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no comparteixen. A tot plegat, s’hi suma
que han de rebre l'agressivitat de les persones que, davant d'una situació límit
personal, perden els papers i projecten la
seva pròpia agressivitat i frustració als
professionals del camp social. Les políti-
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vui he somiat que ja havia arribat el mes de novembre i
que, com és tradicional des de
fa uns anys, Manresa acollia la
Mediterrània. La ciutat estava endreçada
com no havia vist mai. Hi arribaves i tots
els indicadors per accedir als espectacles i
als pàrquings perfectament col·locats. Els
forasters els veien i els entenien, que a vegades ja costa. Al centre, els guàrdies urbans havien imposat un mínim de disciplina circulatòria, la suficient per percebre que algú vetlla per l’ordre a la ciutat.
Els bars i els restaurants estaven al cas de
l’esdeveniment, conscients que realment
podien fer calaix si l’oferta era l’adequada,
en preu i en qualitat. Els cambrers eren
amables i allò que se’n diu professionals,
feien ser un xic més feliços els clients amb
uns menús mediterranis pensats per a l’o-

casió. A la plaça Fius i Palà, el quiosc de
l’Arpa estava obert i l’equip de promoció
turística venia les virtuts de la Manresa ignasiana, la modernista, el carrer del Balç.
Tots els dispositius turístics de la ciutats
funcionaven al cent per cent.
Era dissabte, el dia que la Fira Mediterrània se sent més pletòrica. A la ciutat tot
era bullici. Les botigues, després d’un
acord sectorial, havien acordat obrir portes al migdia i allargar horari al vespre. No
era qüestió de desaproﬁtar els milers de
visitants que es passejaven pel centre comercial i que es podien sentir atrets per
una gran oferta. Mossos i Policia Local
patrullaven perquè tothom se sentís segur
i tranquil i les carteres no acabessin en
mans de quatre «prestidigitadors».
Arreu de Manresa era fàcil trobar-hi voluntaris, que, vestits amb les seves armi-

lles llampants, ajudaven i informaven
aquells més desorientats i advertien els
més incívics d’algunes actituds poc recomanables. A les principals places de la
ciutat hi havia serveis públics, nets i polits, a punt perquè tothom pogués fer les
seves necessitats on toca i quan toca.
El meu somni aconseguia que els visitants se sorprenguessin de Manresa, del
seu patrimoni, del seu comerç, de la seva
capacitat d’organització, de l’amabilitat de
la seva gent.
Aquest és un somni que, si ens ho proposem, farem realitat. Segurament per la
propera Mediterrània és impossible, però
sí per la Fira de l’Aixada, festa major o altres grans esdeveniments que al llarg de
l’any acull la ciutat. Cal que tots ens ho
creguem i que l’Ajuntament de Manresa
n’agaﬁ la bandera i se situï al capdavant.
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Aclariment sobre
la intervenció al
patrimoni de Berga
RAMON CAMPS, ERMÍNIA ALTARRIBA, JORDI PARERA I
DANIEL SÁNCHEZ. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA. BERGA

El Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament
de Berga vol aclarir uns quants punts sobre
la inadequada intervenció a Sant Pere de
Madrona:
Una de les funcions de l’oposició en un
ajuntament és denunciar el que ens sembla
que l’equip de govern no fa adequadament. És per això que vam posar de manifest, quan van aparèixer les fotos a la premsa, la nostra disconformitat sobre com s’havia produït la intervenció a la paret de l’església.
Els atacs personals malintencionats, falsos i del tot desproporcionats a la regidora,
no són res més que la demostració que els
arguments per defensar l’actuació són ben
pobres, encara que l’alcalde s’esforci a ferho. El que hi ha hagut és una actuació en un
bé patrimonial sense cap suport tècnic ni encàrrec oﬁcial; això arreu del món es considera inadequat, si no il·legal, i per més que
alguns esperneguin, a Berga això no hauria
de ser diferent.
No farem més declaracions públiques sobre aquest afer que, tot i la importància que
té per tractar-se del nostre patrimoni, no té
més transcendència que la de posar de manifest una manera de fer que nosaltres no
compartim. Creiem que són els tècnics (i així
ho especiﬁca la llei) els que han de decidir
les actuacions que s’han de portar a terme

en la restauració dels béns culturals d’interès
local.
Com en aquests i en altres temes, continuarem fent la nostra feina: la de vetllar pel
bé de la ciutat.

