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RECONEIXEMENT ALS DESTACATS DE L’ANY L’auditori  de la Plana de l’Om de Manresa es va omplir, ahir al vespre, en el lliurament dels
premis anuals que atorguen Regió7 i TVM. L’acte, al qual va assistir el president de la Diputació, el van aprofitar alguns dels guardonats per fer
reivindicacions. És el cas de les dues representants de les plataformes que lluiten perquè la C-55 deixi de ser una carretera abonada a la mort 

�

Amb puntualitat gairebé brità-
nica va començar l’acte de lliura-
ment dels premis anuals que ator-
guen Regió i TVM. A diferència
de l’any passat, la crisi no va ser la
protagonista de l’edició d’ahir.
Aquesta vegada van centrar els
parlaments els missatges reivin-
dicatius d’alguns guardonats. El del
dramaturg Esteve Soler, que va
reivindicar la cultura; el de l’his-
toriador Joaquim Aloy, parlant de
la memòria històrica, i el de Gem-
ma Guitart i Fina Casals, reclamant
seguretat a la mortal C-. 

L’acte, presentat per Jordi Torras,
conductor de TVM,  va deixar pe-
tit l’auditori de la Plana de l’Om.
S’hi va reunir una nombrosa i he-
terogènia representació del teixit
polític, social i cultural de les co-
marques centrals i, per primera ve-

gada, hi va assistir el president de
la Diputació, Salvador Esteve, que
va repartir els premis amb Valen-
tí Junyent, alcalde de Manresa;
Gonçal Mazcuñán, president del
consell assessor de Regió, i Marc
Marcè, director del diari. No hi va
ser present el premi Estrellat, la de-
legada del govern espanyol a Ca-
talunya, María de los Llanos de
Luna. De fet, >ns ahir, la comuni-
cació feta per Regió a la delega-
ció assabentant-la del premi no ha-
via rebut resposta. En el seu par-
lament, Aloy, guanyador del pre-
mi Comunicació per la web Me-
moria.cat, va proposar enviar-li
l’escultura dels guardons i un
exemplar de K. L. Reich, el llibre de
l’escriptor manresà Joaquim Amat-
Piniella, de qui enguany es com-
memora el centenari del seu nai-
xement. Recordem que De Luna

va participar recentment en un ho-
menatge a la División Azul, els sol-
dats espanyols que van anar a
lluitar al costat de l’exèrcit nazi. 

Després de la benvinguda de

Marcè (vegeu-la juntament amb
els parlaments a la pàgina ) va co-
mençar el repartiment dels guar-
dons, que, com cada any, es va ca-
racteritzar per la seva agilitat. Da-

vid Camps, director general de
Buff Original, amb seu a Igualada
i que exporta els seus articles a una
seixantena de països, va recollir el
premi Empresa. I l’atleta  manre-
sana establerta a Berga Núria Pi-
cas (que curiosament té en Bluff
Original el patrocinador princi-
pal), el premi Esport. Ambdós es
van limitar a donar les gràcies pel
guardó. El dramaturg manresà Es-
teve Soler,  premi Cultura, no va
poder ser a Manresa perquè és a
Canes seguint el festival de cine-
ma.. La seva absència la va com-
pensar deixant un agraïment en-
registrat. Amb ell van començar les
reivindicacions. Soler va lamentar
l’actual menyspreu per la cultura
i l’ensenyament, que, va dir, són
justament el que ens fan grans

GEMMA CAMPS | MANRESA

Les reivindicacions dels premiats marquen
la vetllada dels guardons de Regió7 i TVM 

La cultura, la memòria històrica i la seguretat a la carretera protagonitzen uns agraïments plens de contingut i sentit
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Els guanyadors de la 7a edició dels premis que atorguen el diari Regió7 i Televisió de Manresa, i els encarregats de lliurar-los, en una fotografia final de família, ahir al vespre
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Assistents a l’acte, celebrat al cèntric auditori de la Plana de l’Om 
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Regió7

com a persones. El seu premi, el
que van rebre tots, una escultura
creada per l’artista Ramon Oms, el
va recollir el seu germà Carles.

