigo-
rós fred manresà. Una quarantena 
de parades van omplir diumenge 
aquest cèntric carrer manresà. A 
mig matí, les autoritats, encapça-
lades per l’alcalde de Manresa, Va-
lentí Junyent, i la presidenta de la 
UBIC-Manresa més comerç, Tània 
Infante, van passejar per la Fira. 
Una Fira de Sant Andreu on tampoc 
no van faltar les parades amb pro-
ductes nadalencs. Així, al primer 

tram del passeig de Pere III, prop de 
Crist Rei, hi havia els tions, de to-
tes mides i també les figuretes del 
pessebre. I és que tot el passeig de 
Manresa també estava ple de para-
des de tot tipus de productes. Para-
des de Fira també en aquesta zona, 
com ara els tradicionals aneguets 
o les curses de camells.
Però un altre del elements caracte-
rístics de la Fira de Sant Andreu és 
l’obertura dels comerços del cen-
tre de la ciutat de Manresa. En la 
seva gran majoria tots oferien des-
comptes per a la Fira. Molt movi-
ment comercial aquest diumenge a 
la ciutat de Manresa en una fira on 
molts manresans aprofiten per fer 
les seva compres de cara a Nadal.
Dos punts més també clau d’aques-
ta Fira: la Mostra del Vi novell, que 
un any més s’ha celebrat al carrer 
de Sant Joan Baptista la Salle, i l’al-
tre, adreçat al públic ja més fami-
liar, les atraccions de fira que un 
any més es van instal·lar a la Zona 
dels Trullols de Manresa. Muntat-
ges per a més agosarats, com el pop 
o el martell, es barrejaven, un any 
més, amb les atraccions més tra-
dicionals, com el tren de la bruixa, 
entre molts d’altres. 

Redacció
Manresa

Parlament del doctor Garriga en l’acte en què va ser homenatjat

ROTARY CLUB MANRESA-BAGES   S’ha presentat l’edició de vuit 
postals del centre històric, a par-
tir de noves mirades i perspecti-
ves, sovint amagades en una lec-
tura més patrimonial i tradicional 
d’aquest espai urbà. En total, s’han 
imprès 2.400 postals, que són una 
selecció de les 35 fotografies que 
formen l’exposició Llar. Àgora. Fà-
brica. Mercat. Visions del Centre 
Històric de Manresa i que estarà 
oberta fins al proper 3 de febrer al 
cèntric establiment de L’Englan-
tina (Born, 1).
Les fotografies d’aquesta iniciativa 
del comissionat pel Centre Històric 
corresponen a cinc persones que, 
de manera professional o aficiona-
da, estan estretament vinculades al 
món de la imatge. Els artistes són 
Éder Pozo, Jordi Preñanosa, Mercè 
Rial, Jordi Roca i Xavier Serrano, els 
quals han estat els testimonis grà-
fics d’una visió detallista i resumi-
da en quatre idees: la llar, el lloc on 
viure; l’àgora, el lloc on trobar-se; 
la fàbrica, el lloc on crear i innovar, 
i el mercat, indret on es produeix 
l’intercanvi.
Entre els objectius de l’edició de 
postals i de l’exposició de fotogra-
fies hi ha el de donar a conèixer es-
pais i activitats que es porten a ter-
me a carrers, places i equipaments 
de la Manresa més antiga d’una 
manera propera i menys conven-
cional. La voluntat de l’Ajuntament 
és ampliar, en el futur, el ventall de 
postals amb nous fotògrafs i amb 
un format d’exposició semblant a 
l’actual. El comissionat del Centre 
Històric de Manresa, Pere Gassó, 
ha recordat que ha estat una feina 
d’equip, ja que la iniciativa la va co-
mençar a treballar el seu predeces-
sor, Adam Majó, juntament amb 
Jordi Jet Serra, i la voluntat ha estat 
“transmetre unes visions del cen-
tre històric diferents del que tra-
dicionalment hem conegut com a 
Manresa”. 

La Fira de Sant Andreu torna a atraure centenars de persones al centre

ARXIU


