
Montilla tenia 45
dies per complir
el compromís
d’ampliació de
Sant Joan de Déu

 AMB LA PRIMERA FASE
ENLLESTIDA, LA FINALITZACIÓ
DE LES OBRES ERA IMMINENT

VOLCAT 2020
En el calendari, malgrat el coronavirus.Aquesta prova d’Ocisport
per a bicicletes de muntanya, la més antiga de l’Estat per etapes, ha
resistit la pandèmia i, malgrat alguns canvis estructurals, ha repetit
èxit organitzatiu en les dues jornades celebrades el cap de setmana.

LA TALAIA

PUNT PER A LA FIRA

L a fira Mediterrània de Manresa comença oficialment avui
i inicia el desplegament d’un programa que té els seus
moments més intensos a final de setmana. Enguany, com
gairebé totes les activitats que arriben a la cita amb el seu

públic, el fet més rellevant és la celebració mateixa, que podria ha-
ver estat suprimida per la covid. Propostes comprables, com la
Fira de Teatre de Tàrrega o el Mercat de Música Viva de Vic, han
quedat reduïdes a petites manifestacions testimonials; la Mediter-
rània de Manresa, en canvi, se celebrarà. Ho farà en condicions es-
pecials i amb dimensions encongides, però hi haurà fira. El cente-
nar d’espectacles que era habitual quedarà en la meitat, i no hi
haurà els xous de carrer que aconsegueixen atreure molt públic i
que s’han convertit en el segell ciutadà de la fira, allò que molta
gent veu i que fa que tota la ciutat la percebi. Tanmateix, hi haurà
fira, hi haurà professionals i hi haurà contractacions, justament
allò que ara és tan agònicament necessari per al sector. La fira ha
estat fidel a la ciutat, i això és un punt a favor seu.
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JORDI LARDÍN
Exjugador del CE Manresa. El futbolista esparreguerí va rebre el 
reconeixement del club en el qual es va formar i on va iniciar el camí 
a una carrera prou fructífera a la màxima categoria del futbol estatal, 
bàsicament a les files de l’Espanyol i de l’Atlètic de Madrid.

CLUB GEL PUIGCERDÀ
Líder en hoquei gel.Després de guanyar la lliga de la temporada pas-
sada (ara fa unes setmanes), el conjunt ceretà ha començat amb bon
peu la nova edició de la competició i ha assolit dues victòries en les
dues jornades que ha disputat, la darrera a la pista del Txuri Urdin.

ESTRELLA

Durant les quatre primeres
setmanes de curs  s’ha de-
mostrat que les escoles i

els instituts són segurs. Hi pot ha-
ver ràtios d’alumnes que se supe-
ren i pot ser que, puntualment, un
protocol no es dugui a terme com
cal. Però tot i així, casos com el de
l’institut Pius Font i Quer de Man-
resa, amb almenys 22 dels 26 alum-
nes d’un mateix grup contagiats,
són una excepció. Els centres no
són punts de transmissió; els brots
no neixen a les escoles; i en el cas
del Pius, des de Salut són taxatius:
la principal font de contagi va ser
una festa. Si hi ha covid en una es-
cola és perquè una família l’hi ha
portat. Li ha preparat l’esmorzar, li
ha posat la cartera i al professor li

ha dit: «té, aquí te la deixo». És fàcil
culpar el sistema d’allò que indivi-
dualment no s’està fent bé. I, qui
paga realment el cost de festes com
la del Pius? Segurament no seran
els alumnes ni cap dels progenitors
o germans de les 22 famílies afec-
tades. Però, i els seus avis? Un com-
pany de feina dels pares? La veïna
de sota? Els virus s’aprofiten de les
debilitats personals per fer mal al
col·lectiu. El que tu no fas bé, per-
judica a tothom. A Manresa, els in-
dicadors de l’epidèmia estaven es-
tables fa set dies. Un cop incorpo-
rats els positius del Pius, el risc de
rebrot a la ciutat (i de retruc a la co-
marca) s’ha disparat fins als 321,80
punts. A aquest llop amb pell de xai
no se’l pot convidar a cap festa.

Pau Brunet

La festa del Pius, qui la paga?

CONNECTATS
paubrunet@regio7.cat

 L’AMBASO TANCAVA LA SÈRIE DE SET CURSES AMB VUITANTA CICLISTES PARTICIPANTS

El circuit de la Catalunya Central, 20 km de fang

Opinió

FA 10 ANYS REGIÓ7 PUBLICAVA...

ARXIU

Regió7 DIMARTS, 13 D’OCTUBRE DEL 2020 17

ESTRELLA

Sònia Parra Garcia


