
SPECIAL OLYMPICS
Esport pur a Manresa. La capital del Bages va rebre diumenge
uns 200 esportistes catalans amb discapacitat intel·lectual per
participar en els campionats de Catalunya de gimnàstica artística
i rítmica, handbol i hoquei adaptat organitzat per ACELL.

Temporada d’enquestes. Les dar-
reres assenyalen importants mo-
viments dins dels dos blocs, però
no entre un bloc i l’altre. L’inde-

pendentisme continua fixat a escassa dis-
tància del 50%, sense arribar-hi, però al
seu interior, i en relació amb enquestes
anteriors, hi ha un desplaçament d’inten-
ció de vot des d’ERC cap a Junts per Cata-
lunya, la llista que encapçala Carles Puig-
demont i que utilitza la maquinària i els
drets legals del PDeCAT. Aquest partit ob-
tenia uns pronòstics catastròfics, mentre
que la imatge de Puigdemont té l’atractiu
de personificar la resistència. Però només

guanya vots dins la seva meitat de l’electo-
rat. No en pispa del costat contrari. Mig
Catalunya pensa que el Molt Honorable
és víctima d’un Estat autoritari i l’altra
meitat considera que paga els seus propis
errors. Les posicions intermèdies perden
pistonada en aquesta Catalunya polarit-
zada.
Sempre segons les enquestes («la que
compta és la de les urnes», solen dir els
candidats), els fets de l’1 d’octubre i el
conjunt d’intransigències de l’Estat no
castiguen el conjunt de l’unionisme, sinó
el PP de forma específica, com a titular del
Govern espanyol. El sentiment d’indigna-

ció provocat per les garrotades de la poli-
cia als col·legis electorals i per la seva justi-
ficació política no aporta vots als procla-
madors de la República. Aquest fet, si es
confirma, delimitaria l’abast d’una afirma-
ció habitual: que Rajoy és un gran fabri-
cant d’independentistes. Ho és, si de cas,
per la via de radicalitzar electors que ja
pensaven en termes de sobirania catalana.

La suma dels partits que avui són inde-
pendentistes (per tant, incloent-hi CDC)
va assolir el seu màxim el 2010 en fregar el
50% dels vots. En les dues eleccions se-
güents es va situar en el 49%, i a les ano-
menades plebiscitàries del 2015, en el
48%. Aquest cop les enquestes li donen
entre el 45% i el 47%. Es podria enfonsar el
món i la població catalana continuaria or-
ganitzada en dos blocs amb dinàmiques
independents. I no fa pinta que això hagi
de canviar radicalment amb el relleu ge-
neracional, ja que el suport a l’Estat propi
és força semblant en tots els grups d’edat
entre els 18 i els 64 anys.
Però aquesta mena d’empat (que el siste-
ma electoral corregeix) és poc perceptible
sobre el terreny, perquè es reparteix de
forma desigual. Mentre que l’indepen-
dentisme és clarament majoritari en re-
gions com la nostra, en altres és minorita-
ri. I tendim a veure el conjunt del país amb
les ulleres del nostre entorn immediat.
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A TORT I A DRET
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L’EMPAT PERSISTENT
Les darreres enquestes assenyalen importants moviments de vots entre partits a l’interior de
cadascun dels dos grans blocs, però no entre un bloc i l’altre 
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L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

«El PDeCAT obtenia uns pronòstics
catastròfics i Puigdemont li permet
remuntar, però a costa de prendre els vots
a altres partits de la mateixa corda»
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MEMORIAL ENRIC VILLAPLANA
La marxa atlètica té un lloc a Manresa. Tot i no ser la modalitat
més practicada dins de l’atletisme, l’Avinent CA Manresa ha portat
amb èxit la marxa al passeig Pere III per segon any consecutiu,
amb una participació superior als 150 atletes de totes les edats.

CICLOCRÒS CIUTAT DE MANRESA
Poder de convocatòria.Més de 300 corredors, gairebé un cente-
nar de categories de promoció, van participar en una espectacular
prova a la zona del Congost. L’Esport Ciclista Manresà, amb sis edi-
cions d’organització, ha fet arrelar una cursa amb molts espectadors.
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LA TALAIA

RENFE PRESENT I FUTURA

L a delegació Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya va presentar ahir una proposta d’utilització de
l’espai que deixaria lliure l’estació de la Renfe de Manresa
–i tota la teranyina de vies que l’acompanya– si fos traslla-

dada al Congost tal com preveu el pla general, que cal recordar
que no és un pla de govern sinó una guia d’ordenació urbanística i,
per tant, el fet que sigui al pla general no significa en absolut que el
trasllat arribi a fer-se realitat. El Col·legi materialitza amb aquest
treball la seva voluntat de dinamitzar el debat públic en la matèria
del seu ram, una iniciativa que cal aplaudir i estimular per tal que
n’hi hagi més. La proposta dibuixa un gran i engrescador espai
verd. Un bon element de reflexió per al futur. De forma més imme-
diata, també podria portar a prendre consciència de la lamentable
situació urbanística de l’estació actual i de les possibilitats que hi
ha d’ordenar el que avui és el vestigi d’una carretera que s’hauria
de convertir com a mínim en un carrer decent i transitable. 
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