
La Fira d’Antiquaris, Brocanters
i Col·leccionistes, Firantic, viurà
avui el desenllaç del certamen
amb el punt de mira posat en les
2.000 visites. Amb un dia més de
fira que el 2013, la primera al Pa-
lau Firal, l’organització espera  su-
perar els registres de l’edició an-
terior. Ahir, encara estava per sota.

Després d’un tret de sortida
que els mateixos expositors reco-
neixien que havia estat «sorpre-
nent», divendres, laborable, va ser
un autèntic «desastre», deia ahir
Joana Modanes, responsable d’un
estand dedicat a la venda i res-
tauració de quadres. Fins i tot afir-
mava que s’havia trobat amb un
parell de visitants que li havien in-
tentat vendre pintures a ella. «Mai
m’havia passat», afegia. Amb 12
euros de caixa passada la 1 del
migdia, un altre dels antiquaris
presents al certamen, Josep Bar-
turo, que venia literalment de tot,
també es queixava dels resultats. I
és que els visitants que hi havia en
una hora que, teòricament havia
de començar a  ser forta, gairebé es
podien comptar amb els dits de la
mà. Afortunadament, però, a la tar-
da hi va haver una remuntada i, en
moments puntuals, s’hi van con-
centrar fins a 150 persones.

Firantic celebra enguany el seu
25è aniversari. El certamen, nas-
cut a Sant Fruitós, va arribar l’any

passat al Palau Firal després de 5
anys sense dur-se a terme. «Es
tracta d’un sector molt específic
amb un públic molt específic»,
recordava ahir el gerent de Fira
Manresa, Joan Haro. El poder de
convocatòria que va tenir l’any
passat, però, similar als seus bons
anys a Sant Fruitós, ha dut Fira de
Manresa a tornar a apostar-hi
aquest 2014.     

El triomf dels cotxes clàssics
Entre rellotges antics, càmeres de
fotos, pintures, monedes, Firantic
inclou una secció dedicada als
cotxes clàssics. La variada mos-
tra –entre les quals s’hi poden
veure des d’un Fiat 124 Spider,
fins a un Talbot DC o un Dodge
3.700 GT– va ser probablement
l’espai més visitat ahir pels assis-
tents al certamen. Amb motiu del

Firantic, Classic Motor Club Bages
avui ha organitzat una ruta no
competitiva de cotxes antics –fa-
bricats abans de l’any 1940– per la
comarca del Bages. Començarà a
les 9 del matí al mateix Palau Firal
i durarà fins ben entrada la tarda.

Pel que fa al certamen d’anti-
guitats, obrirà d’11 del matí a 8 del
vespre. El preu de l’entrada és de
tres euros per persona.  
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Firantic afronta la seva darrera jornada
amb l’objectiu de superar les 2.000 visites
Amb un dia més de certamen, l’organització espera millorar els registres de l’any passat

Visitants, ahir al matí, al certamen d’antiguitats que se celebra aquests dies al Palau Firal

MIREIA ARSO
Un excursionista de 41 anys va

ser evacuat ahir al migdia en heli-
còpter després de tenir una cai-
guda. L’home, veí de Tona, feia la
ruta del Canal del Cristall a Mon-
tellà i Martinet quan va tenir l’ac-
cident. Es va fer un trau al cap, però
no va perdre en cap moment la
consciència. L’helicòpter dels
Bombers, amb efectius del grup
d’actuacions especials i personal
mèdic, el va traslladar a l’hospital
de Puigcerdà.

D’altra banda, ahir al migdia els
Bombers també van rebre l’avís
d’un grup d’excursionistes que
s’havia perdut a l’entorn del castell
de Cabrera d’Anoia. Sans i estalvis,
els van guiar telefònicament fins a
trobar el camí de retorn. 
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Evacuen en
helicòpter un
excursionista
a la Cerdanya
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MANRESA/FET DIVERSSOCIETAT

La Guàrdia Civil i la Policia es-
panyola ha detingut tres veïns de
Manresa que formaven part d’un
grup organitzat que es dedicava a
estafar mitjançant la venda frau-
dulenta per Internet de productes
de telefonia i informàtica a través
de la pàgina web www.latienda-
delportatil.es. Els arrestats són
dues dones de 50 i 23 anys i un
home de 33. També s’ha imputat
una veïna de la capital del Bages
de 33 anys.

Segons expliquen els cossos
policials en un comunicat conjunt,
els detinguts haurien fet fins a 71
estafes a través de la pàgina web,
gairebé sempre de quantitats in-
feriors als 400 euros. En total, el

frau superaria els 31.000 euros.
El modus operandi del frau era

sempre el mateix. Els integrants
del grup oferien els seus articles de
telefonia, ordinadors portàtils i
material informàtic a través de la
seva pàgina web. Aquesta estava
dissenyada amb l'aparença d'un
lloc de confiança i amb ofertes que
cridaven l'atenció. Quan un client
volia adquirir un article, l'havia de
pagar abans de rebre'l. Aquest,
però, no l'arribava a rebre mai i les
seves reclamacions no eren ateses. 

El paper de les víctimes ha es-
tat clau per posar fi a l’estafa, afe-
geix el comunicat policial. Molts
dels afectats es van unir i organit-
zar per denunciar l’estafa en grups
de conversa a Internet, la qual
cosa va contribuir a facilitar la
investigació, ja que els afectats
vivien en diferents llocs de l'estat.
Finalment, es va descobrir que el
grup delictiu estava establert a
Manresa i es va procedir a la de-
tenció dels seus membres. 
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Tres manresans, arrestats per
venda fraudulenta d’articles
informàtics a Internet
Haurien obtingut més de

31.000 euros cobrant
productes que no van enviar
a un total de 71 persones
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La festa per commemorar el
Dia Internacional de la Dansa va
fer bullir ahir la plaça de Sant Do-
mènec de Manresa. Tant al matí
com a la tarda, les actuacions dels
alumnes de les escoles de ball de
Manresa i comarca van atreure
centenars de persones, cosa que
fins i tot va complicar en alguns
moments el pas dels vianants que
passejaven per la zona.

Al matí, els protagonistes de la
celebració del Dia de la Dansa
van ser els alumnes més joves de
les escoles de ball. Es van poder
veure diferents estils de dansa,
com ara ballet i hip-hop. A la tar-
da va ser el torn dels grups d’adults,
que també van exhibir diferents ti-
pus de ball. 

Malgrat que el Dia de la Dansa
va ser dimarts passat, els organit-
zadors, l’Ajuntament de Manresa
i l’associació BagesDansa, van de-
cidir ajornar el festival d’home-
natge fins ahir. 
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Escoles de dansa
homenatgen la
disciplina a la
capital del Bages

Dos dels grups de les escoles de dansa que van actuar ahir al matí 

Un incendi de matolls, ahir al
migdia a Manresa, va afectar un ve-
hicle i una caravana. Els fets van
succeir poc després de les 2 al ra-
val de les Farreres. Segons els
Bombers, que hi van enviar dues
dotacions terrestres, el foc va cal-
cinar prop de 200 metres qua-
drats de matolls. Els vehicles que
van patir els efectes de l’incendi
constaven com a abandonats, se-
gons expliquen els Bombers.
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Crema un cotxe i una
caravana a Manresa

INCENDI


