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TENIR
DIPUTACIONS
ENS COSTA
MOLTS DINERS
a crisi econòmica
servirà com a excusa per a una pila de
marxes enrere. Els
defensors del mercat com a
únic regulador premen fort
l’accelerador, sempre, és clar,
que no hagin de menester els
diners públics per equilibrar
les seves balances; aleshores,
correm-hi tots; socialitzar les
pèrdues i privatitzar els guanys
i, si pot ser, posant la bota al
coll de la majoria.
Dic que servirà d’excusa perquè a Espanya s’ha instal·lat la
brama que els números vermells tenen a veure amb les
anomenades autonomies; fins
i tot els autoqualificats d’indignats concentrats a Madrid van
cridar eslògans a favor de la recuperació d’un estat centralitzat. De fet, a Espanya l’animadversió contra les autonomies,
llegiu: Catalunya és transversal
i hi participen totes les forces
i corrents d’opinió.
Tinc a tocar el teclat de l’ordinador la llista dels diputats
provincials de la Diputació de
Barcelona i quant cobraran entre tots els que tenen dedicació
exclusiva cada mes: 185.000
euros, dietes al marge. M’he indignat en veure això. Quan s’esgrimeix la duplicitat d’administracions i que això costa diners,
les diputacions no surten mai
en els discursos; les diputacions són la consolidació més
clara del vell organigrama administratiu de l’estat centralista
de matriu jacobina; Espanya
està còmoda amb les diputacions i no ho està amb les autonomies. Si la Generalitat té una
direcció general d’Administració Local, què hi fan les diputacions? En la llista esmentada hi
ha diputats de tots els colors.
Així la cosa, qui té ganes de
canviar-ho?
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 SOLSONÈS

La zona esportiva de
Les pluges deixen xàfecs,
l’Ateneu les Bases espera calamarsa i esllavissades
rebre 3.000 visitants diaris a la Catalunya central

Sant Llorenç ret
homenatge a l’històric
barraler Josep Canal

EUDALD REDÓ
La zona esportiva de les
f u t u r e s
instal·lacions
de l’Ateneu les
Bases de Manresa, que han
d’estar enllestides el maig del
2012, espera rebre cada dia Estat actual de les obres
uns 3.000 visitants. Els més de 5.000 m2, la piscina i tres pistes poliesportives fan pensar als seus responsables que es podrà assolir aquest nivell
d’assistència. El complex tindrà, també, una
biblioteca més gran que la del Casino, a més
de serveis cívics i associatius.

RICARD MONSÓ
L’Associació
Cultural Vall de
Lord va retre,
diumenge passat als claustres
del monestir de
Sant Llorenç de
Morunys, un
homenatge a
Josep Canal i
Roca. Pepet Canal entre barrals
Barraler –amb
aquest nom és conegut Canal– és hereu d’una tradició familiar de barralers que es remunta a mitjan segle XIX. En la seva llarga vida
ha elaborat de manera artesanal centenars
de barrals, que són càntirs de fusta encercolats amb ferro.
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SALVADOR REDÓ
Les tempestes
de dissabte a la
tarda van deixar,
a la Catalunya
central, registres
molt importants
de pluja. Cercs
es va endur el rècord de litres,
amb 69,3 mm de
precipitació, no- La tempesta a Manresa
més superat per
Badalona. També va caure un ruixat destacat a
Sant Salvador de Guardiola, on es van recollir
22,8 mm en mitja hora. A Manresa, el temporal també va ser d’intensitat, amb una calamarsada de consideració. A Castellbell i el Vilar una esllavissada va obligar a tallar la B-122.

dimecres

 ANOIA

3

 MANRESA

dijous

4

divendres

 MANRESA

5

 MANRESA

L’EPSEM patenta un Un ministre suec
Igualada deixa
aparell que millora gai fa exercicis a la
sota mínims el
Cova de Manresa
Supermercat d’Art la comunicació

L’Ajuntament tanca
el bar Tribeca
per conﬂictiu

La retallada del 68% de la subvenció que el departament de Cultura de la Generalitat donava a
l’Ateneu Igualadí ha obligat l’entitat a replantejar-se el Supermercat
d’Art (SARTC), que presentarà canvis importants respecte d’anys anteriors. El SARTC suposa una despesa molt important en assegurances i personal de vigilància de
les obres d’art que s’hi mostren,
i aquest any el temps d’exposició
podria reduir-se. S’hi mantindran,
però, les activitats paral·leles, com
xerrades, activitats, exhibició de documents i pel·lícules.

El ministre de Medi Ambient de
Suècia, Andreas Carlgren, va passar, aquesta setmana, uns dies a la
Cova de Sant Ignasi de Manresa per
fer-hi exercicis espirituals. La seva
estada formava part d’una itinerari
per visitar alguns punts de la ruta
ignasiana. Carlgren va ser parlamentari del Partit de Centre suec,
càrrec que va deixar per dirigir
l’Oﬁcina Sueca d’Integració, ﬁns
que el 2006 va assumir el càrrec de
ministre de Medi Ambient. El seu
nom va ser notícia als anys 90 en
trencar el seu matrimoni per anunciar la seva homosexualitat.

L’Ajuntament de Manresa ha ordenat el tancament provisional
del bar Tribeca, situat al carrer
del Bruc, per conﬂictiu. La setmana passada s’hi va dur a terme
una batuda espectacular, que va
acabar amb la detenció del seu
propietari, acusat de tràﬁc de drogues. El consistori va acordar tramitar un expedient sancionador al
bar i n’ha ordenat el tancament
provisional. El propietari, per la
seva banda, malgrat que ha presentat un recurs per poder tornar
a obrir, ja ha col·locat un cartell
anunciant-ne el traspàs.

SALVADOR REDÓ

G.A.

ARXIU/F.V.

El Supermercat d’Art del 2010

sense ﬁls

Pere Palà i Xavier Moncunill,
dos professors de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa, l’EPSEM, han patentat un
aparell que millora la comunicació
sense ﬁls. Algunes de les tasques
que pot fer aquest giny amb denominació manresana és controlar a distància la temperatura d’un
aparell d’aire condicionat i els paràmetres de contaminació d’un
riu. El receptor té un consum molt
baix, però és capaç de rebre molta informació i és molt econòmic
de fabricar. Palà va explicar en l’edició de dimecres que la comunicació sense ﬁls és el camp que ha
experimentat un salt més important els últims anys pel que fa a les
noves tecnologies; només cal pensar en bluetooth, el mans lliures del
cotxe, el Wi-Fi i el mateix telèfon
mòbil. Ara, l’objectiu dels dos investigadors és trobar una empresa
que vulgui incorporar aquest coneixement en algun producte.

Andreas Carlgren a la Cova

El bar Tribeca tancat, dijous
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