Qui diu que hi ha crisi?
Preus desorbitats
JOAN SOBRÉ RIERA. SANT JOAN DE VILATORRADA

Sembla que els responsables dels bars instal·lats al Barcelona Teatre Musical s'estan
rient de la crisi econòmica. A la mitja part
de la magnífica obra musical Los Miserables
de Victor Hugo, vaig anar al bar per prendre
un refresc i la sorpresa va ser gran quan me’n
van dir el preu.
Per una simple cervesa fan pagar 4 euros
i mig i per una bossa de patates, 4 euros, sense parlar dels petits entrepans, que estan pels
núvols. Una noia va demanar una bossa de
patates i quan li van dir el preu va respondre que no la volia. Jo també hauria fet el mateix, però ja tenia la cervesa amb el tap fora.
Es passen pel folre l’obligatorietat de mostrar la llista de preus o tenir-la a l'abast del
públic, tal com marca la normativa vigent.
L'espectacle musical és excel·lent. Llàstima que l'abusiu preu de les begudes deixa un mal sabor de boca que cal constatar
per al coneixement i prevenció de les persones que tinguin intenció d'anar-hi. Durant
els 20 minuts de descans que donen, val la
pena sortir del teatre i fer el refresc en
qualsevol altre establiment proper i de passada demostrar el desacord amb aquestes
tarifes. Potser d'aquesta manera posaran
preus més raonables.

La necessària unitat
MARC GÈS. COORDINADOR DE SI (SOLIDARITAT PER LA
INDEPENDÈNCIA) - BAGES

Ja fa força dies que els adherits de SI (Solidaritat Catalana per la Independència) vam
votar majoritàriament intentar presentarnos en una coalició independentista a les
properes eleccions generals i, si això no era
possible, no presentar-nos-hi. Aquesta postura es va donar a conèixer a l’opinió pública
després d’acabar-se el període de votacions. Votacions que vam fer de forma
electrònica, amb usuari i clau d’accés individualitzat, en l’anomenat Espai Democràcia de la nostra web. Aquesta és una forma de democràcia participativa a la qual es
va comprometre la direcció nacional de SI
i que ha acomplert.
SI va proposar a Esquerra de fer una coalició independentista, que va acabar amb
la postura d’ERC de presentar-se sola, sota
les seves sigles, amb el suport d’ una plataforma a on cabrien partits i persones a títol
individual. La nova executiva nacional
d’ERC sabia que si plantejava això la direcció nacional de SI només podia dir que no,
atès que tenia el mandat de la militància de
presentar-se només en coalició.
Alguns mal intencionats en diuen coalició, de la forma com es presenta ERC, és a
dir, ERC + una plataforma, quan això en realitat és un partit + un club de fans, amb tot
el respecte per ambdós. Resulta que del nom
de la plataforma de suport a ERC és diu Catalunya, SÍ. Fer servir les sigles d’una altra
força política que no hi dóna suport és
lleig, miserable i patètic. Us imagineu que
SI és presenta amb el seu nom i amb una
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plataforma que és digués Catalunya-ERC
(Esperança Renovada Catalana)? En qualsevol cas, «en el pecat hi ha la penitència»
com va dir Uriel Bertran. L’ executiva d’Esquerra no ha passat la prova del cotó. Segueix mirant-se el melic sense canviar d’estratègia. La necessària unitat independentista, amb estratègia i tàctica independentista, serà un procés on tothom té la seva responsabilitat. I es produirà quan les persones que dirigeixen els partits (com més representatiu més responsabilitat) no converteixin el mitjà (partit) en l’objectiu, quan
tinguin les ferides emocionals tancades,
quan respectin els altres partits i en la proporció adequada, quan posin primer l’objectiu de la llibertat davant del suposat interès de partit… Caldrà paciència i perseverança. Des de SI-Bages treballem i treballarem per desenvolupar polítiques unitàries amb les altres forces que es reivindiquin independentistes, tal com vam fer en
unes jornades a Callús. La defensa del català pot ser un bon punt de trobada.

«Agur», ETA, per sempre
JAUME VALLÈS. SANT ADRIÀ DE BESÒS

L’anunciada desaparició d’ETA em provoca sentiments agredolços. La satisfacció
del final d’un malson, per un costat, però,
per l’altre, la ràbia de la perversa inutilitat
dels assassinats, per als adrianencs concentrada en la mort del regidor José Luis
Ruiz Casado. Els pacifistes ho tenim clar, la
violència solament es podria justificar, en determinats casos, per defensar-se dels que
ataquen la vigència de la declaració universal dels drets humans.
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