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EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL
Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya
Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord
RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%
SALVADOR REDÓ

FIRA MANRESANA  2-7

FRANCESC PUJOLS 42

La Mediterrània es clou amb l’ull
posat en l’augment de professionals

El savi de Martorell
salta al món del còmic

LA PROPERA EDICIÓ SE CELEBRARÀ DEL 6 A 9 D’OCTUBRE

ARRIBA A LES LLIBRERIES EL 2 DE NOVEMBRE

DILLUNS ESPORTIU

Pàgines 22 a 40
J. ALBERCH/ACB PHOTO

ICL Manresa

85

Estudiantes

67

Denegades la
meitat de les
sol·licituds
per aparcar a
la zona verda
del nucli antic
de Manresa
NO ESTAR EMPADRONAT A
L’ÀREA O TENIR MULTES
PENDENTS IMPEDEIX ACCEDIR
A LA TARGETA  DE LES 237
PETICIONS DES DEL GENER,
NOMÉS SE N’HAN RESOLT
FAVORABLEMENT 135  8

I el capità va posar la cirereta
 Montañez clava l’últim triple i l’ICL es treu, al Congost, l’espina del debut 22-24

Sallent reuneix
a la cursa
Eternal Running
més de 4.000
participants
DEU QUILÒMETRES AMB 70
OBSTACLES PER COMPETIR O
DIVERTIR-SE EN COLLA  37

Trial gairebé
perfecte de Toni
Bou, que capgira
la classificació
i queda líder
de l’estatal
EL PIERENC GUANYA A
BAIONA I SUPERA RAGA A LA
GENERAL  UN TRIOMF A CAL
ROSAL, I SETÈ TÍTOL  38

GUILLLERMO CEREZA

L’Avià perd el liderat el dia
que l’estrenava i el cedeix
a un Vic molt més efectiu

Els boletaires
canvien de perﬁl:
de pagesos a
urbanites i
immigrants

L’EQUIP BERGUEDÀ NO VA PODER CONTRARESTAR ELS DOS
GOLS PRÀCTICAMENT SEGUITS DELS OSONENCS A LA REPRESA
EN LA MATEIXA CATEGORIA, VICTÒRIA DEL MANRESA  33

ELS ROVELLONS I LA LLENEGA
NEGRA, ELS MÉS VALORATS A
LA FIRA DE SOLSONA  14

Vic

Participants a la cursa d’ahir

Aconseguir la targeta no és fàcil

2

Avià 0

Restaurant de
peix i marisc fresc
de Manresa
44 anys al servei
dels nostres clients
Ctra. de Vic, 157 · 08243 Manresa
Tel. 93 873 51 16 · M. 609 921 825
www.calspaguetti.es

TENIM NOU MENJADOR, ET SORPRENDREM!
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TEMA DEL DIA
PUNT FINAL 4 La Mediterrània 2015 ja és història. La quarta i darrera jornada va permetre veure els últims espectacles i va servir per valorar la fira
d’enguany, que per als organitzadors ha resultat un èxit tant en la dimensió professional com en l’àmbit de la participació ciutadana. En el balanç final
destaca l’augment del nombre de professionals acreditats, fet que demostra l’interès creixent pel que el certamen té de mercat artístic
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La ﬁra apuntala el seu creixement
en l’augment de l’esfera professional
 L’organització va valorar els 1.115 acreditats i l’activitat de la Llotja  La 19a Mediterrània se celebrarà del 6 al 9 d’octubre
TONI MATA I RIU | MANRESA

