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Bon Nadal de paper
Les postals convencionals sobreviuen a les noves tecnologies
SALVADOR REDÓ

| Regió7

왘 Manuel Solís
President de l’AV Poble Sec d’Olesa

«Seria una satisfacció
aconseguir un barri millor»
R A. S. S./Olesa

Una tria de les postals de Nadal trameses per diverses institucions, empreses i entitats de Manresa
R GEMMA CAMPS
R Manresa
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Malgrat la imposició de les noves tecnologies en la vida diària,
hi ha tradicions que es mantenen
vives. Una és la d’enviar felicitacions de Nadal de paper i per correu convencional. El disseny de
la postal ofereix mil i
una opcions. Així ho
demostra una tria feta a l’atzar d’algunes
de les trameses per
institucions i entitats
de Manresa.
N’hi ha de solidàries. És el cas de la del
Montepio de Conductors, d’Unicef, la compra de la qual representa una ajuda per a aquesta organització. La de l’Ajuntament
de Manresa, que se solidaritza
amb Sathi Sansar,una entitat que
treballa per la dignitat i el benestar dels infants amb discapacitats
del Nepal. O la de l’escola Joviat,
que enguany ha decidit no fer-ne
i destinar íntegrament el cost del
disseny i la impressió de les pos-

tals a la Comunitat de Sant Egidi.
Joviat ha felicitat per Nadal amb
una carta on explica aquesta decisió. Caixa Manresa ho ha fet
amb el dibuix guanyador de la
cinquena edició del concurs que
organitza, on enguany han participat 10.662 alumnes dels centres
d’educació infantil i
primària de tot Catalunya.També hi ha dibuixos a la de la residència d’avis de la Sagrada Família (que
signa
l’acuditaire
manresà Manel Fontdevila), el Clàssic
Motor Club del Bages, el col·legi
Mare de Déu del Pilar i la Mútua
Manresana. La de la Cova de
Sant Ignasi reprodueix un esmalt
de Maria Noguera, i el missatge
«Estimar i servir en tot». L’austeritat també caracteritza la de la
parròquia, el capítol i l’Associació d’Amics de la Seu: un detall
del frontal brodat florentí «L’anunciació» de Geri di Lapo, conservat al Museu Històric de la

Seu. La d’Ampans és artesana.
Especialment originals són la del
Consell Comarcal del Bages, que
inclou un CD i, a la portada, mostra una fotografia de la Muralla
del Carme,nevada,de l’any 1962;
i la del Col·legi d’Enginyers i Tècnics Industrials de Manresa: una
capsa de CD amb un calendari
del 2008 a l’interior.
En el cas d’aquest diari, enguany hi ha dues opcions.La postal de paper segueix el disseny de
la línia encetada per a la campanya de publicitat,en la qual es dóna diferents usos a un full de diari per respondre la pregunta
«Com vius l’actualitat?». Traduït
a Nadal,la pregunta que hi ha a la
postal és, evidentment, «Com
vius el Nadal?», i la resposta: una
estrella feta amb paper de diari.
L’altra opció és descarregar-se
una postal virtual amb fotos de
les comarques de l’àmbit de Regió7 de la web (www.regio7.cat).
En qualsevol cas, amb paper, cartró o virtualment, l’objectiu és el
mateix: desitjar un bon Nadal.
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Manuel Solís és
des de fa un mes el
nou president l’Associació de Veïns
del Poble Sec d’Olesa. Ell i els seus
companys de la junta veïnal tenen per
objectiu millorar el
barri i solucionarne els problemes
que hi hagi.
–Quant de temps
fa que viu al barri?
–Vaig venir a viure
a Olesa de Granada
l’any 1972, als 13
anys. Fa 35 anys que
sóc del Poble Sec.
–Com es va crear
la nova junta de
l’associació
de Manuel Solís a casa seva, al Poble Sec
veïns?
–Tres o quatre veïns vam co- d’informació per part del presimentar que el barri estava es- dent anterior és quasi nul.
–Diu que l’Ajuntament no
tancat, brut. El parc semblava
un pipican i no s’hi feia cap mi- els dóna el reforç que necessillora. Aleshores vam decidir teu?
–Hi ha hagut una presa de
crear una alternativa per canvicontacte amb un parell de regiar aquesta situació.
–Per què creu que els veïns dors i sembla que la disposició
l’han triat com a president i és bona, però encara no tenim
res tangible.
què significa per a vostè?
–Quina resposta ha rebut la
–Perquè em coneixen de tota
la vida i perquè també estaven nova junta per part dels veïns?
–Tenim la sensació que hi ha
una mica decebuts de l’abandó
que viu el barri. Per a mi seria una certa il·lusió, que ens arriuna satisfacció que, amb els ba a través dels comentaris de
meus companys, aconseguís- la gent al carrer i també pels cosim que el Poble Sec fos un bar- mentaris que ens deixen els
veïns al nostre bloc o a la nosri millor.
–Amb quins problemes tra pàgina web.La creació d’un
espai virtual és, en part, una
s’han trobat?
–El principal problema és la manera de fer més fàcil la cofalta d’interès que sembla tenir municació de la gent del barri
el consistori pel que fa als bar- amb nosaltres i, d’aquesta maris perifèrics d’Olesa. I en el nera, també conèixer les seves
nostre cas particular, el traspàs preocupacions.
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Em dic Krisna Baya Yucra. Vaig
néixer el 12 de desembre a les
18.25 hores i pesava 3 quilos i
280 grams. Els meus pares es
diuen Mayte i Orlando, i en sóc
la primera filla.

Em dic Tiffany de la Rocha Guerra. Vaig néixer el 12 de desembre a les 22.22 hores i pesava 2
quilos i 400 grams. Els meus pares es diuen Carmen i Ricardo, i
en sóc la primera filla.

Em dic Rebecca Muñoz Siancraian. Vaig néixer el 14 de desembre a les 7.10 hores i pesava 2 quilos i 780 grams. Els meus pares
es diuen Mireia i Fernando, i tinc
un germà, que es diu Lauren.

