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L’ADREÇADOR

PER GALDRIC SALA

Opinió
LA TALAIA

L’ENDERRoC PENDENT
es obres del carrer Joc de la Pilota de Manresa, ja
iniciades, obren un procés que ha de prolongar-se
amb la digniﬁcació de la Baixada dels Drets, un dels
indrets més decrèpits urbanísticament de Manresa,
i ha de continuar amb l’ampliació de la plaça de Sant Ignasi
amb la conﬁguració de l’entorn de la capella del Rapte que es
pot veure en l’edició d’avui. Tot plegat va aparellat amb una reordenació del museu i amb nous equipaments per al Camí Ignasià. El conjunt de tot plegat permetrà transformar de forma
signiﬁcativa, bo i enllaçant amb la intervenció a les Escodines,
un sector de Manresa digne de la postguerra. Per fer tot això,
però, cal superar l’oposició dels okupes de Sala Ciutat i enderrocar-la, tal com va decidir el ple per unanimitat. Que l’Ajuntament encara no ho hagi fet resulta del tot sorprenent.

L

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA xdomenech@regio7.cat

LA JUSTÍCIA RESCATA MAS
Si l'acusació tira endavant, hi haurà un judici públic, amb càmeres i micròfons, i Mas podrà fer un discurs
polític que arribarà a l'últim racó del país. És això el que busca el fiscal general nomenat pel govern Rajoy?
ra que a Artur Mas se li giraven
vents en contra, la Justícia
acudeix en el seu auxili. El citen com a imputat en relació
amb el 9-N. Li regalen la palma provisional del martiri. Si l'acusació tira endavant,
hi haurà un judici públic, amb càmeres i
micròfons, i Mas podrà fer un discurs polític que arribarà a l'últim racó del país i al
món sencer. La democràcia, la pàtria, el
deure imperatiu, ﬁns i tot la història, contra la fredor d'una llei llunyana usada amb
partidisme per un govern llunyà. Una escena de pel·lícula americana. Podem intuir cap on es decantarà l'espectador. És

A

això el que busca el ﬁscal general de l'estat, persona nomenada pel govern?
L’indispensable –Parlant de Mas: se suposava que el procés era autoliderat pel
poble en marxa, i ara resulta que tot depèn del President, i que sense ell no hi ha
procés. Que és justament el que deien la
premsa i la política de Madrid: «la deriva
secessionista d'Artur Mas que enganya els
catalans». Tesi que es negava amb contundència des de Catalunya, per ofensiva i
per incorrecta: la posició oﬁcial de Mas
sempre ha anat un pas enrere de les grans
mobilitzacions.
La costellada –El PP s'ha clavat una cos-

tellada de ca l'ample però Rajoy i Cospedal fan com si no hagués passat res. Impagable la secretària general dient que el seu
objectiu era mantenir la pluralitat i l'han
complert. Com va comentar algú, semblaria que han perdut expressament.
Els agosarats –Inés Arrimadas, parlant
amb Albert Rivera al darrere (però no al
revés), i Miquel Iceta es creuen autoritzats
Se suposava que el procés era
autoliderat pel poble en marxa, i ara
resulta que tot depèn del President, i
que sense ell el procés va en orris

per exigir la dimissió d'Artur Mas a causa
dels resultats electorals. Arrimadas té el
18 % dels vots i 25 diputats. Iceta, el 13 % i
16 diputats. La candidatura d'Artur Mas
ha obtingut el 39 % dels vots i 62 diputats.
Qui està més facultat per exigir dimissions
a qui? Caldria demanar-los una mica més
de cortesia i respecte, i que centrin el debat en les propostes polítiques.
La CUP –La CUP va dir que el plebiscit
només es guanyava amb la meitat més un
dels vots emesos, mínim exigible en un
plebiscit, i que en altre cas s'hauria de
continuar construint la majoria social absoluta a favor de la independència. Ara
que ha recordat aquest plantejament conegut, la premsa seriosa de Madrid proclama que «la CUP renuncia a la secessió». Això, la premsa seriosa. De la premsa
ximple ja no els ho explico. Si amb el que
passa dins el territori de l'estat van així de
despistats, quins errors deuen cometre
quan parlen de l'altra punta del món?
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SETMANA DEL COR

VOLKSWAGEN

FIRA MEDITERRÀNIA

Una vintena d’entitats, empreses i institucions coordinades per
la FUB-UManresa i l’Ajuntament de Manresa organitzen cada
any la Setmana de Cor, una manera activa i atractiva de fer
pedagogia entre la població sobre la importància de cuidar-se.

Per si no hi hagués prou motius per estrellar la marca líder
mundial de l’automoció i orgull d’Alemanya, ara resulta que
700.000 cotxes de la Seat estan contaminats pel frau. Se
suposava que la marca estava en bones mans.

«In Somni». És el títol de l’espectacle que inaugurarà demà el
Mercat de les Flors i, també, la fira manresana i que signen la
Cobla Sant Jordi i la companyia de dansa urbana Kulbik. L’embrió
del muntatge va néixer en la darrera edició de la Mediterrània.
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