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L’oposició de Santpedor insta ERC a
no defugir el debat sobre les vaquetes 

SOCIALISTES I CONVERGENTS PLANTEGEN UNA CONSULTA

Manresa demanarà a tots els municipis
del país que dediquin carrers a les Bases

TOT UN ANY D’ACTES COMMEMORA EL 125 ANIVERSARI D’UN FET CRUCIAL

G.CAMPS

ARXIU PARTICULAR

El fiscal demana dos anys per a exalcaldes i membres destacats de la societat
civil que van aprovar l’increment de la retribució de Todó i el seu equip  26

Onze personalitats de la
Catalunya Central afronten
penes de presó pel cas CX

La tècnica de moda per a adults estressats entra a les aules
 ‘MINDFULNESS’ PER A INFANTS- És la darrera tendència per a persones que necessiten reequilibrar-se, però també té utilitats educatives. Escoles de
casa nostra ja ho estan provant, i a la llar d’infants El Petit Príncep de Manresa ho practiquen per tercer any. A la foto, una sessió a la Renaixença. 2-3

L’ICL perd 354 espectadors
i passa a ser cuer també
en el rànquing d’assistència
LA TEMPORADA PASSADA TENIA MÉS
PÚBLIC AL SEU PAVELLÓ QUE TENERIFE,
ANDORRA I BETIS, QUE L’HAN SUPERAT

LA MITJANA A AQUESTA ALÇADA DE LA
TEMPORADA ÉS DE 3.973 PERSONES
A LES GRADERIES DEL NOU CONGOST  28

EL PSC REVELA QUE UNA
FUNERÀRIA OCUPARÀ L’ESPAI
QUE ES VA HABILITAR AL
POLÍGON PER DESENVOLUPAR
L’EQUIPAMENT ES POSA
EN SOLFA QUAN SANT FRUITÓS
JA TÉ MOLT AVANÇADA LA
TRAMITACIÓ DEL SEU  7

LA REGIDORA MANTÉ
EL PROCÉS DE RENOVACIÓ
D’ESTATUTS I TRAMITA LES
QUEIXES DELS OPOSITORS  12

El govern de
Berga admet la
dissidència però
empeny la nova
era de la Patum

VA ESTAR A PUNT DE TOCAR
TRES VIANANTS, SEGONS
UNA TESTIMONI 4

Ensurt al carrer
Guimerà
de Manresa
en caure una
peça d’un balcó

La finca que
es desencalla
al Pont Nou de
Manresa serà
un crematori

Pl. Bages, 8 Manresa
Tel. 93 874 45 08

excepte NITS de diumenge
OBERT CADA DIA

MENÚ DE NIT
(de dilluns a dijous)

PER COMPARTIR
Minicalçots amb romesco i llagostins

+
Cor de carxofa farcit amb crema de 

sobrassada,ou de guatlla i pernil d’ànec
+

Mollet de cansalada amb herbes 
aromàtiques i salsa yakitori

- - -
Risotto de parmesà amb tòfona

- - -
Dau de bacallà amb pil-pil d’all negre

- - - 
Ploma ibèrica a la brasa estil thai 

(salsa agredolça, gingebre,
ceba tendra i cacauets)

Postres del dia
Celler Mas Torroné i aigües

25€
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A Manresa hi ha una avinguda
de les Bases de Manresa que re-
corda un capítol històric per a la
ciutat i el país, i per al catalanisme,
del qual ha esdevingut un referent.
Llevat de la capital del Bages, cap
altre municipi de Catalunya, com
a mínim, cap de certa importàn-
cia, té un vial amb aquest nom.
Dins dels actes per commemorar
els 125 anys de l’aprovació de les
Bases per a la Constitució Regio-
nal Catalana, una de les propostes
dels comissiaris de la celebració és
que l’Ajuntament impulsi que
tants municipis catalans com sigui
possible bategin un carrer amb
aquest nom. 

Aquest divendres, a les 7 de la
tarda, el president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont; la presi-
denta del Parlament, Carme For-
cadell, i la presidenta de la Dipu-
tació de Barcelona, Mercè Conesa,
seuran a la taula presidencial del
Saló de Sessions de la casa consis-
torial en el primer d’un seguit d’ac-
tes que s’allargaran fins al 25 de
març del 2018 per commemorar
els 125 anys de les Bases de Man-
resa. Serà un dia abans de la data
exacta de l’efemèride, però en el
mateix indret, a l’aleshores ano-
menat saló capitular. 

