
BAXI MANRESA
Equip de la lliga Endesa de basquetbol
Després de l’aturada de tres setmanes de la competició, els de
Peñarroya van derrotar diumenge l’Estudiantes (101-91) en un
espectacular partit, tercera victòria en les últimes jornades. 

Opinió
LA TALAIA

UN PAS A LA SEU

Una inversió de poc més de seixanta mil euros, aportats
majoritàriament per la Diputació de Barcelona, però
també per la mateixa parròquia, ha permès una millo-
ra substancial de l’espai on es rep els visitants de la Seu

i on es cobren les entrades. Amb la reforma duta a terme, l’espai on
Manresa rep els interessants a veure el seu principal patrimoni
presenta una imatge homologable, normalitzada, en la línia del
que es pot trobar en altres equipaments. Fins ara la imatge que
projectava era antiga, l’oferta era inexistent i el missatge global era
descoratjador, depriment, per molt que al darrere hi hagi hagut
durant molts anys l’esforç de persones que feien el que podien.
L’equipament actual, amb un vídeo de nivell professional, una sala
correcta, càmeres per poder obrir la cripta i un mínim estoc de re-
cords per comprar, comença a fer creïble que els responsables
creuen que la Seu és un espai susceptible de rebre turistes. Aques-
ta era una assignatura bàsica que calia aprovar des de feia molts
anys. Finalment, s’ha aconseguit. És un pas petit, però important.

ESTRELLES I ESTRELLATS

Director: Marc Marcè i Casaponsa. 
Director adjunt: Xavier Domènech i Sala.
Caps d’àrea: Enric Badia (Societat), 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).

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. 
SOLSONA: Pujada del Seminari s/n - Edifici Seminari, despatx 8 . 25280. 
Telèfon:973 48 30 08.  Fax: 973 48 24 93.
http://www.regio7.cat

L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

REDACCIÓ, ADMINISTRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I PUBLICITAT
carrer Sant Antoni Maria Claret, 32. 08243. Manresa

TELÈFON

93 877 22 33
FAX

93 874 03 52
ADREÇA ELECTRÒNICA

regio7@regio7.cat

PROHIBIDA TOTA REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DE
L’ARTICLE 32.1, PARÀGRAF SEGON DE LA LPI.
© Edicions Intercomarcals, S.A. Manresa. 2018.
Tots els drets reservats. Aquesta publicació no
pot ser reproduïda ni totalment ni parcialment,
ni transmesa per cap tipus de mitjà, sense el
permís per escrit de la direcció.

Imprimeix:
Impressions Intercomarcals SA
Dipòsits legals:
Edició Manresa, B-44983-78.
ISSN: 1137-5655.

Difusió 
controlada perREGIÓ7 expressa les seves pròpies opinions únicament a l’Editorial i respecta, com a publicació oberta i plural, la dels seus articulistes i clients publicitaris.

FAX DE PUBLICITAT

93 874 16 12

REGIÓ7

ESTRELLA

CLUB GEL PUIGCERDÀ
Finalista de la lliga estatal d’hoquei gel
Els ceretans es van imposar en un dels dos primers partits de la 
final, a Sant Sebastià. El cap de setmana que ve, si sumen dues 
victòries sobre el Txuri, seran campions.

ESTRELLA

EL BAGUL DELS RECORDS 
Fa quatre dècades a Regió7...
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CADÍ LA SEU
Semifinalista de la Copa de la Reina de basquetbol
Les urgellenques van oferir una bona imatge en la seva primera
participació al torneig. Van eliminar les locals de l’Araski i, durant
molts minuts de la semifinal, van plantar cara a l’Uni Girona

ESTRELLA

Superats els primers com-
passos del judici del pro-
cés, bona part de les car-

tes ja són sobre la taula. 1. Puig-
demont no volia la Declaració
d'Independència i va cedir a
l'últim moment empès per
pressions des de dins de JxSí i
les protestes al carrer. 2. Rajoy i
Santamaría van aplicar un arti-
cle 155 sense saber exactament
si s'havia proclamat o no la in-
dependència. 3. L'enviament
dels vaixells Piolín es va orde-
nar abans dels fets del 20 de se-
tembre. L'Estat ja preveia des-
plegar 6.000 agents abans que
es produís cap incident al car-
rer. 4. La Fiscalia sustenta l’acu-
sació en proves poc concloents,
en piulades i informes que te-
nen dates o dades incorrectes i
imprecises. 5. L'Estat va inflar la

xifra d'agents ferits l'1-O. Dels
400 s'ha rebaixat a 93. 6. Vox no
està trobant en el judici l'apara-
dor propagandístic esperat.
Fins ara, la seva presència ha es-
tat testimonial. 7. El de Fiscal
General de l'Estat és el càrrec
més important dins la jerarquia
del Ministeri Fiscal. Consuelo
Madrigal ho va ser del 2014 al
2016 i en les seves interven-
cions no està demostrant mè-
rits suficients. 8. Santamaría va
veure la «violència» del 20-S a
través de la televisió (la tele del
govern). 9. Catalans garrepes:
25.000 euros recaptats en 24 ho-
res per pagar les multes de Ba-
ños i  Reguant. 10. Hi ha tendèn-
cia a fer mofa de l'actuació de
l'acusació i les proves són fe-
bles, però en joc hi ha una qües-
tió d'Estat i això pot prevaldre.

Després de la jornada elec-
toral de l’1-M va ser el
moment de fer llista

d’anècdotes. Algunes de les pu-
blicades: «Al col·legi de St. Igna-
si, una senyora de 65 anys va
anar a votar molt atabalada per-
què a la papereta que li havia
arribat del cens hi constava com
a menor d’edat. La bona dona
barrinava quina devia ser l’edat
per passar a ser adulta. Al col·legi
de la Renaixença hi va comparèi-
xer una cofoia família, pare,
mare i nena de nou anys, dispo-
sats a complir amb el seu deure
de ciutadans... tots: pare, mare i
filla. El cas és que la nena havia
rebut la papereta per anar a vo-

tar... i el curiós era que hi
constava com a caballero.
I, a més, com a jubilat.
Una pedagògica explica-
da va fer entendre a la
nena que encara no li to-
cava. A l’antic local de les
Germanetes dels Pobres,
els membres de la taula
romanien apinyats da-
vant de tres estufes de
butà. Es queixaven que
eren insuficients, atès
l’intens fred que hi feia.
Desconeixem si van ser
ateses les seves reivindicacions. I
encara una altra: «A St. Fruitós hi
va haver una bona dona que vo-
lia votar ‘un señor muy bueno

que se llama
Tarradellas’. Va quedar moit de-
cebuda quan li van explicar que
aquest senyor no era votable».

Pau Brunet

La senyora que volia
votar en Tarradellas

Conclusions de 3 setmanes de judici
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