
CE MANRESA
Equip de la Tercera Divisió de futbol
El conjunt dirigit per Andreu Peralta va forçar un meritori
empat amb el líder, la Pobla de Mafumet (2-2),  que fins
aquest diumenge havia sumat 7 victòries consecutives.
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ESTRELLA

CB ARTÉS
Equip de la Copa Catalunya de bàsquet
Amb la seva clara superioritat sobre el Reus Ploms La
Salle (82-48), els bagencs han sumat la tercera victòria
en tres partits, en un brillant inici de temporada.

SPARTAN RACE
Rècord de participació a les Comes
Amb la participació de 8.000 corredors i amb uns
16.000 visitants a la finca bagenca, s’ha convertit en la
més multitudinària del seu estil que hi ha a tot l’Estat.

ESTRELLA

Recordes quan Julieta Ve-
negas cantava «que lás-
tima pero adiós»? I la

Champions de París? Tretze
anys passen volant quan ets
l’amo del teu destí. Ara, fes pas-
sar pàgines del calendari enda-
vant i arriba fins al 2030. Comp-
ta 4.754 dies, el temps que hau-
rà passat Oriol Junqueras entre
reixes si el Suprem decideix que
ha de complir fins al final la pe-
nitència per posar les urnes de
l’1-O. Una pena extremada-
ment dura i no tan fàcil de pas-
sar. Com els 9 anys dels Jordis,
sustentats en unes piulades. Si
haguessin matat algú, els
n’haurien caigut 10. Però la pà-
tria és la pàtria. Anaven de farol
(no de farola, el terme militar
de moda) i el mateix Tribunal
Suprem reconeix que l’Estat en

cap moment va perdre el con-
trol de la situació. La indepen-
dència era una quimera. Però
tot i així no hi ha hagut miseri-
còrdia. Descartada la rebel·lió,
els set magistrats s’han agafat
amb pinces a la sedició i han fet
cas omís dels vídeos i de 52 ses-
sions de judici per rubricar una
sentència que marca un abans
i un després. A alguns els agra-
daria que servís per girar full,
però 2,3 milions de sediciosos
no s’esborren del mapa d’un dia
per l’altre. Torra i el Govern hau-
ran de fer malabars per defen-
sar les mobilitzacions sense po-
sar en risc la institució i contro-
lar uns Mossos amb porres. I,
per sobre de tot, caldrà seguir
fent política. El 10-N serà una
bona oportunitat per tornar a
fer servir les urnes. 

Navegar amb vaixell de
vela pel llac de l’Agulla?
Potser els guàrdies ens

dirien alguna cosa. I amb vaixell
de motor? Ni pensar-hi! Però fa
quaranta anys s’hi va celebrar
un campionat naval de totes
dues modalitats. Això sí: en mi-
niatura. Una contesa de maque-
tes teledirigides. «Amb una con-
siderable assistència de públic»,
explicava aquest diari el dissab-
te 13 d’octubre, «ahir es van ini-
ciar, al llac de l’Agulla de Manre-
sa, els primers Campionats d’Es-
panya de Modelisme Naval Na-
vegable, en les seves modalitats
de vela i motor. Aquesta modali-
tat esportiva, fortament practi-

cada a l’estranger, encara
és novella a les nostres te-
rres i, per tant, descone-
guda pel gran públic, la
qual cosa li confereix la
virtut de ser pel moment
una pràctica esportiva
relaxant. El nombre de
participants en aquests
Campionats és de cin-
quanta-vuit, que repre-
senten poblacions tan
allunyades de Manresa
com Sevilla, Sant Sebas-
tià, València, Barcelona,
i d’altres punts de l’Estat. Cal
destacar que de Manresa no hi
ha cap participant, tot i que, en
opinió dels concursants, ‘el llac

de l’Agulla és
el lloc més adequat per a aquest
esport del món’». Si a més a més
ho deien de cor, encara millor.

Pau Brunet
EL BAGUL DELS RECORDS 
Fa quatre dècades a Regió7...

ANYS

Curses de vela i motor 
a l’aigua de l’Agulla

Tretze anys de presó per un ‘farol’

CONNECTATS
paubrunet@regio7.cat

ESTRELLA

LA TALAIA

L’ARREL DE L’ARREL

M anresa ha viscut el cap de setmana passat una nova
edició de la Fira Mediterrània, que ha acabat, nova-
ment, amb un balanç provisional altament positiu
tant pel que fa a la qualitat del que s’ha exposat com

pel que fa a la resposta del públic. La fira, que va néixer amb una
gran indefinició sobre què calia entendre com a «espectacles
d’arrel popular», està contribuint, precisament, a establir en què
consisteix aquesta matèria tan òbviament existent com flexible i
difícil de definir. La inconcreció de la matèria exposada continua
sent un obstacle per atreure definitivament un públic massiu que
continua tenint problemes per apuntar-se a un gènere que no posa
facilitats a l’espectador que necessita saber què trobarà quan com-
pra una entrada. La Mediterrània té capacitat prescriptora i de ge-
neració de discurs cultural, però aquesta qualitat és, alhora, el seu
punt dèbil quan se la compara amb fires d’arts ben perfilades com
el cinema, la música o el teatre. Tot el que es pugui fer per compen-
sar aquesta feblesa serà benvingut.
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