
LACENET
El col·lectiu d’ensenyants que realitzen projectes telemàtics ha tor-
nat a posar Manresa potes enlaire mobilitzant 550 alumnes per-
què descobreixin la ciutat amb eines del mòbil. El projecte, 100%
bagenc, ha crescut i s’ha exportat a altres ciutats.

Opinió

ESTRELLES I ESTRELLATS

ESTRELLA

FC BARCELONA
Es pot entendre que el personal de seguretat d’una entitat tan
gran miri perquè no hi hagi problemes a les graderies de les seves
instal·lacions, però no sembla que prohibir als aficionats de l’ICL
portar bufandes i camisetes hagi de ser una de les seves prioritats.

ESTRELLAT

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Convocat per l’Institut d’Estudis Catalans i organitzat per la Funda-
ció Althaia, Manresa acollirà l’octubre el 20è Congrés de Metges i
Biòlegs en Llengua Catalana. La iniciativa donarà visibilitat a la
ciutat en un àmbit tan important com la sanitat i també la llengua.
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Cinc setmanes abans de les elec-
cions municipals del 1999 l'as-
sociació cultural El Galliner va
fer una acció contundent a fa-

vor de recuperar el teatre Kursaal, llavors
tancat i desmanegat. En una marató festi-
va va aplegar vuit mil signatures, que va
presentar a l'Ajuntament en audiència
pública. L'objectiu era que tots els grups
municipals incloguessin el teatre en les
seves promeses electorals. Cap d'ells no
s'hi va posar d'esquena, i l'alcalde Jordi
Valls, que tenia bon olfacte, va quedar
com un senyor en demanar als regidors
que aplaudissin els portaveus de la inicia-

tiva. Vuit anys més tard s'inaugurava un
equipament que, més que una remodela-
ció, va resultar ser un teatre enterament
nou darrere de la façana de l'antic. 

L'episodi del 1999 es narra en el docu-
mental La força de la gent, estrenat
aquest dimarts i produït per commemo-
rar aquest desè aniversari de la inaugura-
ció del teatre. El treball repassa la història
des del 1995, quan la gent del Galliner va
entrar amb llanternes al recinte abando-
nat, i l'explica de manera que la pugui en-
tendre algú que no en tingui ni idea.
Aquest espectador virginal comprendrà
que la metamorfosi de la baluerna morta

en escenari prestigiós passa per un meca-
nisme d'acció social amb tres caracterís-
tiques: un líder amb les idees clares i una
gran capacitat de motivació; un grup ac-
tiu de persones apassionades i compro-
meses, sempre disponibles; i una pobla-
ció sensible al projecte que es mobilitza
puntualment, en resposta a convocatò-
ries ben preparades. És un esquema que

ha funcionat en molts llocs moltes vega-
des, però que no sempre dóna com a re-
sultat el fi perseguit, ja que l’equació re-
quereix un quart element: la sensibilitat
del poder, de la qual forma part el temor
de perdre vots.

Cinc setmanes abans de les eleccions
municipals, tots els partits manresans
van aplaudir una iniciativa avalada per
un nombre de ciutadans superior a la
quarta part dels votants habituals. Des-
prés va arribar la bonança econòmica
(alimentada pel deute) que va permetre
invertir els milers de milions de pessetes
necessàries. Hauria tingut el mateix re-
sultat una mobilització adreçada a un po-
der llunyà, situat a sis-cents quilòmetres,
ocupat per uns partits als quals no im-
portés gaire perdre uns quants vots a no
sé on? La nul·la reacció del govern espa-
nyol a les reiterades manifestacions po-
pulars a favor del dret a decidir de Cata-
lunya ens en donen una pista.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

LA FORÇA DEL GALLINER
L’esquema és: líder motivador, grup actiu de convençuts i mobilització puntual d’una gran massa de
simpatitzants. Però per funcionar l’equació necessita un quart element: un poder receptiu o temorós

L’abril del 1999 El Galliner va aconseguir en
un dia 8.000 signatures per la recuperació
del teatre Kursaal. És un dels fets narrats
al documental que s’acaba d’estrenar

LA TALAIA

CALAF VOL SOLUCIONS

E ls tres grups municipals de l’Ajuntament de Calaf, JxC-
AM, vinculat a ERC i que disposa de l’alcaldia, en mans
del batlle Jordi Badia, CiU i GIC-VV, una agrupació inde-
pendent, han aprovat tots junts una petició urgent al Go-

vern i el Parlament de Catalunya per tal que abordin la creació de la
comarca de l’Alta Segarra i treguin així aquest territori dels llimbs
en què l’han col·locat des que la seva comarca no és part de la seva
vegueria. És la conclusió lògica de la petició que van fer quatre me-
sos enrere reclamant que s’abordés la seva situació abans de crear
la vegueria del Penedès. Aquella petició no va ser atesa, la vuitena
vegueria ha estat creada i els veïns de Calaf i els municipis del seu
entorn han quedat en terra de ningú. La petició taxativa que es re-
solgui el nyap amb la creació de la comarca és plausible, necessària
i ha de ser escoltada, i resol per fi la sorprenent ambigüitat i indeci-
sió en què s’han mogut els polítics calafins fins fa quatre dies, pot-
ser per no fer gaire soroll davant dels seus caps.
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