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Segona quinzena d’octubre.
La Cerdanya encara els úl-
tims dies de la temporada

d’estiu i aparentment tot continua
igual. Però els cerdans saben que
s’acosta el canvi d’hora. Aquest és
un tràmit que al món rural es viu
d’una manera molt diferent que a
l’urbà. A la vall, tothom fa els seus
càlculs. Aviat a mitja tarda serà fosc
i farà molt fred. Tot allò que des del
mes de l’inici de la primavera es
podia fer a l’aire lliure caldrà ressi-
tuar-ho. Com cada any, és el canvi
d’horari el que marca l’inici real de
l’hivern. Els trajectes de l’escola o
el treball a casa es faran més curts
i les llars de foc es començaran a
encendre. Les famílies es retroba-
ran fent temps a la cuina o al sofà

amb l’horari del sopar que s’anirà
avançant cada cop més. Hi ha una
lletania entre els cerdans que diu
que cal superar un hivern abans de
donar per definitiva la residència
dels nouvinguts. Viure a la Cerda-
nya a l’estiu no suposa cap esforç.
Al fosc, fred i llarg hivern, ja és una
altra cosa. Sovint els pirinencs el
viuen com un confinament anual
adequat al ritme d’una natura que
també s’atura. Aquí és on tenen la
veritable prova de foc els estiue-
jants que aquest any, empesos per
la vida regalada del bon temps,
s’han empadronat a la Cerdanya.
Més encara els que viuen a les fre-
des pletes solitàries. Sense teatres,
cinemes ni aparadors il·luminats.
A veure què passa. 

Miquel Spa

El primer hivern de l’estiuejant

UNA MICA DE TOT
miquelspa@regio7.cat

Opinió

La jornada
d’economia
debutava en
l’era postfusió

 PRIMERA TROBADA
D’ECONOMIA ORGANITZADA
A SANT BENET DESPRÉS 
DE LA DESAPARICIÓ DE
CAIXA MANRESA COM A
ENTITAT INDEPENDENT

 EL CERTAMEN MANRESÀ INCLOÏA JORNADES TÈCNIQUES I EXPOSICIONS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 

La fira ecoviure obria amb afany divulgatiu

FA 10 ANYS REGIÓ7 PUBLICAVA...
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La taLaia

MESURES I AJUDES

L a Generalitat va anunciar ahir les mesures de contenció
de la pandèmia que havia començat a insinuar el cap de
setmana. El més rellevant és el tancament de bars i res-
taurants, una decisió que té un fort impacte en les vides i

les butxaques de milers de persones. Les altres mesures anuncia-
des també són importants i pertorbadores per a molta gent, però el
veritable trasbals és per a l’hostaleria. La Generalitat ha anunciat
mesures de suport al sector, però sense concretar-les. En aquest
punt, el Govern hauria de córrer a especificar com pensa pal·liar
l’impacte del tancament, i fer-ho de manera que l’ajut sigui signifi-
catiu. Aquesta concreció hauria de fer possible una negociació
amb el sector que, fins ara, no s’ha produït. La Generalitat té molta
feina per fer si vol fer-ho bé. El punt de partida és que resulta im-
prescindible prendre mesures per aturar l’acceleració dels conta-
gis. I aquestes mesures han d’anar adreçades a incidir allà on hi ha
molt contacte social. Els bars i els restaurants són un dels escena-
ris on es produeix aquest contacte. Tanmateix, amb regular no n’hi
ha prou: també cal ajudar els regulats.
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memoria.cat
El web que elabora l’Associació Memòria i Història de Manresa ha
enriquit el seu ja extens fons documental amb nou material sobre
Lluís Companys, de qui avui fa 80 anys de l’afusellament. Hi destaca
l’expedient de refugiada de la seva esposa, i cartes del seu germà.
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fira mediterrània
El certamen manresà es manté malgrat les mesures restrictives dicta-
des per la Generalitat, que suspenen fires i congressos. La fira ja s’havia
adaptat abans i havia deixat de ser fira per convertir-se en un progra-
ma de representacions amb control de seient i ocupació. 
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ajuntament de manresa
Justament en el moment en què necessitarà més recursos per atendre
les enormes necessitats que genera la pandèmia, el govern de Manresa
ha decidit congelar els impostos i no carregar els ciutadans amb més
despeses. Un esforç que cal valorar.

ESTRELLA

Sònia Parra Garcia


