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BOICOT A TOUS

T

ous és una empresa molt arrelada a Manresa, com es demostra per la seva permanència a la ciutat i la seva obra
social. Per tant, per al Bages és important que tingui bona
salut. Ara, una campanya de boicot anticatalanista està començant a afectar la seva imatge al mercat espanyol i pot acabar tenint efecte en les vendes. Per aturar l’agressió, l’empresa ha realitzat
una proclamació pública d’espanyolitat i preveu apartar del consell
de la seva fundació l’esposa d’Artur Mas, Helena Rakosnic, i la tertuliana Pilar Rahola. És una reacció discutible que cadascú valorarà a
la seva manera, però se’n faci la valoració que se’n faci cal aﬁrmar
que és inacceptable que una empresa que mai no ha volgut signiﬁcar-se identitàriament hagi de descatalanitzar-se per competir al
mercat espanyol. A més, la maledicència amb què s’ataca Tous està
basada en mentides. Els líders empresarials i polítics espanyols haurien d’intervenir amb determinació i aﬁrmar alt i clar que els boicots
perjudiquen tota l’economia. Casos com el de Tous els haurien de
fer pensar. I per a Manresa i el Bages no són cap bona notícia.
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EL TELÈFON BOCAMOLL
No és una pel·lícula de conspiranoia, és la vida real: sempre hi algú mirant, o escoltant, i les nostres
converses més discretes poden acabar sent de domini públic

T

ess Ocean (Julia Roberts) diu a
Terry Benedict (Andy Garcia) a
la pel·lícula Ocean’s Eleve: «Tu
millor que ningú, Terry, hauries
de saber que al teu hotel sempre hi ha
algú mirant». I és que a l’hotel-casino de
Benedict a Las Vegas hi ha càmeres i micròfons pertot arreu. El ﬁlm de Steven
Soderbergh és una fantasia, però que
sempre hi ha algú mirant, o escoltant, és
un malson de la vida real en creixement
geomètric. Ho està comprovant Lluís
Salvadó, antic secretari d’Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, que veu les seves converses telefòniques, teòricament

privades, reproduïdes a les emissores i
transcrites als diaris. No és el primer, per
descomptat, ni serà el darrer. Aquests
dies els passa el mateix a Ignacio González i Eduardo Zaplana, grans capitostos
del PP caiguts en desgràcia (el primer ha
passat per la presó i podria tornar-hi): les
converses que van mantenir fa uns anys
s’han fet de domini públic. Els ha passat
a moltes altres persones i els passarà a
moltes més si no canvien les coses.
I per què passa això sense que ningú investigui la possible comissió d’un delicte
de violació de privacitat i revelació de
secrets? Això passa perquè les grava-

cions les ha fet la policia amb el mandat
d’un jutge, i per tant, són legals. Les ha
fet sense dir-ho als afectats, naturalment, ja que es tracta d’investigar si estan delinquint o han delinquit, i avisarlos seria absurd. Un cop fetes, les gravacions es transcriuen i s’incorporen al sumari de la causa judicial. I llavors passa
una cosa curiosa: una gravació d’amaga«El que comenti privadament Lluís
Salvadó sobre Ada Colau no té res a veure
amb el sumari, i tanmateix ha sigut
divulgat»

totis incorporada a un sumari secret
acaba en mans d’algun o alguns mitjans
de comunicació, perquè alguna de les
parts que intervenen en el procediment
les hi fa arribar, pel seu propi interès, o
perquè algun periodista aconsegueix accedir-hi gràcies a tenir molt bones fonts
al sistema judicial. Com que no se sap
qui ha facilitat el document, no se’l pot
perseguir. I com que es considera un
tema d’interès públic, no es penalitza la
seva divulgació.
Els jutges ordenen espiar converses per
investigar possibles delictes. El que pensi González d’Aznar o el que opini Salvadó de Colau no té res a veure amb els
respectius sumaris, però gràcies a la gravació ara sabem coses que els implicats
van dir en la conﬁança que només ho
sentiria el seu interlocutor. Fem-nos la
idea que qualsevol conversa pot ser espiada i divulgada: un bon motiu per desconﬁar del telèfon.
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coL·LEgI d’ArquITEcTEs

Ercros, Adéu sEnsE Acord

JonAThAn sorIAno

La delegació a Manresa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha
presentat un estudi que proposa canviar el traçat de la Renfe, soterrar vies i fer un gran parc del Cardener a l’espai que quedi alliberat. És un projecte per generar debat. Sempre va bé.

Divendres, darrer dia de treball a Cardona. L’empresa Ercros
deixarà d’explotar el runam de Cardona. Aquesta sal no li serveix
per les exigències europees. Se’n va sense acord amb els
treballadors i sense acabar la feina de neteja del residu salí.

Màxim golejador català. El vilomarenc ha recollit per quart any consecutiu el guardó que l’acredita com el futbolista més realitzador de
Catalunya. El davanter del Pont de Vilomara va marcar 22 gols la temporada passada entre el Red Bull Salzburg i el Beijing Sinobo Guoan.

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

REDACCIÓ, ADMINISTRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I PUBLICITAT

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. PROHIBIDA TOTA REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DE Imprimeix:
Impressions Intercomarcals SA
L’ARTICLE 32.1, PARÀGRAF SEGON DE LA LPI.
SOLSONA: Pujada del Seminari s/n - Edifici Seminari, despatx 8 . 25280. © Edicions Intercomarcals, S.A. Manresa. 2017. Dipòsits legals:

carrer Sant Antoni Maria Claret, 32. 08243. Manresa
TELÈFON

FAX

FAX DE PUBLICITAT

ADREÇA ELECTRÒNICA

Telèfon: 973 48 30 08. Fax: 973 48 24 93.

93 877 22 33

93 874 03 52

93 874 16 12

regio7@regio7.cat

http://www.regio7.cat

REGIÓ7 expressa les seves pròpies opinions únicament a l’Editorial i respecta, com a publicació oberta i plural, la dels seus articulistes i clients publicitaris.

Tots els drets reservats. Aquesta publicació no Edició Manresa, B-44983-78.
pot ser reproduïda ni totalment ni parcialment, ISSN: 1137-5655.
ni transmesa per cap tipus de mitjà, sense el
Difusió
permís per escrit de la direcció.
controlada per

