
Un miler de
manresans
rebien Toni Elías
amb honors de
gran campió
 EL REI DE MOTO2
S’EMOCIONAVA EN LA FESTA
DE BENVINGUDA A LA
CAPITAL DEL BAGES

AITOR RUIBAL
Titular per primer cop amb el Betis. El futbolista sallentí va tenir
aquest cap de setmana la primera oportunitat des de l’inici en un
partit molt compromès davant l’actual líder, la Reial Societat. Mal-
grat la derrota bètica, Ruibal va gaudir dels 90 minuts de joc.

LA TALAIA

INTERROGANT SUPERAT

M anresa va tancar diumenge al vespre la Fira Mediter-
rània i va posar punt final a un enorme interrogant
que s’havia obert ja fa mesos i que s’havia tornat més
imperatiu just quan havia de començar la programa-

ció: l’interrogant era si la fira podria celebrar-se, i encara més
quan la Generalitat acabava d’incrementar les restriccions a la
vida social amb el tancament de bars i restaurants, entre altres me-
sures. La resposta ha estat positiva, i folgadament. La fira d’espec-
tacles de Manresa s’ha desplegat pels escenaris de la ciutat amb
grans limitacions, i ha hagut de renunciar a allò que és la seva car-
ta de naturalesa i la connecta de debò amb la ciutat, que és la pre-
sentació al carrer. En aquest sentit, segur que hi deu haver milers
de ciutadans que no s’han arribat ni a assabentar que la fira s’esta-
va celebrant. Certament, si sempre fos així, l’atractiu per a la ciutat
seria molt limitat. Tanmateix, acceptats tots els constrenyiments,
les xifres d’espectacles mostrats, programadors convocats i entra-
des venudes són àmpliament satisfactòries. I sense cap trasbals.
Vistes les circumstàncies, és tot un èxit, i té un valor especial.
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BAXI MANRESA
Més de 100 punts sense pròrroga. Feia un any i mig que els manre-
sans no traspassaven la frontera. Ho van aconseguir a la pista del Fuen-
labrada amb 102 punts que van servir per sumar la tercera victòria en
pista forana; això sí, de moment, al Congost, en blanc.

CF IGUALADA
Doble victòria en l’arrencada de les lligues. Els equips sèniors del
club igualadí van debutar a les seves categories, la Tercera Divisió i la
Primera estatal femenina, amb triomf. Els nois,  en un dels camps més
complicats, el de la Muntanyesa; les noies, amb el Girona a casa.

ESTRELLA

Les llistes m’importen un pe-
pino», va dir en una entre-
vista el secretari de Salut

Pública, Josep Maria Argimon,
quan la setmana passada li insis-
tien si tenia cap intenció de pre-
sentar-se a les properes eleccions
per alguna formació política.  Ar-
gimon va dir que «amb el que està
caient, jo només penso en la covid
i la gent que es quedarà sense fei-
na. Me’n vaig a dormir pensant en
això». Argimon responia així a la
pregunta, ja reiterada, de si aspira-
va a ser nomenat, en el futur, con-
seller de Salut. El comandant de la
sanitat catalana en aquests temps
de covid assegura tenir-ho clar:
primer, trobar solucions a la pan-
dèmia; la resta és sobrera. Aquesta

és la resposta que esperaríem de
tota la classe política governant en
uns dies tan dramàtics com
aquests, en què a les defuncions i
les infeccions amb pronòstic greu
o gravíssim se sumen tancaments
de negocis i alertes sectorials de
baixades de persianes massives, a
més de xifres en augment a l’atur
(sense cap esperança que retroce-
deixin en els propers –i llarguís-
sims– mesos) i amb nous ERTO
que es cobraran tard o ves a saber
si es cobraran. «Les llistes m’im-
porten un pepino», diu qui real-
ment té feina. Qui no en té, el gat
electoral pentina. I quan falten
quatre mesos per als comicis i
mentre tot s’ensorra, la classe go-
vernant es baralla pel raspall.

Carles Blaya

Pentinant el gat electoral

PER L’ESTIL
carlesblaya@regio7.cat
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