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Agraïm la col·laboració de l’Hospital General de Manresa, de la Clínica de Sant Josep de Manresa, de l’Hospital Sant Bernabé de Berga i de l’Hospital Comarcal de Puigcerdà.

ENHORABONA

Ceps i Manduca inicia les activitats de tardor amb un sopar
A la fotografia hi ha els integrants de l’entitat Ceps i Manduca,de Sant Vicenç de Castellet, en una de les
seves trobades al voltant d’una bona taula.Els objectius de l’entitat són transmetre els valors de la bona
cuina i del bon vi, i entre les activitats que organitza hi ha conferències gastronòmiques,excursions a ce-
llers i caves, col·leccionisme de tot tipus i sopars de degustació.En aquesta ocasió es van reunir una tren-
tena de comensals al restaurant Aligué per tastar delícies com carpaccio de figues amb encenalls de foie i
ceps amb cansalada confitada i botifarra negra, regats amb vins recomanats pel sommelier Jaume Pons.

Eloïsa Moreno a la seu d’Entesa

DE QUÈ EM SONA?...

Eloïsa Moreno
Mediadora familiar de Manresa

«Saber dialogar pot
solucionar molts conflictes»

ZARA MORALES

Manresa

És manresana, viu
a Castellnou de Ba-
ges, és casada i té
dos fills.És psicope-
dagoga i exerceix
de mediadora fami-
liar.

–Què és la media-
ció familiar?

–És un procés de
resolució de conflic-
tes que es realitza
fora de l’àmbit judi-
cial. Pretenem que
les persones que tin-
guin un conflicte
vinguin voluntària-
ment i col·laborin, a
través del diàleg, en
la solució del proble-
ma. Saber dialogar
pot solucionar molts
conflictes.

–Per no arribar a separar-se?
–No, és perquè la separació si-

gui menys traumàtica, ja que
s’ha arribat a uns acords bene-
ficiosos per a tots.

–Sobre què?
–De tot: econòmics, pensió ali-

mentària, custòdia o règim de
visites dels fills...

–S’ha de ser una mica advo-
cat i una mica psicòleg?

–El mediador es col·loca en un
espai diferent d’aquests. Aco-
llim les persones, les escoltem i
les ajudem mitjançant unes tèc-
niques de resolució de conflictes

per establir uns canals de comu-
nicació que potser s’han tancat.
De vegades, i sense que elles ho
sàpiguen, aquestes persones te-
nen més interessos en comú del
que es pensen.

–Hi ha casos de reconciliació
després de la mediació?

–Sí, pot passar. Però és una op-
ció de la parella, no és l’objectiu
de la mediació.

–La mediació familiar és
aplicable en altres àmbits?

–Sí, en problemes entre pares i
fills, entre avis, fills i néts, en as-
pectes d’herències, successions
en empreses familiars...

Enric Torres, Mireia Lladó, Montse Criach i Dana Kunkel dirigeixen l’acadèmia

L’acadèmia
d’idiomes Mind

the Gap
inaugura el curs
L’acadèmia d’idiomes Mind the

Gap ha obert portes a Manresa
amb una festa d’inauguració que
va congregar amics i alumnes.
Mind the Gap, que és la primera
acadèmia d’idiomes que obre a
Manresa després de la crisi del
sector, basa el seu mètode d’en-
senyament en la combinació de
les classes tradicionals amb l’ús
d’eines multimèdia.També es fan
classes exclusives de conversa i
classes particulars.

BALSARENY MANRESA SÚRIA

Sóc el Jordi Comabella Navarro. Vaig néixer el
17 de setembre a 3/4 de 12 de la nit, i pesava 3
quilos i 700 grams. Els meus pares es diuen

Imma i Albert, i tinc un germà, que es diu Marc.

Sóc l’Adrià Esponella Resina, i sóc amb el meu
germà, Jaume. Vaig néixer el 24 de setembre a
les 8 del vespre, i pesava 3 quilos i 90 grams.

Els nostres pares es diuen Alba i Jaume.

Em dic Nil Álvarez Muñoz. Vaig néixer el 24 de
setembre a 3/4 de 4 de la matinada i pesava 3
quilos i 300 grams. Els meus pares es diuen

Salomé i Xavier, i en sóc el primer fill.
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