A banda dels parlaments de les
autoritats, l’acte, al qual s’espera
l’assistència de diversos conse-
llers, inclourà la lectura de frag-
ments de quatre dels discursos
que es van fer aquell 25, 26 i 27 de
març del 1891. Els fragments triats

seran de Lluís Domènech i Mon-
taner, president de l’assemblea;
Àngel Guimerà, Josep Torras i
Sampol i Lluís Espinalt, manresà i
secretari de l’organització local. 

La transcendència del moment
Ahir, l’alcalde Valentí Junyent; la
primera tinent d’alcalde, Mireia
Estefanell, i els comissaris de la

commemoració, Francesc Comas
i Jordi Rodó, que treballen amb la
col·laboració d’una nombrosa co-
missió cívica, van presentar al-
guns dels actes, alhora que van re-
cordar el perquè de la importància
de l’efemèride. Rodó va esmentar
la seva coincidència amb «un mo-
ment d’una gran transcendència
històrica per al país» i amb el fet

que l’Ajuntament hagi estat decla-
rat fa poc Bé Cultural d’Interès Na-
cional. Junyent, que també es va
aturar en aquest fet, va remarcar
que «la voluntat de la celebració és
que tingui abast local i nacional».
En concret, «que els manresans i
les manresanes coneguin que la
seva ciutat va acollir fa 125 anys un
fet cabdal per a la història de Ca-
talunya i del catalanisme». Va
apuntar que «estem vivint un mo-
ment transcendental en la història
de Catalunya» i que, «defugint
comparacions, perquè el context
és enormement diferent, aquí es
va celebrar la primera manifesta-
ció política del catalanisme. És
així, i moltes ciutats ho voldrien te-
nir en el seu actiu, però ho té Man-
resa; per tant, ho hem de saber
aprofitar». Va felicitar els dos co-
missaris de la celebració i la impli-
cació de les entitats locals.

Contra el desconeixement 
Va ser repassant les propostes que
tenen damunt la taula, que l’his-
toriador Francesc Comas, col·la-
borador d’aquest diari, va parlar
de la idea que, amb la necessària
implicació de l’Ajuntament, que
l’ha entomat, malgrat que encara
ha de decidir com l’articularà, «el
màxim de municipis de Catalu-
nya tinguin un carrer de les Bases
de Manresa. Pensem que el motiu
bé que s’ho mereix, i encara més –
hi va fer broma Comas– si tenim
en compte que fins i tot hi havia un
grup de rock de Barcelona que va
escriure una cançó sobre les Ba-
ses». A més a més, com que molts
ciutadans ignoren l’origen i la im-
portància del nom (vegeu
L’apunt), va explicar que s’incidirà
a explicar-los-ho amb bustiades
pels vials que tinguin noms rela-
cionats amb aquest fet històric
(Bases de Manresa, Torras i Bages,
Valentí Almirall, Àngel Guimerà,
Puig i Cadafalch, Prat de la Riba). 

El programa d’actes inclourà
quatre àmbits: institucional, que
constarà d’activitats com la de di-
vendres i la cloenda de l’any vi-
nent; acadèmic, divulgatiu i ciuta-
dà (vegeu el programa a sota). 

Què són les Bases?
Les Bases de Manresa són fruit de
l’assemblea general que va decidir
organitzar l’any 1891 la Unió Ca-
talanista, que era una federació
d’altres entitats catalanistes del
país. L’objectiu era discutir i apro-
var un document en el qual es
concretava com s’havia d’autogo-
vernar Catalunya mitjançant un
govern regional autònom. 

L’Ajuntament proposarà que tots els municipis
dediquin un carrer a les Bases de Manresa
Puigdemont, Forcadell i Conesa obriran aquest divendres els actes per commemorar els 125 anys de la històrica assemblea

EFEMÈRIDE HISTÒRICA Divendres començaran els actes per celebrar els 125 anys de les Bases de Manresa, fruit de l’assemblea que va
convocar a la capital del Bages la Unió Catalanista. Aquest capítol de la història de Manresa va ser transcendental per al futur polític del país

G. C.

Rodó, Junyent, Estefanell i Comas davant la placa commemorativa 
de les Bases que van col·locar al saló de sessions el 7 de juny del 1931

L’APUNT
La confusió entre Bases 
i Basses de Manresa 
 L’historiador Francesc Co-
mas va explicar que quan es
va canviar el nom d’Avenida
de la Cruzada Española pel de
Bases de Manresa hi ha qui, al
començament, s’hi referia
com Basses de Manresa pen-
sant-se que el nom tenia rela-
ció amb els dipòsits de l’aigua
que hi ha molt a prop del vial. 