El creixement de la dimensió
quantitativa va ser ahir al migdia l’aspecte més destacat en la valoració de
la Mediterrània 2015 que van realitzar els responsables de l’organització. L’augment d’activitat a la Llotja
professional ha marcat el certamen
d’enguany, que, en la divuitena edició, ha viscut una nova festa ciutadana amb el concurs d’artistes com
Roger Mas, Tomatito, Carles Dènia,
La Yegros i els acròbates de Les P’tits
Bras. Lluís Puig, director general de
Cultura Popular i Tradicional, va
avançar que les dates de la ﬁra de
l’any vinent seran del 6 al 9 d’octubre.
«La ﬁra professional és la nostra
raó de ser, i ha crescut el 6 % respecte
de l’any passat», va apuntar David
Ibáñez, director artístic de la Mediterrània, un cop tancat el balanç. «No
podem parlar d’un augment espectacular, però sí que és sostingut, i
cada cop es percep més que la Llotja és un espai on la gent se sent a gust
i hi passen més coses». Com a
exemple, Puig va explicar que «Manresa ha acollit el naixement de la Xar-

xa de Teatres d’Ateneus de Catalunya».
Els 1.115 professionals acreditats
es reparteixen en 848 de catalans, 134
d’espanyols i 133 d’estrangers. D’altra banda, la Mediterrània ha aixoplugat enguany 1.003 artistes de 112
companyies, i entre dijous i diumenge va aplegar 302 activitats. Per
donar una idea de l’activitat professional que acull la Llotja, l’organització va esmentar que entre les parets del Museu de la Tècnica es van
dur a terme 12 trobades de treball en
xarxa, entre les quals el Wine & Fest
Forum (Festival de Músiques del
Món i Folk).
Satisfacció per dues decisions
Lluís Puig va valorar molt positivament el canvi de dates que es va estrenar la temporada passada. Després d’una dècada i mitja celebrantse a principi de novembre, la Mediterrània es va avançar a la primera
quinzena d’octubre per gaudir d’una millor temperatura. El dirigent va
manifestar que «estem contents
d’haver-ho fet», va anunciar que la

1.115
El nombre de professionals
acreditats va augmentar el
6 % respecte del 2014.

78,74 %
L’ocupació de la capacitat
dels espectacles de
pagament va ser alta.

12
Les trobades de treball en
xarxa van donar activitat a
la Llotja professional.

19a Mediterrània se celebrarà del 6
al 9 d’octubre del 2016 i va valorar
també amb satisfacció el plantejament artístic d’haver encaminat la
ﬁra cap a les músiques del món i la
cultura popular. «Els professionals
agraeixen la claredat d’aquesta aposta», va assegurar.
David Ibáñez, per la seva part, va
sumar a la valoració «el nivell de participació ciutadana, ja que la gent ha
omplert les places i ha assistit als espectacles de teatre amb el 78,74 %
d’ocupació». Vint dels espectacles
programats van exhaurir les entrades. El principal responsable artístic
va afegir que «hem de destacar el
Club Mecenes, que demostra que el
teixit econòmic de la ciutat participa en la ﬁra».
Aleshores, el director artístic va fer
la seva particular llista d’espectacles
destacats, entre els quals «un dels esdeveniments musicals de l’any, l’estrena del nou disc de Roger Mas». Per
a Ibáñez, van ser també rellevants «la
qualitat de l’espectacle inaugural i els
concerts de La Yegros, Carles Dènia,
Ester Rada, el grup ucraïnès Dak-

haBrakha i Tomatito». Així mateix, va
mencionar «els pregons de Màrius
Serra, Xavier Albertí i Carme Ruscalleda, l’espectacle A vore i muntatges de proximitat com el de Xavier
Bobés i la Cia. Ponten Pie». Ibáñez
també va tenir un recordatori per
Pep Vidal, qui va ser fotògraf oﬁcial
de la ﬁra i va morir pocs dies abans
de l’inici de la Mediterrània.
L’alcalde Valentí Junyent, per la
seva part, es va sumar a la satisfacció col·lectiva pel desenvolupament
de la ﬁra d’enguany, remarcant «el
compromís i la implicació de la ciutat». En clau d’anècdota, va explicar
que «una veïna m'ha dit que no hi
havia tanta gent a la plaça Major des
d’un concert de La Trinca com en
una de les actuacions dels acròbates
de Les P’tits Bras».
Altres xifres proporcionades ahir
per l’organització són que el 60 % de
les funcions van ser gratuïtes, que a
la Llotja hi va haver 45 estands ocupats i que la Fira Passeig va reunir 89
parades. A més, 17 escoles de Manresa i la comarca del Bages han assistit al FiraEscoles.