Joaquim Aloy va ressaltar la im-
portància de la memòria històrica,
tasca que justament porta a terme
el web premiat Memoria.cat mit-
jançant la seva investigació i difu-
sió. Va esmentar que és més im-
portant que mai mantenir-la viva,
tenint en compte el moment que
viu el país, en què els nous plans
d’estudi intenten eliminar Catalu-
nya dels llibres d’història, es ba-
nalitza el tema del nazisme i es par-
la més que mai del  dret a decidir. 

El premi Actius Socials va ser per
a Amisol, entitat solsonina que
atén fa  anys persones amb  dis-
capacitat intel·lectual. El  seu pre-
sident, Josep M. Borràs,  va recor-
dar que havien començat amb 
usuaris i  monitors i que ara ja en
són  i , respectivament. Va re-
ivindicar la feina feta  i va reclamar
que les retallades no la perjudiquin.

Francesc Riera, superior de la
comunitat de jesuïtes de la Cova de
Sant Ignasi de Manresa, va recollir
el premi Ambaixador reivindicant,
també, el paper de la Cova en la di-
fusió de Manresa arreu i desitjant
que el , quan farà  anys de
l’arribada de sant Ignasi a la ciutat,
aquesta pugui rebre persones pro-
vinents de tot el món.

Creació i emotivitat
El premi Tendències va ser per  a
l’escriptora manresana Núria Fa-
rizo, el músic fruitosenc Joan Vila
i el director de documentals Gerard
Quinto, que van agrair «la con-
>ança». Plegats han de crear un
projecte artístic que presentaran a
la Sala Petita del teatre Kursaal
en una data per determinar. 

El darrer, el premi Estrella, va ser
per a No més punt negre km  i
No més morts a la C-. El van re-
collir Gemma Guitart i Fina Casals,
en representació de les dues pla-
taformes, respectivament. Amb-
dues van posar la nota emotiva a
la vetllada recordant les vides ma-
laguanyades en una via on tot just
ara, >nalment, s’han començat a
fer millores, cosa que van dir que,
per una banda, les alegra però
que lamenten que hagi costat tant. 

La vetllada va >nalitzar amb
un brindis a peu dret dels presents
a l’avantsala de l’auditori. 
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Joan Vila, Gerard Quinto i Núria Farizo, premi Tendències 2013

Francesc Riera, superior de la Cova, premi Ambaixador, amb Junyent

Joaquim Aloy, impulsor del web Memoria.cat, rep
el premi Comunicació de mans de Marc Marcè

Josep Maria Borràs, president d’Amisol, amb Gonçal Mazcuñán

David Camps, amb el premi Empresa, que li va lliurar Salvador Esteve L’atleta manresana Núria Picas rep el premi Esport de Valentí Junyent

Carles Soler, germà del guardonat amb el premi  Cultura, Esteve Soler 
Fina Casals i Gemma Guitart, premi Estrella, compartit per No més
punt negre km 27 i No més morts a la C-55, amb Salvador Esteve 
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Just després que Francesc Riera,
superior de la Cova de Sant Igna-
si de Manresa, rebés el premi Am-
baixador, un personatge va fer
acte de presència a la sala. No era
cap altre que sant Ignasi de Loiola,
«perdut» a la ciutat després de
salvar la gallina del miracle. 
L’actor manresà David Ribera va

ser l’encarregat de posar la nota
d’humor més evident a una vet-
llada reivindicativa, amb un breu
esquetx. Astorat davant la pre-
sència de tanta gent, sant Ignasi va
recordar el papa Francesc, els seus
propis exercicis espirituals, la tira
còmica que li dedica aquest diari,