24 de març Acte d’inau-
guració de la commemora-
ció del 125è aniversari de les
Bases de Manresa al Saló de
Sessions. A la plaça Major
s’instal·larà una pantalla per
poder-lo seguir. S’acabarà
amb el ball de l’Àguila da-
vant de les autoritats (19 h). 
25 de marçPortes ober-
tes als espais nobles de la
casa consistorial amb una
visita guiada de 45 minuts
(de 17 a 20 h).   
Març-abril Exposició:
«Documentació de l’època
de les Bases». 
18 d’abril  Conferència:
«Lluís Domènech i Monta-
ner i les Bases de Manresa.
A la recerca de la constitu-

ció catalana perduda», a 
càrrec de Carles Sàiz i Xi-
qués, professor d’Història  i
expert en el personatge.
Auditori de La Plana (20 h). 
18 d’abril al 30 de
maigExposició itinerant:
«Domènech i Montaner i les
Bases de Manresa. A la re-
cerca de la constitució cata-
lana perduda». Sala d’expo-
sicions de La Plana de l’Om. 
25 de maig Acte sobre la
fil·loxera i els vins del Bages.
Seminari: «Les constitucions
en la història». 
Maig-junyExposició: «De
Lo Catalanisme a la Nacio-
nalitat Catalana».
1 de juny Conferència
sobre la fil·loxera al Bages

(Cicle Visuals).
Agost Debat:  «Les Bases
de Manresa, abans i ara».
21, 22, 23 i 24 d’agost
Visita a la Manresa Desco-
neguda del 1892.
OctubreConferència/De-
bat: «Les Bases de Manresa
i la revisió del Catalanisme».
Jornada: «L’organització te-
rritorial de Catalunya».    
28 d’octubreLectura
dramatitzada de textos
d’Àngel Guimerà (cicle To-
cats de Lletra).
NovembreExposició:
«Manresa entre revolu-
cions».
Segon semestre del
2017Jornada al CCCB:
«Els nous Drets Humans».

Gener-abril 2018Expo-
sició: «Les Bases i el catala-
nisme». Del maig al juny del
2018 viatjarà a Barcelona. 
Febrer Exposició: «Cons-
titucions de Catalunya».
24 de febrer del
2018Concert de l’Orfeó
Català al Teatre Kursaal. 
Activitats amb la data
sense confirmarDebat:
«La Renaixença a judici».
Miscel·lània: «La Manresa
de fa 125 anys». Visita a es-
pais vitivinícoles d’abans de
la fil·loxera.
Març del 2018Acte so-
lemne de cloenda de la
commemoració del 125è
aniversari de les Bases de
Manresa.

g   ALGUNES ACTIVITATS DEL PROGRAMA

Gemma Camps
MANRESA
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MANRESA SOCIETAT

G. C. MANRESA

nL’any 1891, quan es va decidir fer
l’assemblea general de la Unió
Catalanista, que, finalment, no es
fa celebrar fins al març del 1892,
ja es va escollir Manresa, que ales-
hores era la quarta ciutat de Cata-
lunya des del punt de vista demo-
gràfic i econòmic. 

Segons l’historiador Francesc
Comas, la tria de la capital del Ba-
ges va ser fruit d’una suma de di-
versos factors. «D’una banda, les
Bases tenen una actitud molt des-
centralitzadora: es parla de co-
marques. I una ciutat que no fos
Barcelona i que fos important, era

Manresa». Un altre motiu va ser
que  «hi havia la Lliga Regional de
Manresa, que era molt activa,
amb una sèrie de prohoms de la
ciutat que van participar a les Ba-
ses i que editaven un diari, el Set-
manari Català, que està conside-
rat un dels primers de l’època». A
més a més, la ciutat era coneguda
com «la Covadonga catalana, pel
mite del seu ressorgir a  l’època del
Al-Mansur i de la guerra del Fran-
cès». I tenia tren, la qual cosa va
facilitar el transport a les persones
que hi van assistir, moltes de les
quals de Barcelona. L’impacte
ciutadà, però, «va ser mínim». 

Les raons de l’elecció 
de la capital del Bages 
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Hisenda sí que funciona a Ca-
talunya. En un any ha incre-
mentat el 24% la recaptació
derivada de les inspeccions

fiscals i la lluita contra el frau. A la resta de
l’estat la xifra és negativa, amb una reduc-
ció del 5%. Cal lluitar contra el frau fiscal,
que suposa una estafa per als contri-
buents que fan el que toca, però també
cal que l’estat compleixi la resta de les se-
ves obligacions i tracti amb equitat els
seus administrats, sigui quin sigui el terri-
tori on resideixen. I això no succeeix. S’ha
denunciat fins a l’extenuació que els resi-
dents a Catalunya estan discriminats, des

del finançament de la Generalitat –que
presta serveis essencials– fins a les inver-
sions i els serveis de titularitat estatal.
Se'ls discrimina en els pressupostos i en
el seu compliment. En això els percentat-
ges van al revés que en la recaptació d’im-
postos. Que Hisenda funcioni està bé; es-
taria millor si funcionés igual a tot arreu; i
l’ideal seria que ho fes tota la resta de
l’aparell de l’estat.

