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FETS AL CRUYFF COURT

L

a plaça Milcentenari de Manresa, antany pati d’un quarter militar i durant dècades espai destinat a aparcament
tot i haver estat qualiﬁcat com a zona verda al pla general
urbanístic, ha acabat sent un camp de futbol. El comerç
de la zona considera que és un espai malaguanyat tenint en compte la gran mancança d’aparcament que hi ha en una zona que necessita tota l’ajuda que se li pugui prestar per regenerar el seu teixit
comercial. El punt de vista dels botiguers i de molts veïns és certament defensable, però no és menys cert que un camp de fubol
–muntat i ﬁnançat per les fundacions Cruyff, FC Barcelona i La
Caixa– que oferirà, a més de l’espai de joc, activitats organitzades,
serà un punt de socialització molt important en un sector radicalment mancat de zones verdes i on els nens i les nenes, amb un gran
percentatge de ﬁlls d’immigrants, tenen poques possibilitats d’oci i
d’esport. El Cruyff Court mereix, com a mínim, una oportunitat.
Cal que els responsables justiﬁquin amb fets que l’activitat socialitzadora compensa que s’hi hagi dedicat un espai tan valuós.

A TORT I A DRET
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APOCALIPSI BREXIT
El ministre de Defensa britànic ha anunciat que posarà 3.500 soldats «en alerta» per fer front al que
pugui passar a partir de les 11 de la nit (hora britànica) del 29 de març en cas de Brexit sense acord

T

heresa May ha decidit espantar
els britànics amb la insinuació
que l’Apocalipsi és a la cantonada si la Cambra dels Comuns no
aprova l’acord de sortida de la Unió Europea en la votació que s’ha de celebrar la
setmana que ve. Ja s’hauria d’haver dut a
terme, però May la va ajornar davant la fonamentada sospita que la perdria. I ara
continua sense tenir les certeses necessàries. Per això ha optat per la via de la intimidació col·lectiva: si els parlamentaris rebutgen l’acord tal com està redactat, l’alternativa consisteix a sortir sense amortidors
en forma de període transitori ni coixins en

forma de dret a pròrroga. És a dir, que el 29
de març vinent el Regne Unit quedarà fora
de la Unió Europea de la nit al dia, i passarà
de ser part d’un gran mercat sense duanes
ni aranzels a ser un país tercer, amb barreres per a l’exportació i la importació i sense
ni tan sols un tractat comercial preferent a
l’estil de països com Turquia.
Per demostrar que aquest horitzó és catastròﬁc, el ministre de Defensa ha anunciat que posarà 3.500 soldats «en alerta»,
disposats a col·laborar amb altres ministeris per fer front al que pugui passar a partir
de les 11 de la nit (hora britànica) del 29 de
març. Coses com ara haver d’organitzar

llargues cues a les fronteres. Però els plans
de contingència que prepara el Govern
May també inclouen instruccions a les
empreses: es calcula que vuit mil se’n veuran afectades de forma directa, i moltes
més de forma indirecta. Excepte si Londres decideix que les mercaderies comunitàries poden entrar sense control ni
aranzels encara que no succeeixi el mateix
«Això de fer por no és cap invent de
Theresa May. Fa dies que l’entorn
socialista avisa de la fi del món si ERC i
PDeCAT no voten els pressupostos»

en direcció contrària, i tanta generositat
seria suïcida, les cues estan garantides a
les duanes dels ports, i l’administració ja
ha posat la por al cos dels súbdits de sa
majestat amb la possible escassetat de
certs aliments i, encara pitjor, medicaments, durant un període indeterminat.
Costa de creure que un país com el Regne
Unit no ho tingui tot a punt per a una
eventualitat previsible des de fa dos anys i
mig. Més aviat cal pensar que l’executiu té
ganes d’espantar la gent per tal que aquesta pressioni els seus diputats a favor de
l’acord. Cal recordar que en el seu sistema
electoral, cada districte elegeix un sol diputat, el «seu» diputat, i els votants ho tenen més fàcil que nosaltres per pressionar-lo.
Però això de fer por no és cap invent de
Theresa May. Fa dies que l’entorn socialista avisa de la ﬁ del món (Casado amb Rivera i Vox) si ERC i PDeCAT no voten els
pressupostos.
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«lux mundi»

Rector UVic-UCC. Josep-Eladi Baños ha estat
escollit nou rector de la UVic-UCC. S’ha proposat aconseguir l’excel·lència de la universitat i
convertir-la en un referent internacional.

Escriptor que ha recuperat la biografia del bisbe Lasala.
Ramon Planes ha recuperat la biografia del bisbe Lasala, que va
ser a la diòcesi de Solsona la segona meitat del segle XVIII, i n’ha
fet un nou relat, amb respecte a una biografia inèdita.

Espectacle de cloenda de la capitalitat cultural de Manresa.
Creat per membres de l’equip de Manrusionica, el muntatge va tenir
la complicitat necessària de la Seu com a escenari perfecte per a un
espectacle de llum i so en un espai que s’ha obert a la ciutadania.
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