
JOSEP RIUS
Pagès de Castellterçol.Ha recuperat la plantació de vinya al po-
ble després d’anys d’absència i ho ha fet a la finca de la casa de pa-
gès de les Comes, a deu minuts a peu del poble, on té 180 ceps que
ja li permetran embotellar els primers vins.

Opinió
LA TALAIA

FIRA MEDITERRÀNIA

L a Fira Mediterrània ha tornat a mostrar el seu idil·li amb
Manresa en un certamen que ha omplert de nou els car-
rers i places de la ciutat. Però més enllà dels espectadors
incondicionals que saben que al llarg de quatre dies tro-

baran a la capital del Bages espectacles a teatres, sales i via públi-
ca, la  fira té al davant una nova direcció artística que, en aquesta
22a edició, culminarà avui una primera declaració d’intencions.
Sense grans noms, el nou director artístic, Jordi Fosas, ha tingut
només sis mesos per articular la programació d’aquesta Mediter-
rània, una edició de traspàs, de continuïtat, on l’olotí ha deixat
veure un discurs que vol implicar patrimoni, entitats de cultura
popular i artistes en clau de present, enguany amb la problemàtica
de gènere a escena.  Hi ha discurs però s’haurà de veure com es
tradueix i com evoluciona per generar el més important: oferta
que arribi al mercat. Al nacional? A l’internacional? La Mediterrà-
nia ha volgut jugar totes les lligues. Fosas té camí per córrer. 
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ESTRELLA

JUTJATS
La lentitud de la justícia en xifres. Els jutjats de Manresa, de
Martorell i d’Igualada necessitarien ara 5 mesos sense casos nous
per posar-se al dia; els de Berga, gairebé 7 mesos; els de la Seu, 4
mesos i a Solsona faria falta un trimestre. Vostè jutja.

ESTRELLAT

SPARTAN RACE DE LES COMES
Cursa d’obstacles. La sisena edició de la Spartan Race Barcelona,
celebrada a les Comes, ha assolit un nou rècord de participació en
superar els 8.000 corredors de curses d’obstacles, amb una creixent
presència de corredors d’arreu d’Europa. La prova s’acaba avui.

ESTRELLA

Un accident laboral va
sacsejar el 8 d’octubre
de fa quaranta anys la

que llavors era la segona planti-
lla laboral de Manresa, la de la
Fàbrica Nova. El seu cap de
Manteniment va morir aixafat
pel pes de dues bales a la matei-
xa fàbrica mentre hi estava tre-
ballant. «Bonaventura Santmi-
quel i Codina tenia 57 anys, gran
part dels quals els havia passat
treballant a Tèxtil Bertrand i Se-
rra. Feia 27 anys que hi estava de
forma ininterrompuda, tot i que
anteriorment ja hi havia treba-
llat alguns anys», explicava
aquest diari. Afegia els detalls
del sinistre: «El camió de bales

havia estat alliberat de les
subjeccions que relliga-
ven la seva càrrega i es
disposava a entrar a la fà-
brica per ser descarregat.
En iniciar-se el movi-
ment d’avanç del vehi-
cle, dues de les bales es-
tibades van desprendre’s
i van caure, amb tanta
mala sort que ho van fer
precisament damunt
d’en Benvingut Santmi-
quel, que en aquells
moments es trobava al
costat de la part del darrere del
camió» El pes conjunt de les
dues bales s’apropava als tres-
cents quilos. Va ser traslladat al

Centre Hos-
pitalari amb lesions molt greus i
va morir al cap de pocs minuts
d’ingressar-hi.

EL BAGUL DELS RECORDS 
Fa quatre dècades a Regió7...

ANYS

Un encarregat moria
aixafat per bales de cotó

EL RASPALL
francescgalindo@Regio7.cat

La reencarnació és una
creença interessant que
es basa en el fet que exis-

teix un cicle que no s’atura fins
que les bones accions no siguin
suficients per aconseguir l’alli-
berament. Cada ànima viatja
per aquesta roda, des dels deus
fins als insectes. Atesa l’evident
proliferació de mosquits i co-
loms que hi ha a Manresa, em
demano si no deu existir una
correlació motivada per un im-
portant gruix de gent que ha
triat aquesta opció. Gent que en
vida van veure com el que s’im-
posava no era solucionar pro-
blemes sinó crear-los; com
anava desapareixent l’estat del
benestar sense que els que el
necessiten per existir fessin res
per defensar-lo, que van veure
com la propaganda substituïa

la informació mentre la gent
s’omplia la boca d’estar ben
connectada, que van viure com
la política s’anava convertint en
un fi en ella mateixa i no pas en
una eina per gestionar de la mi-
llor manera el bé comú. Mentre
la sanitat i l’educació es degra-
daven, els ciutadans romanien
amatents a buscar l’aprovació a
les xarxes socials a base de pos-
tureig i llenguatge transversal i
políticament correcte. Esporu-
guits pels linxaments a Twitter
es tractava d’anar esquivant el
moll de l’os dels assumptes com
autèntics piragüistes d’aigües
braves per continuar surant pel
riu de la vida. I així fins que es
van reencarnar en mosquits
per picar i coloms per defecar
sobre els que no farien res per
combatre les plagues.

Francesc Galindo

Reencarnats en mosquits i coloms
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