Quants són a Podem –Participació ín-
fima en la consulta interna de Podem a
Catalunya sobre la integració en el pro-
jecte dels Comuns. Només hi ha dit la
seva l’11% del cens d’inscrits. Dels parti-

cipants, cap al 60% han compartit les
malfiances d’Albano Dante Fachín, que
considera avalada la seva posició. La mi-
gradesa de les xifres obliga a preguntar-se
sobre la dimensió real del partit i la seva
afiliació. Qualsevol s’hi pot apuntar per
internet i oblidar-se’n per sempre, però
constarà al cens. No es paguen quotes i
no cal trepitjar cap local. Així s’explica

que només el 13% participés en la votació
que va elegir Fachín com a líder a Cata-
lunya. A qualsevol altre partit seria un de-
sastre sense pal·liatius, però a Podem se li
han perdonat moltes coses.

El PSC impugnador –Fins ara el PSC
esperava que fos el PP el qui impugnés
lleis i resolucions catalanes al Tribunal
Constitucional; quan l’enfrontament es-
tava servit, Iceta sortia a predicar que no
és als tribunals on se solucionen els pro-
blemes polítics. Però ara el dirigent socia-
lista anuncia que impugnarà els pressu-
postos de la Generalitat en el cas que s’hi
mantingui l’esment del referèndum. Es
comporta com si tingués pànic a semblar
menys unionista que Albiol i Arrimadas.
Costa de creure que aquest nou rumb no
té cap relació amb el canvi del protocol
PSC-PSOE, el tractat de pau entre les
dues formacions que significa un incre-
ment de l’obediència del petit cap al gran.
Que lluny que queda el 1978.

Opinió
LA TALAIA

BASES D’ALÇADA

La celebració del 125è aniversari de les Bases de Manresa
s’enaltirà amb un programa d’activitats que comença amb
un acte oficial a l’ajuntament –just a la sala on es van reu-
nir els constituents aquells dies del 1892– encapçalat pels

presidents de la Generalitat, del Parlament i de la Diputació de Bar-
celona. És un nivell institucional del tot insòlit, però plenament
justificat. A Manresa no va néixer el catalanisme, que havia apare-
gut de forma ja distingible mig segle abans i que ja feia una colla
d’anys que estava articulat com una realitat plenament política;
però sí que va suposar un punt d’inflexió en la capacitat del catala-
nisme per formular propostes capaces de vertebrar majories so-
cials i de generar consensos. En aquest sentit, és impossible no vi-
sualitzar la continuïtat entre aquell moment del 1892 i el moment
present. Una commemoració com aquesta mereixeria una cele-
bració liderada des de Manresa i d’abast nacional. Lamentable-
ment, podem témer que no serà així. No sembla que el país es pre-
pari per celebrar-ho com ho faria si fossin les Bases de Barcelona.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

A CATALUNYA HISENDA S’HI FIXA
Cal lluitar contra el frau fiscal, és evident, però també cal que l’estat compleixi la resta de les seves
obligacions i tracti amb equitat els seus administrats, sigui quin sigui el territori on resideixen
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L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

El PSC es comporta com si tingués pànic a
semblar menys unionista que Albiol i
Arrimadas. Costa no veure-hi cap relació
amb el canvi del protocol PSC-PSOE
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MARTORELL INOVYN
Segon classificat a la Lliga EBA. Tot i que va necessitar una pròr-
roga per doblegar el cuer Grup Barna, el conjunt martorellenc, fi-
lial de l’ICL, va molt bé en una categoria molt competitiva, a no-
més una victòria del líder Calvià.

ESTRELLA

UE AVIÀ
Cuer a Primera Catalana.Malgrat el canvi d’entrenador, l’equip
avianès no ha trobat la reacció al grup 1 de Primera Catalana i des-
prés d’una nova derrota davant un rival directe com és el Tona,
comparteix la darrera plaça de la classificació amb el Masnou.

CE BERGA
Ratxa positiva a Segona Catalana. L’equip de Joan Prat va supe-
rar el Sallent en el derbi intercomarcal i la ratxa positiva dels ber-
guedans creix amb la permanència cada cop més a prop i fins i tot
mirant més amunt que avall la taula classificatòria.

ESTRELLA
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