
SABA! JOVES MÚSICS D’ARREL
Fira Mediterrània. El mercat manresà es va inaugurar dijous
amb un concert que va reunir els millors músics de la generació
‘millennial’, saba jove, formada i complexa que posa el nou rostre
dels artistes interessats en la tradició. Un encert.

Se sent un tam-tam a favor d’unes
noves eleccions, ara també en
sectors del conglomerat sobira-
nista. Però abans que ningú deci-

deixi res encara han de passar coses. 
Està convocada per a demà una mani-

festació unionista a Barcelona, i aquesta
vegada partits grans hi donen suport.
Caldrà comptar-los. Fins ara el carrer no-
més ha tingut un protagonista, i qui està
sol no es pot barallar; quan n’hi ha dos,
ni que siguin desiguals, la cosa canvia. 

La suspensió, pel Constitucional, del
ple del Parlament anunciat per a dilluns
no es respondrà amb la desobediència,

perquè Puigdemont compareix dimarts a
petició pròpia. Un dia més per veure-les
venir. Hi ha una onada de reflux que cri-
da a la prudència. Santi Vila demana un
«alto el foc» i avisa dels perills d’una de-
claració unilateral. 

Hi ha avisos més contundents, que es
fan escoltar: empreses que mouen la seu
fora de Catalunya. Èxode d’empreses, cla-
men els contraris al procés. De fet, dego-
teig de trasllats, però són gotes de les
grosses. Els dos bancs catalans han patit
retirades de dipòsits a la resta de la pe-
nínsula, segons La Vanguardia, que han
disparat les alarmes. Això els ha acabat

de decidir a exiliar el domicili oficial. Un
tast dels efectes adversos de la indepen-
dència sense haver-hi arribat. 

Totes aquestes coses impactaran en les
decisions que es prenguin, i faran més o
menys probable l’alternativa electoral,
sola o en companyia d’altres mesures. Si
la sortida passa per les urnes, estarem re-
petint esquemes de fa tres anys. 

El novembre del 2014 es va celebrar un
referèndum amb si fa no fa els mateixos
votants que ara. Aquell no es presentava
com a «vinculant» i aquest sí, però la pa-
raula queda buida si ningú més no la re-
coneix. Després d’aquella consulta calia
que passessin coses, però no se sabia gai-
re per on tirar, i al final es van convocar
unes eleccions que, a sacsejades, ens han
portat al punt on som. 

Hi ha diferències, és clar: el 9-N no va
haver-hi càrregues policials ni tancament
de col·legis, ni vaga general, ni querelles
per sedició, ni cap missatge reial que di-
gués: abandoneu tota esperança els que
sortiu del camí constitucional. L’anhel
d’esdeveniments no es manifestava, com
ara, amb grans concentracions plenes
d’impaciència; per això van passar deu
mesos entre el 9-N i el 27-S. Avui l’am-
bient és un altre, hi ha prealerta d’incendi
i urgència per prendre decisions, mentre
es multipliquen les crides a la calma.
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PREALERTA D’INCENDI
Puigdemont desactiva la temptació de desafiar el Constitucional i compareix dimarts a petició
pròpia. Un dia més per veure-les venir. Hi ha una onada de reflux que crida a la prudència
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L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

Si la sortida passa per les urnes, repetiran
esquemes de fa tres anys. Després del 9-N
havien de passar coses, però no se sabia
quines, i al final es va convocar el 27-S
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ESTRELLA ESTRELLAT

ISIDRE VIU
Alcalde de Balsareny per ERC. Després de la dimissió de l’alcal-
de Albert Neiro (GdB), ERC ha segellat un pacte amb Convergència
que ha capgirat l’escenari polític del municipi i ha de permetre te-
nir un govern estable fins a final de legislatura.
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LA TALAIA

GOVERN MÉS SOCIAL

Set entitats que treballen en el sector social a Manresa, en-
tre elles les més importants, han elaborat un document de
reclamacions a l’Ajuntament de Manresa, a qui demanen
més dotació econòmica en aquest camp. Les entitats deta-

llen al govern de CDC i ERC tot un programa d’actuacions que
abasta des de millores en l’atenció a la dependència i a la gent gran
fins a una atenció especial als adolescents que ni estudien ni treba-
llen, avancen cap a l’exclusió i poden caure en addiccions. L’Ajun-
tament de Manresa ha manifestat repetidament el seu orgull per
l’atenció que dedica a aquesta matèria, i la incorporació d’ERC a la
governabilitat de la ciutat -primer amb suport extern, i després des
de dins de l’equip de Valentí Junyent- es va fer, precisament, sota la
premissa que comportaria un gir cap a la priorització de les políti-
ques socials. El programa de les set entitats no qualifica el que fa el
consistori, però una demanda com aquesta constitueix un clarís-
sim toc d’atenció que el govern haurà de considerar.
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NICOLÁS VISO
Alcalde de Bagà.Admet que els retards en les convocatòries, un
tema del qual es queixa CiU, són un fet. S’accepta la disculpa, la
justificació en la manca de personal, però aquesta és una irregula-
ritat que s’ha de solucionar.
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