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Solidaris, més que mai

E

l càncer! El mal lleig de fa unes dècades és avui, si no la principal, una de
les principals preocupacions de la
investigació mèdica a tot el món. És evident
que la malaltia, en les seves múltiples presentacions, és un dolor que la població voldria evitar. Els catalans hem posat sobre la
taula gairebé  milions d’euros perquè els
investigadors del nostre país treballin en

projectes que ajudin a resoldre la malaltia.
La Marató de TV i Catalunya Ràdio, empreses públiques, d’aquest diumenge ha
estat un nou èxit. És una festa de la solidaritat que es convoca des de fa  anys i que
reedita de manera anual un valor cel·lular
del país: no hi ha altres exemples que puguin parlar de la gran aportació a la investigació científica. És solidaritat made in Ca-

La imatge

talonia. No hi fa res que hi hagi conflicte
polític, que les famílies no s’hagin aixecat
encara de la crisi econòmica, que hi hagi
pressió per controlar o tancar els mitjans
públics des de fora... Tot és igual. Els catalanets, a la seva: invertint en salut de manera anònima, desinteressada, solidària amb
tots els que pateixen aquesta malaltia, i batent rècords. , milions d’euros en un dia
costa molt d’aconseguir. , milions d’una
administració, és molt difícil de trobar;
, milions per a la inversió empresarial,
no és una xifra fàcil de veure. Exemples
com La Marató fan país, uneixen i són un
model per a tothom.
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Primera ministra sobre fons molt negre

 La cursa cap al Brexit de Theresa May està plena d’obstacles. Ahir, el líder de l’oposició, Jeremy Corbyn, va anunciar la presentació d’una moció de censura
contra la primera ministra. Els seus i els contraris intenten impedir, per motius radicalment diferents, els plans de May (a la imatge, ahir, a Dowing Street).
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Làser entre misses

M

anresa ha exercit la capitalitat cultural del 
amb recursos escassos,
que és la condició imprescindible
per tal que una iniciativa sigui realment manresana: si el programa de
la capitalitat hagués disposat de dinerons suficients, no hauria estat
manresana, sinó gironina o terrassenca, posem per cas, i tots ens
hauríem sentit molt enganyats. La
migradesa no ha permès confegir
un programa rutilant, però no ha
impedit desplegar una activitat notable i engrescadora. La cloenda
n’ha estat un punt àlgid. L’experiència de Manrusiònica, el festival de
música electrònica que va tenir la
lucidesa de convertir la Seu en el
seu emblema, ha permès que la basílica acollís, aquesta vegada al seu
interior, un suggeridor espectacle
de música electrònica, corda i llum
que no podia haver trobat un escenari més poderós. Va ser un gran
colofó. Però el més important no és
el resultat cultural, sinó el fet que es
pogués fer a la Seu, amb sessions
entre missa i missa. Després de dècades en què la imprescindible utilització del temple per a usos turístics o escènics trobava tota mena
d’obstacles en el bisbat i en la parròquia, l’actitud de tots dos ha fet
un gir oxigenador del qual el muntatge d’aquest cap de setmana és
una prova esperançadora. Fa molt
poc, un projector de rajos làser
penjat durant més de dos dies a sobre de la Verge de l’Alba hauria generat infarts, rogatives i excomunions. Ara, ha estat possible. És una
gran notícia. Ja era hora.
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Un peluix «una mica inquietant»
En el partit del Baxi Manresa,
diumenge al Nou Congost es
va dur a terme la segona edició de
la Pluja de peluixos, que els aficio-



nats van comprar i que al descans
van llançar a la pista perquè Creu
Roja els faci arribar a nens desafavorits. El comentarista del partit no

es va poder contenir i va dir que «hi
ha peluixos de tot tipus, alguns de
més normals i d’altres, com aquest,
una mica inquietants», en referència al groc de la dreta de la imatge.
Seria bo saber a qui va a parar i si
s’espanta gaire quan el veu.

Els independentistes «no es posen
d’acord ni per fer
una vaga de fam».
En el que sí que estan d’acord tots els
presos és que la seva situació és injusta i que cal negociació política.
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