i va demanar «el camí» per sortir i
tornar a la Cova. Ningú no va dir
res: «així, esteu tan perduts com
jo?», va demanar. Rialles a la sala
i la veu d’un actor improvisat,
Francesc Riera que, assenyalant-
lo, li va recordarque sant Ignasi no
només s’estava a la Cova, sinó que
«voltava per tot Manresa». Ribe-
ra/sant Ignasi va assentir i va aca-
bar la seva intervenció rememo-
rant l’indret on va tenir la inspira-
ció. I amb un avís per al públic: «si
necessiteu algun miracle, o teniu
algun problema amb alguna ga-
llina... el pare Riera ja sabrà on tro-
bar-me». Tot va quedar a casa i, C-
nalment, va trobar la sortida.

S. PAZ | MANRESA 

L’actor David Ribera posa la
nota d’humor amb un sant
Ignasi «perdut» a la sala

L’actor David Ribera, vestit de sant Ignasi, en un moment de l’esquetx, dirigint-se al públic
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Amb una referència directa al
«testimoniatge colpidor» de les
representants de les dues plata-
formes ciutadanes de la C-, pre-
mi Estrella, que el van precedir
ahir en l’estrada, l’alcalde de Man-
resa, Valentí Junyent, va teixir un
discurs centrat en la reivindicació
del paper que ha d’ocupar en un
futur la ciutat com a capital de la
Catalunya Central i, sobretot, en la
necessitat que Manresa i els seus
ciutadans i ciutadanes «creguin»
en la seva potencialitat: «som
quelcom més del que ha valorat la
resta de ciutats del país».
No era gratuït. Junyent va com-

parar Sant Cugat (on a la tarda ha-
via estat en una reunió d’alcal-
des) amb Manresa. I no va dubtar
a assenyalar que la ciutat del Vallès
Occidental era, sens dubte, «més
moderna i amb una més alta qua-
litat de vida», superior en urba-
nisme, comunicacions i senyalit-
zació. Una lloança en tota regla per
a una «ciutat estrella» però a la qual
Manresa, per exemple, supera en
«història, patrimoni».  Per a Ju-
nyent, «amb imaginació, som ca-
paços de revertir situacions ad-
verses». I, va remarcar, «no som
una ciutat estrella però tenim
molts actius i hem d’ocupar el pa-
per que ens correspon». 
En aquest sentit, segons Junyent,

els premiats de la nit d’ahir repre-
sentaven, precisament, els «va-
lors pel treball ben fet, l’excel·lèn-
cia, la proximitat, la passió per la

feina quotidiana...», raons per les
quals van ser guardonats i qualitats
per afrontar aquests temps de cri-
si. «Com a ciutat», va subratllar l’al-
calde de Manresa, «tenim més ta-
lents i més fortaleses de les que
probablement estem explicant». 
L’alcalde de Manresa va subrat-

llar, com ja havia fet Francesc Rie-
ra, superior de la Cova de Sant Ig-
nasi, la cita del , quan se ce-
lebri el  aniversari de l’estada de
sant Ignasi a Manresa, per «ense-
nyar amb orgull» la ciutat; una ciu-
tat que es pot vanagloriar de tenir
«un diari que surt cada dia»; no
com d’altres ciutats, va assenyalar
amb un punt d’ironia, que «úni-
cament tenen un bisetmanari». I
més que ironia per lamentar l’ab-
sència de Llanos de Luna, proba-
blement, va dir, «perquè la notiC-
cació del premi se li va fer en català
i no ho va voler entendre».

