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ALLIÇONANT A LA SEU

É

s conegut per qualsevol regidor o responsable cultural de
Manresa que el bisbe Romà Casanova ha mantingut una actitud passiva respecte de la Seu que, en molts casos, s’ha convertit en obstruccionisme. El qui ha estat durant 28 anys ànima de l’entitat que més ha treballat per la basílica, Lluís Guerrero, ho
va explicar en una entrevista a Regió7 en la qual deia el que sap tothom. Ara, el nou rector, Jean Hakolimana, amb només mig any al càrrec, respon a Guerrero que no se senti tan perfecte i que pensar en el
museu de la Seu és una ingenuïtat. Coneixent la jerarquia i els estils
diocesans, és impensable que siguin retrets desconeguts pel bisbe i
fruit d’un acalorament. Una resposta escrita a una personalitat tan respectada d’una entitat tan sòlida no pot ser una iniciativa ni individual
ni irreﬂexiva. Per això sorprèn la duresa alliçonadora de la resposta. I,
a més, descobrim que cal treure’s del cap la il·lusió d’un museu de la
basílica. Per als amants de la Seu i la seva entitat més representativa,
gairebé és una declaració d’hostilitats. Sembla que Hakolimana no ens
porta un tarannà de distensió, sinó d’enduriment. Decebedor.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

EL TREN MATAXAIS
El tren ‘ràpid’ que uneix la segona i tercera ciutats d’un estat de 46 milions d’habitants atropella un
ramat de xais en un tram de via única sense protecció. A quin continent creuen que ha passat?

L

a notícia es pot explicar d’aquesta manera: el tren ràpid entre la
segona i la tercera ciutat d’un estat de 46 milions d’habitants
atropella un ramat d’ovelles en un tram
de via única sense cap mena de protecció.
Les imatges mostren els cadàvers dels
animals escampats envaint un camp
d’oliveres, a un costat, i un camí de terra, a
l’altre. A quin continent passa això? A
l’Àfrica més endarrerida? En un país
d’Àsia que no atrapa el seu creixement
demogràﬁc descontrolat? En un d’Amèrica del Sud, víctima del pillatge de les oligarquies i la corrupció dels governants?

Doncs no. L’escenari de l’atropellament,
com potser ja saben, és el terme municipal de Mont-roig del Camp, comarca del
Baix Camp, Catalunya, Europa occidental. Les ciutats enllaçades són Barcelona i
València. I el responsable de la infraestructura és el ministeri de Foment del Govern espanyol, titular de les vies i dels
trens que hi circulen a través de les empreses estatals Adif i Renfe.
Adif i Renfe són, per cert, dues de les
empreses espanyoles que participen en
el projecte de tren d’alta velocitat entre
Medina i la Meca, a l’Aràbia Saudita, juntament amb altres com Indra (que té l’Es-

tat com a primer accionista), Talgo i OHL
(propietat del marquès de Villar Mir). Un
gran èxit de la Marca Espanya, segons els
cronistes més engrescats. La Marca Espanya exporta tecnologia ferroviària de
primer nivell gràcies a l’experiència de
crear la segona xarxa d’alta velocitat més
extensa del món, superada només per la
Xina. L’AVE (Alta Velocitat Espanyola, que
Amb aquesta mena d’aval no haguessin
aconseguit el contracte amb Aràbia
Saudita, però els deurien ensenyar les
magnífiques i deficitàries línies de l’AVE

és un nom comercial) ha fet que Madrid
estigui molt més a prop, en temps de viatge, d’un gran nombre de capitals de província, i el projecte és que arribi a totes.
Però sempre en una concepció radial.
Sempre, per anar de la perifèria al melic
peninsular.
L’AVE de Barcelona a Madrid recorre
620 quilòmetres en dues hores i mitja. El
tren més ràpid de Barcelona a València
triga més de tres hores a recórrer uns 340
quilòmetres. El primer va a una velocitat
mitjana de 248 km/h. El segon no arriba
ni a la meitat d’aquesta xifra. I, a més a
més, atropella ovelles en trams de via
única sense cap mena de tanca de protecció. Simplement tercermundista. Amb
aquest aval no haguessin aconseguit el
contracte amb Aràbia, però segur que els
van ensenyar les altres línies, les que
apropen la capital del Regne a un munt
de províncies i acabaran per relligar-la
amb totes elles. Unitat que no falti.
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La Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre de Fals. Són dos dels espectacles nadalencs per excel·lència del Bages que, un any més,
destaquen per la seva qualitat artística i escènica, amb centenars
de visitants que s’hi acumulen tots els dies que hi ha funció.

Principal responsable que l’estació de la Renfe de Manresa no estigui en unes condicions equiparables a les infraestructures ferroviàries que hi ha en moltes altres ciutats catalanes i que deixa la
capital del Bages en clar desavantatge.

Culminen els actes del centenari de la revolta. Artés ha plasmat en 6 plafons el llegat de l’alçament popular contra el caciquisme que va marcar la història del municipi fa un segle. D’aquesta
manera s’ha posat fi a un any d’activitats per recordar l’efemèride.

Director: Marc Marcè i Casaponsa.
Director adjunt: Xavier Domènech i Sala.
Caps d’àrea: Enric Badia (Societat), Salvador Redó (Fotografia), Carles Blaya (Economia i Arreu) i Francesc
Galindo (Manresa). Caps de secció: David Bricollé (Bages), Xavier Prunés (Esports), Susana Paz (Cultures).
Cap d’àrea d’administració i distribució: Sandra Espinal.
Cap de publicitat: Joan Pedreira. Cap de secció: Teresa Boladeras (Administració i finances).

REDACCIÓ, ADMINISTRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I PUBLICITAT

CONSELL ASSESSOR: Gonçal Mazcuñán, Valentí Martínez, Antoni Dalmau, Albert Rumbo, Ramon
Segués, Jordi Vilaseca, Àngels Freixanet, Josep M. Descals, Xavier Obradors, Jordi Singla, Delfina
Corzán, Albert Cots, Assumpta Pla, Enric Martí, Anna Solsona, Alba Baltiérrez, Valentí Oviedo, Aitor
Moll, Ainhoa Moll, Joan Serra, Fèlix Noguera, i Marc Marcè
EDITA: EDICIONS INTERCOMARCALS (EISA)
Gerent: Fèlix Noguera i Carrillo

BERGA: Font del Ros, 1. 08600. Telèfon: 93 822 12 19 . Fax: 93 822 03 99. PROHIBIDA TOTA REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DE Imprimeix:
Impressions Intercomarcals SA
L’ARTICLE 32.1, PARÀGRAF SEGON DE LA LPI.
SOLSONA: Pujada del Seminari s/n - Edifici Seminari, despatx 8 . 25280. © Edicions Intercomarcals, S.A. Manresa. 2017. Dipòsits legals:

carrer Sant Antoni Maria Claret, 32. 08243. Manresa
TELÈFON

FAX

FAX DE PUBLICITAT

ADREÇA ELECTRÒNICA

Telèfon: 973 48 30 08. Fax: 973 48 24 93.

93 877 22 33

93 874 03 52

93 874 16 12

regio7@regio7.cat

http://www.regio7.cat

REGIÓ7 expressa les seves pròpies opinions únicament a l’Editorial i respecta, com a publicació oberta i plural, la dels seus articulistes i clients publicitaris.

Tots els drets reservats. Aquesta publicació no Edició Manresa, B-44983-78.
pot ser reproduïda ni totalment ni parcialment, ISSN: 1137-5655.
ni transmesa per cap tipus de mitjà, sense el
Difusió
permís per escrit de la direcció.
controlada per

