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Opinió
LA TALAIA

INCINERADORA A CERCS

L
’Ajuntament de Cercs té a sobre la taula una proposta d’Em 
Spain Waste and Treatment, l’empresa promotora del projecte 
d’incineradora a l’antiga central tèrmica, per tal que faci una 
modificació urbanística que permeti tirar endavant la transfor-

mació de la vella planta, actualment en desús. El govern municipal 
haurà de prendre una decisió tenint ben present que l’empresa té tot el 
dret a ser escoltada, i a que el consistori respongui de forma solvent i 
argumentada. Un ajuntament responsable segur que tindrà present 
que la tèrmica, una imatge singular de la comarca, és una andròmina 
enorme, i que si no se li dona cap utilitat pot acabar sent un problema. 
Alhora,  ha de valorar qualsevol font d’ocupació que es pugui crear al 
municipi. Tanmateix, la incineradora té una oposició ecologista àm-
plia i organitzada i entre les forces polítiques comarcals hi ha hagut po-
sicionaments clars en contra. Sense entrar en el projecte en ell mateix i 
en la seva conveniència, el potencial de divisió i de crispació que com-
porta la possible incineradora és més que remarcable. Aquesta també 
és una dada que l’Ajuntament haurà de considerar adequadament. 

L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

ESTRELLES I ESTRELLATS

C osta veure Pedro Martínez somriu-
re públicament. El de Badalona és 
un luxe per al Manresa, però a la ve-

gada és un tècnic amb fama de Rottenme-
ier, que apunta i dispara sobre el parquet i 
també a les sales de premsa i a Twitter quan 
hi ha quelcom que no li agrada. El seu cur-
rículum i els resultats l’avalen. S’ha guanyat 
a pols el plaer de plantar-se davant d’un àr-
bitre o d’un jugador i aleshores sí, somriu-
re. Un somriure dels que maten, dels que 
són ironia fina, aquells d’algú que sap que 
té raó i et voldria engegar a dida, però que 
també sap que la seva expressió és més pu-
nyent que un punyal.  

Aquesta temporada, però, alguna cosa 
ha canviat. La grada del Nou Congost està 
més enamorada que mai i el Pedro somriu, 
i no de forma irònica. Somriu i el seu som-
riure es contagia al públic. Ja se’l va veure 

feliç abans, durant i després de la final de la 
Lliga Catalana contra el Barça (qui no ho es-
tava aquell dia); però també en altres mo-
ments, com als darrers minuts del partit de 
dissabte contra l’Unicaja, quan amb els bra-
ços aixecats exigia més cridòria. La victòria 
ja estava ben cantada, deu punts amunt, 
però el tècnic en volia més, reclamava més 
premi i escalf per a uns jugadors que s’hi es-
taven deixant la pell. No n’hi ha per menys, 
tret de l’estrepitosa ensopegada a la pista de 
la Penya, l’equip que dirigeix Martínez rut-
lla i fa xalar uns aficionats que tornen a te-
nyir de vermell les graderies després d’ha-
ver estat tants mesos buides. 

En símils futbolístics, es podria dir que 
Joan Peñarroya va ser per al Bàsquet Man-
resa una espècie de Pep Guardiola per al 
Barça, un home de la casa que va ajudar a 
fer un pas endavant al club. No es va gua-

nyar una Champions, però sí que es va en-
trar als Playoff i retornar a Europa. I darre-
re seu, l’encert de tornar a convèncer a Pe-
dro Martínez, que s’hauria de convertir en 
el Greg Popovich del Manresa. El guanya-
dor d’una Lliga, una Supercopa, una Prín-
cep d’Astúries i una Korac ha estat clau per 
dur regularitat al club, a fer que aquest no 
tingui només l’aspiració de salvar-se, com 
reivindica el president Josep Sáez. Martínez 
ha aportat regularitat i equips treballats i ha 
sabut treure un rendiment molt alt de les 
plantilles a priori limitades que el club li ha 
ofert cada curs. Tot això ja hauria de ser su-
ficient perquè li facin un contracte vitalici, 
li lliurin les claus del pavelló i li preparin una 
estàtua de bronze a l’entrada per quan se’n 
cansi. Això sí, una figura d’ell somrient, amb 
els braços enlaire i amb el seu gosset al cos-
tat, embolicat amb la bufanda del Baxi.

El somriure de Pedro Martínez
Pau Brunet
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ESTRELLA

MIREIA BADIA 
La pilot manresana d’enduro ha aconseguit proclamar-se subcampiona 
del món de l’especialitat, just darrera la veterana i contrastada Laia 
Sanz. Badia s’ha endut el segon lloc en una pugna aferrissada amb la 
britànica Daniels, i apuntala una carrera il·lusionant.   

ESTRELLA

DANI PÉREZ 
El base del Baxi Manresa va ser la figura clau en la victòria bagenca 
davant de l’Unicaja, amb un lideratge de primera categoria que donar 
musculatura a l’equip i amb dos triples al final que van segellar una 
actuació de les que fan guanyar galons.   

ESTRELLA

FIRA MEDITERRÀNIA 
El gran mercat dels espectacles d’arrel tradicional ha tornat a demos-
trar a Manresa el seu potencial per exposar talent i per projectar-lo. 
Alliberar-se de gairebé totes les cotilles que li imposava la covid li ha 
permès tornar a volar. Ara, toca que torni a omplir el carrer.  
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DESTACATS 
A LA WEB

u El més llegit. La notícia que 
han trobat al Mercat dels Encants 
una figura robada de la Mare de 
Déu de Queralt va ser la  més 
consultada ahir al web del diari. 
 
u Enquesta. Després de cada 
partit del Baxi Manresa, els lec-
tors poden votar pel millor juga-
dor. L’escollit del Baxi-Unicaja ha 
estat Dani Pérez, amb el 57% 
dels vots. 
 
u Fotos.  Troba a Regió7.cat ga-
leries d’imatges de Les Comes 
4X4 Festival, l’Artífex Market de 
Manresa i la Fira Mediterrània.

Sònia Parra Garcia