S. PAZ | MANRESA

L’alcalde posa l’accent en
la capitalitat de Manresa i
en què els ciutadans valorin
la seva potencialitat

	Valentí Junyent: «no som
una ciutat estrella però
tenim talents i actius»

Valentí Junyent
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El president de la Diputació de
Barcelona, el martorellenc Salva-
dor Esteve, va ser l’encarregat de
cloure, ahir a l’auditori de la Plana
de l’Om, l’acte de lliurament dels
premis de Regió i TVM «agraint»
la «capacitat i tenacitat» dels seus
impulsors per guardonar «el bo i
millor de la nostra societat».
Per a Esteve, la llista de perso-

nes, empreses i col·lectius que
ahir es van emportar l’estatueta
que signa l’escultor manresà Ra-
mon Oms reDectia «el tarannà
d’un país amb iniciativa» i supo-
sava un «aparador de la vitalitat, les
tendències, l’activitat i la poten-
cialitat de la Catalunya Central».
Seguint amb aquest argument, el
president de la Diputació de Bar-
celona va introduir la importància
que per al futur del país ha tingut
i té «l’equilibri territorial. Un país
de tothom i per a tothom ha de for-
mar part de l’agenda política».
Segons Esteve, els premiats d’a-

hir a la nit eren tot un exemple:
«ens marquen el camí a seguir:
creativitat, seny, projecció inter-
nacional...» amb l’excepció, evi-
dentment, del premi Estrellat. Un
compromís de tots ells en les seves
respectives disciplines que s’hau-
ria de projectar en la millora d’un
país gràcies a «l’empenta col·lec-
tiva. Necessitem la participació
de tothom».
El país, va continuar Esteve,  té

una llarga tradició «de superar
etapes difícils. I d’aquesta també

ens en sortirem», en clara refe-
rència a la crisi econòmicaactual.
Aquí, Esteve va posar com a ex-
emple la institució que presideix
com una «peça més d’aquest esforç
col·lectiu». Una institució que, va
assenyalar, «treballa amb els al-
caldes de cada població per ga-
rantir els serveis públics» i que s’ha
de considerar «una eina necessà-
ria» sobretot en moments com
aquests, en què «molts dels ajun-
taments del país han sofert una
dura crisi Cnancera». El país, va
subratllar, «es comença a fer poble
per poble, plaça per plaça» i aques-
ta és «la seva força i la que s’ha de
fer valer pel bé de tothom»
Salvador Esteve va tancar el seu

discurs celebrant l’èxit de la vet-
llada i cedint novament el prota-
gonisme als premiats per haver
ofert als assistents «una lliçó de
conCança i compromís».

S.PAZ | MANRESA 

El president de la
Diputació de Barcelona clou
la vetllada remarcant el
compromís dels guardonats

	Salvador Esteve: «els
premiats re'ecteixen
la vitalitat del territori»

Salvador Esteve
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El director de Regió, Marc Mar-
cè, va explicar en la seva intro-
ducció a l’acte que el diari volia ser
«el primer a dir-li benvingut senyor
Salvador Esteve, president de la ve-
gueria de Barcelona, benvingut
senyor veguer», fent referència a
l’avantprojecte de llei que canvia-
rà el nom de les diputacions pel de
vegueries, «només un canvi de
nom però un pas endavant per als
que creiem que el país necessita
una Catalunya Central articulada
i ben musculada». Marcè va re-
cordar que Esteve serà, després de
 anys, el successor de Josep Vi-
ladomar Boix, darrer veguer de
Barcelona, nomenat per Felip V i
natural de Berga, va remarcar. 
Va considerar Esteve una ex-

cepció atès que Bages, Berguedà,
Solsonès, Cerdanya i Anoia no te-
nen cap conseller, secretari ge-
neral o director general al Go-
vern, tot i que «n’hi ha una pila»,
va postil.lar. Els governs de CiU no
han tingut cap conseller d’aques-
tes comarques en  anys al go-
vern, i això, va dir, estranya veient
que aquí hi ha gent del nivell dels
premiats.
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El director del
diari lamenta
que Esteve sigui
l’únic alt càrrec
de la regió 

Marc Marcè introduint l’acte
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Junyent va subratllar la cita
que la ciutat té el 2022 quan
se celebri el 500 aniversari de
l’estada de sant Ignasi

Esteve va destacar la llarga
tradició i la capacitat del país
a l’hora de superar etapes
difícils com l’actual




