
Tres lladres
armats amb una
pistola atracaven
una joieria de
Manresa
 ELS FETS SUCCEÏEN HORES
DESPRÉS DE L’ASSASSINAT A
BARCELONA D’UN JOIER PER
PART D’ATRACADORS

BERNARDO SIMÓN
Àrbitre. El col·legiat de Santa Margarida de Montbui va debutar a la
Primera Divisió de futbol sala divendres a Palma, en el partit que va
enfrontar el Palma Futsal i el Rivera Navarra. És la culminació d’una
trajectòria de més de tres dècades en el món de l’arbitratge.

LA TALAIA

CULTURA DE RESISTÈNCIA

Avui acabarà l’edició més estranya d’una Fira Mediterrània
que en els darrers anys ha lidiat, per dates i incertesa, amb
la proximitat de l’1 d’octubre (2017), amb la sentència del
procés (2019) i enguany amb una pandèmia, que, malgrat

tot, no ha impedit que els espectacles, a sales i amb totes les distàn-
cies i mesures restrictives, s’hagin pogut celebrar. Manresa ha man-
tingut, després de l’aixecament de l’estat d’alarma, una programació
cultural –als espais on ha estat permès– que no ha deixat la ciutat òr-
fena de propostes. De vegades, concentrades. En una mateixa set-
mana, aquesta que avui acaba, la capital del Bages ha viscut el rodat-
ge de Daniel Monzón –retardat uns mesos–, la Fira Mediterrània –
que va tenir un ensurt el dia abans d’engegar els espectacles presen-
cials– i l’estrena del darrer i molt ben valorat thriller del manresà
David Victori al Bages Centre –sense cap local obert al complex i
sense la possibilitat de vendre crispetes. La cultura com a bé essen-
cial i matèria de resistència per als que poden obrir o treballar: n’hi
ha, com les sales de concerts, que es desesperen des de fa set mesos.
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ESTRELLA

AJUNTAMENT DE SÚRIA
Homenatge als deportats als camps nazis.El consistori va celebrar
ahir l’acte d’homenatge als 14 veïns deportats amb la col·locació de les
plaques Stolpersteine després d’una recerca engegada fa tres anys, que
va tenir el suport de familiars de les víctimes i que continuarà.

ESTRELLA

CONSELL COMARCAL CERDANYA
Banc de Memòria. L’ens ha impulsat un projecte que té com a objectiu
principal posar en valor el paper que ha tingut històricament la dona en
l’economia i en la societat de la vall. La idea és entrevistar una dona de
cada municipi per preservar-ne la memòria.

ESTRELLA

És llei de vida que en un món
competitiu com el nostre
cada municipi es busqui la

vida per fer notar la seva singularitat
per treure’n algun profit. A Espinel-
ves ho han aconseguit amb la Fira
de l’Avet; a Cal Rosal, amb el Mercat
del Bolet; a Monistrol de Montse-
rrat, amb la Fira de la Coca i el Mató.
N’hi ha desenes. En el cas de la ca-
pital del Bages, hi ha la Fira de l’Ai-
xada, que cada febrer omple la ciu-
tat de parades i visitants. Seguint el
fil d’aquesta intencionada particu-
larització, la capital del Bages fa
molt que es promociona com el Cor
de Catalunya, si bé és sabut per a la
majoria que, geogràficament par-
lant, el cor del país és la  serra de Pi-
nós, a la comarca del  Solsonès.

Manresa, però, s’ha cregut durant
anys que, pel que fa a centralitat, era
el cor. Ho ha interioritzat, tot i tenir
una carretera per anar a Barcelona
plena de pegats, una autopista ca-
ríssima i un tren impropi que, ara,
per acabar-ho d’adobar, no només
no guanyarà velocitat o eliminarà
aturades durant el trajecte sinó que
és possible que n’afegeixi amb la in-
corporació de dues noves parades
al Vallès. Tenint en compte el cas
que fan les administracions a
aquesta «molt noble, molt lleial i
benèfica ciutat», potser caldrà re-
pensar-s’ho i canviar-li el nom, de
manera que, de ser el cor de Cata-
lunya, passi a ser l’apèndix de Cata-
lunya, una part de l’organisme, per
cert, sense la qual es p0t viure. 

Gemma Camps

El cor o l’apèndix?

DE PASSADA
gemmacamps@regio7.cat

 XOFERS DE L’EIX AVISAVEN D’UN CONDUCTOR QUE CIRCULAVA EN SENTIT CONTRARI 
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