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CARÀCTERS

Josep Sallent

josepsallent@regio7.cat

De Sallent al «Polònia»
per ﬁ, una política bagenca,
Anna Gabriel, aconsegueix entrar al Polònia. El que diré ara
pot sonar molt localista, però
que el programa de sàtira política de TV3
hagi tardat onze anys a incorporar un personatge polític del Bages (excloent-ne les
monges sor Lucía i Teresa Forcades) és un
reﬂex clar del paper residual que aquesta
comarca ha jugat en la política nacional, ja

I

no des de l’estrena del Polònia, sinó de la
democràcia. Durant els diferents governs
de Pujol i de Mas, mai cap conseller ha estat bagenc, i això que de consellers n’hi ha
hagut a dotzenes. Des de la transició, mai
cap partit polític català no ha tingut un líder o un colíder nascut al Bages. Bé, de fet,
ni del Bages ni de la resta de comarques de
la Catalunya Central (Berguedà, Solsonès,
Anoia i Moianès), amb l’excepció d’Osona,

que, ves per on, ara mateix té tres polítics a
primera ﬁla nacional (i del Polònia), Marta
Rovira, Francesc Homs i Ramon Espadaler.
En el cas del Bages, durant el tripartit sí
que va situar dos consellers manresans, Josep Huguet i Jordi Valls, una excepció que
no serveix per trencar la nefasta estadística
i que, en tot cas, no va tenir cap inﬂuència
en el programa televisiu de referència política. Ara, de sobte, una bagenca, de Sallent,
ﬁns ara desconeguda al país, irromp amb
tota la força a l’escena política. Si això ha
estat possible és, en part, gràcies a la renovació constant de líders del seu partit, cosa
que no passa amb la resta de formacions. I
potser és d’aquí on també plora la criatura.

La imatge
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Dilema Carrefour
otes les entitats comercials de Manresa han
presentat al·legacions
oposant-se que el nou
pla general urbanístic permeti al
Carrefour –si ho vol– obrir unes galeries al costat de l’hipermercat. Sorpresa? Improbable. Un alcalde tan
poc interessat en el conﬂicte com
Valentí Junyent i un especialista en
anàlisi de costos polítics com Antoni Llobet no podien ignorar la
possibilitat d’aquesta reacció. I,
efectivament, ja la tenen aquí. La
qüestió és què fan ara. Si perseveren en la seva idea, que el que no
pugui fer el Carrefour de Manresa
ho farà el de Sant Fruitós, i per a
Manresa encara serà pitjor, voldrà
dir que no temen gaire la capacitat
del comerç per organitzar una veritable oposició, i transmetran a un
sector crucial per a CDC una imatge d’insensibilitat; si fan marxa enrere, semblarà que les seves idees
són com fulles al vent. Un dilema.
Excepte, és clar, si passen la patata
calenta a ERC. Algun avantatge ha
de tenir estar en minoria, oi?
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L’estirabot
GARCÍA MARGALLO
MINISTRE ESPANYOL D’EXTERIORS

«Ja ho diu

Montoro, sóc
molt llest però
arrogant. Em
contracten per
llest i m’abaixen
el sou per arrogant». Ell s’ho fa i
s’ho desfà. Doncs ja s’ho farà.

Una història en vers de fa vint-i-tres segles

DIUMENGE, 18 D’OCTUBRE DEL 2015

 Els actors de Bollywood Surendra Pal i Rupa Dutta es fan una selfie abans d’actuar en la representació teatral del Ramayana. Aquesta història
èpica va ser escrita el segle III aC. Amb 24.000 versos, té un profund impacte en l'art i la cultura del subcontinent indi i del sud-est d'Àsia.

SEU SOCIAL

Sant Antoni Maria Claret, 32
08243. Manresa
TELÈFON: 93 877 22 33

Fil per randa
SI VAN DESPULLATS!
Veure algú despullat no fa
tan efecte com fa uns
quants anys. Tot i això, encara



causa impacte. Ahir, en una actuació de la Mediterrània, concretament la del grup basc Ertza, tres
dels protagonistes, dos nois i una
noia, van iniciar l’espectacle amb
només la roba interior de la part
de baix. Ningú no va quedar es-

candalitzat, però més d’un menor
va exclamar: «si van despullats!»
ARA QUADRIATLÓ
Ni duatló ni triatló, ara quadriatló. En plena efervescència d’esports d’aventura i similars,



s’ha posat de moda una especialitat que inclou quatre esports ben
diferents com són la natació, la bicicleta de muntanya, el piragüisme i
la cursa a peu. El manresà Xavier
Torrades fa uns quants dies en va
ser subcampió estatal.

FAX: 93 874 03 52

ADREÇA ELECTRÒNICA: regio7@regio7.cat

PIS EN VENDA A MANRESA
Zona Cra. de Cardona

DESPATX IMMOBILIARI

www.casaandreu.com
La seva confiança és la nostra serietat!

DIMARTS A DIVENDRES
MATÍ: 9.30 a 13.30 h
TARDA: 15.00 a 18.30 h
DISSABTE
MATÍ: 9.00 a 14.00 h

DILLUNS TANCAT
Perit judicial immobiliari
núm. 388

Cra. de Manresa, 75, local 4 - 25280 SOLSONA
Tel. 973 48 15 11 - fax 973 48 09 52 - casaandreu@casaandreu.com

Pis de 90 m2 amb 3 habitacions, 2 banys reformats (3 i 4 peces),
cuina independent reformada, galeria tancada amb safareig i balcons.
Calefacció amb gas i instal·lació elèctrica renovada.
Zona cèntrica, orientació sud, assolellat.

Ref: P1526

PREU: 61.000 €

