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Ferran Mascarell: «els premis
dimensionen el que aporta
la Catalunya Central al país»

FOTOGRAFIES DE SALVADOR REDÓ
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S. PAZ | MANRESA

Talent, creació i emprenedoria.
Tres atributs per als guardonats
d’ahir que, en paraules del conseller de Cultura, Ferran Mascarell,
conformen un «cercle virtuós que
fa funcionar un país». Uns premiats que «dimensionen el que
aporta la Catalunya Central al
conjunt del país». Mascarell va
cloure l’acte de lliurament dels
Premis Regió7 amb una metàfora
sobre com «construir un país millor». Ho va fer a través de la imatge d’un cercle on al costat del talent hi ha d’haver entitats, empreses, ajuntaments i l’administració
nacional. I una paraula bàsica
«cooperació», de moda als Estats
Units i, va dir irònicament, inventada pels catalans ja al segle XIX

El conseller Ferran Mascarell

(amb les cooperatives). Perquè, va
dir, «el cercle és virtuós si està fonamentat en la voluntat de cooperació». El conseller va apuntalar la necessitat d’argumentar
les idees a través de la informació
i va fer una defensa de la política
i dels polítics («no tots són corruptes») que treballen «perquè el
país avanci i sigui millor».

Valentí Junyent demana una
dosi d’optimisme i «valorar
el que dóna el territori»
SALVADOR REDÓ

S. PAZ | MANRESA

Valentí Junyent, alcalde en funcions de Manresa, es va encarregar de remarcar al públic que omplia de gom a gom l’auditori, en el
seu discurs, que no parlaria «ni de
pactes ni d’eleccions» però, poc o
molt, tot això ahir planava a la Plana de l’Om.
Segons Junyent, els premis que
s’atorgaven s’havien de llegir en
clau de «reconeixement de la gent
jove que té la nostra terra» i en el
fet que tothom hauria de ser «més
optimista i valorar el que dóna el
territori». En deﬁnitiva, «sentirnos altament orgullosos» i veure
«el got mig ple i no mig buit». Junyent va subratllar, especialment,
la tasca dels alcaldes del Moianès,
la «unió d’esforços per una causa

Junyent, alcalde en funcions

comuna» i va criticar la manca de
fair play de l’Institut Català de la
Salut (premi Estrellat pels lectors).
I «en el que qui sap si és el meu últim discurs», va dir, va agrair al conseller Mascarell el compromís
amb la ﬁra Mediterrània i amb la
Seu, a més de desitjar «llarga vida»
a Regió7, que, va recordar, té en
l’horitzó el 40è aniversari.

Marcè reivindica la informació
contraposant-la al safareig
S. PAZ | MANRESA

Marc Marcè, director de Regió7,
va obrir l’acte de lliurament dels
premis subratllant la importància
dels arguments en la informació i
contraposant-los al safareig. Una
idea que va recollir posteriorment
Mascarell i que venia a tomb de la
darrera campanya electoral en
què, per primer cop, va dir, «han
funcionant a tot drap» les xarxes
socials, eines de comunicació poc
proclius, precisament, a l’argumentació. Va parlar del concepte
de la «infoxicació», suma d’informació i intoxicació, en una societat que, malgrat tenir més canals
que mai, viu «estressada» per «l’a-
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Marc Marcè, director de Regió7

llau de ﬂaixos que rep de forma
acrítica». I massiva. Marcè va reivindicar el paper dels diaris, en paper o digital, just abans de fer un
repàs dels premiats i recomanar als
futurs alcaldes que «siguin com
ells: tinguin idees i no defalleixin».

De la simpatia de Miki Esparbé a les converses polítiques, passant per les sors
 A la fotografia que encapçala la pàgina, Valentí Junyent, Ferran Mascarell, Joan Calmet, Marc Marcè i Aitor Moll (conseller
delegat del Grup Editorial Prensa Ibérica), abans de l’inici del l’acte; Miki Esparbé amb la periodista i presentadora, Queralt
Casals; el cuiner Jordi Cruz, en una imatge de la gravació realitzada per als premis; l’actriu Iolanda Segura, com a sor Lucía
(la de veritat també va ser present en un enregistrament); el republicà Pere Culell, ahir, amb Xavier Javaloyes.

