
cOL·LEcTIu LAcEnET
El col·lectiu d’ensenyants Lacenet compleix el seu vintè aniversari.
Durant tot aquest temps ha creat projectes telemàtics i ha ofert
suport sobre noves tecnologies en l’educació. Van ser pioners en
aquest àmbit i ho continuen sent pel seu dinamisme.

Pere Gassó agafa el relleu d’Adam
Majó com a comissionat del
Centre Històric de Manresa.
D’entrada, molta sort, Pere. T’ho

desitjo des de l’interès sentimental d’un
fill del barri, que s’hi ha estat més de mitja
vida. O sigui, que hi vaig néixer quan la
paraula «barri» no designava el conjunt
del clos murallat, sinó les seves parts. 

Gassó s’ha estrenat demanant un pac-
te de ciutat sobre el Centre Històric, que
vagi més enllà d’un sol mandat consisto-
rial. És una petició molt raonable. Manre-
sa ha de decidir què vol que sigui la seva
part més antiga i entranyable. Se suposa

que aquesta reflexió ja s’hauria d’haver
fet amb el debat del POUM, el pla general
urbanístic, però d’aquells debats la majo-
ria en vam seguir només els anuncis de
les grans obres que es faran quan hi hagi
diners, i algunes polèmiques puntuals
sobre l’extensió de l’hipermercat, el bai-
xador dels Catalans o el futur del teatre
Conservatori. De manera que endavant
amb el pacte, que implica un gran debat
específic, multisectorial i ambiciós però
alhora realista.

Al Centre Històric hi ha la plaça Major,
i en ella la casa consistorial. Des de fa uns
dies, al costat de la porta d’entrada hi ha

un petit cartell que diu: «La bandera esta-
tal penja en aquest ajuntament per impe-
ratiu legal i en compliment d'una sentèn-
cia judicial». El cartell forma part d’una
campanya de l’Associació de Municipis
per la Independència, l’AMI, a la qual
pertany l’Ajuntament de Manresa i també
la immensa majoria dels ajuntaments de
Catalunya.

La veritat és que ja ens ho pensàvem,
que un govern municipal integrat per
PDeCAT i Esquerra no mantenia la ban-
dera espanyola al capdamunt de la faça-
na ni de gust ni per ganes, sinó perquè
l’obliguen a fer-ho sota amenaça de re-
presàlies per als governants. Com les que
han apartat temporalment Montse Ven-
turós de l’Ajuntament de Berga. 

Però aquest cartell de Manresa explica
una altra cosa: encara que no els agradi,
s’empassen l’imperatiu legal en lloc de
desobeir-lo. Segur que el cor els demana
fer altrament, però el silencien amb la
raó. Per què? Sens dubte, Junyent, Aloy i
els respectius partits han sumat pros i
contres i han arribat a la conclusió que
els beneficis de desobeir no compensen
els seus inconvenients. 

Doncs aquest mateix és el debat intern
de la majoria independentista que enca-
lla ara mateix la política catalana: els cos-
tos i beneficis de la desobediència.

Opinió
LA TALAIA

UN GRAÓ MÉS A PYMSA

L a querella presentada per la Fiscalia Provincial de Barce-
lona contra l’empresa manresana Pymsa, en la persona
inicialment del seu titular, suposa un pas qualitatiu de
gran importància en la resposta pública contra les

instal·lacions i l’activitat d’una empresa que ha emès a l’aire du-
rant dècades -i fins a l’any passat- emanacions de creosota -un
producte considerat potencialment cancerigen- i quantitats de so-
roll per damunt del tolerat. Les accions iniciades pels veïns molt
temps enrere van ser ignorades amb displicència per l’empresa,
que s’ha resistit de forma persistent a adaptar-se al seu entorn veï-
nal. Ara, finalment, a causa d’una acció municipal llarguíssima-
ment demorada, les emanacions més perilloses s’han aturat i s’al-
bira un final del problema. Però per a Pymsa, tant temps mante-
nint la posició ha suposat que un fiscal ha entomat la reclamació
dels veïns i l’assumpte adopta ara dimensions penals. Una prova
que resistir tant temps contra l’interès públic com si sentissin
ploure ha estat una molt mala política.

A TORT I A DRET
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IMPERATIU LEGAL
El nou comissionat demana un pacte de ciutat sobre el centre històric de Manresa. Endavant amb 
la idea, en la mesura que impliqui un gran debat específic, multisectorial i ambiciós però realista
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L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

El govern municipal de Manresa informa
que ha decidit empassar-se l’imperatiu
legal de la bandera espanyola en lloc de
desobeir-lo; qüestió de costos i beneficis
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ESTRELLA

PYMSA
Empresa manresana. La Fiscalia Provincial de Barcelona s’ha
querellat contra l’empresa situada al barri de Valldaura dedicada
al tractament de la fusta per un presumpte delicte contra els re-
cursos naturals i el medi ambient. La denúncia la van fer els veïns. 

ESTRELLAT

L. OLMEDA I G. VIDAL
Leyre Olmeda i Georgina Vidal, estudiants del Pius Font i Quer, han
culminat el seu treball de recerca de batxillerat amb la represen-
tació del musical Brundibar a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Han
fet un pas més enllà del que és purament acadèmic.

ESTRELLA
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