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BITLLETS AL PEATGE

L

a queixa pel nou sistema de descomptes discriminadors a
la C-16 (només per als que paguin amb Teletac o amb una
aplicació de a mateixa concessionària) va incorporant
veus. És difícil d’entendre com a algú se li pot aplicar o
deixar d’aplicar un descompte del 45% del total de l’import pel fet
de pagar en metàl·lic, amb targeta o amb Teletac. És una decisió
que discrimina i que té unes altes repercussions sobre la butxaca
dels consumidors a l’autopista, sense túnels, més cara del país i de
l’Estat. I discrimina, en aquests moments, de manera molt important, perquè, tenint en compte les dades de la mateixa Generalitat,
els clients de la infraestructura que paguen amb ViaT o la web
d’Autema és del 62%. La resta, doncs, el 38%, ho fan encara amb altres sistemes que, des de l’1 de setembre, no tenen el descompte, o
tenint en compte que es tractava d’una rebaixa generalitzada, tenen un increment de gairebé el doble del preu habitual. En Comú
Podem porta el cas al Parlament.
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EL BAGUL DELS RECORDS

PER L’ESTIL

Fa quatre dècades a Regió7...

Carles Blaya

Diada amb D de dubtes

La salvació municipal
de la casa Lluvià

E

n mesos anteriors, Regió7 havia informat com
calia del perill de deteriorament que amenaçava la casa
Lluvià, una de les joies modernistes de la ciutat, obra del 1908
d’Ignasi Oms i Ponsa per encàrrec de l’empresari Sebastià Tàpies, i que estava abandonada,
sense manteniment i amb un
gran forat a la teulada per on entrava la pluja. Per això va ser tan
ben rebuda la notícia, el setembre de fa quaranta anys, de la
seva compra per l’Ajuntament
«per tretze milions de pessetes,
al seu propietari, Carles Cases
Alàs. S’ha arribat a aquesta xifra
després de regatejar l’oferta ini-

carlesblaya@regio7.cat

L

cial del propietari de setze milions i mig». La crònica afegia que, «segons
l’alcaldia, el greu estat de
deteriorament de la casa
ha fet accelerar la decisió
d’iniciar el procés de
compra, abans que un
temporal no la malmetés del tot. Aquesta mateixa setmana començaran les obres de reparació possiblement pel
punt més feble, que és
el gran forat de la teulada per on entra la pluja. Ben
aviat serà obert un concurs
d’idees per ampliar el ventall de
possibles usos que l’Ajuntament

ja té rumiats
per a la casa», que avui acull la
delegació del Col·legi d’Arquitectes i la Fira Mediterrània.

a Diada arriba enguany
carregada de dubtes.
Més que mai en les últimes edicions. Amb un independentisme polític dividit en
dos (o tres, o...) i sense cap «full
de ruta» diàfan i consensuat sobre la resposta institucional i
social que es pretén donar a la
sentència del Suprem, el processisme es juga el futur en
aquesta diada i en les setmanes
que vindran. Quan apareixen
més crítiques internes de les
que eren ﬁns ara tolerades pel
processisme oﬁcial a la seva
inoperància per fer reals cap
dels anuncis proclamats en l’últim lustre, l’únic sòl segur sobre
el que es manté l’independentisme és l’eslògan de «Seguim»,
encara que ningú s’atreveix a
dir cap on. Ítaca es va revelar

com un destí massa complex
per a una aposta política que ha
estat incapaç d’implementar
cap ni una de les mesures proclamades. I que ara descobreix
(o que una part sembla assimilar, almenys) que la força d’un
estat consolidat i reconegut internacionalment com l’espanyol no es tomba amb astúcia.
Amb tot, encara no s’entreveu
l’hora de les esmenes ni de les
autocrítiques a consciència.
L’existència de «Seguim», «Ho
tornarem a fer» i altres instruccions vaporoses recomanen
prudència als que ja entreveuen el truc a la il·lusió. La Diada serà fervor, i en els dies posteriors potser un «tsunami» humitejarà l’ambient, però l’endemà el dinosaure de Monterroso
fa pinta que serà on era.
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LOLES VIVES

CF IGUALADA

FC PIRINAICA

Campiona d’Europa màster en 100 metres
L’atleta manresana s’ha imposat, a Venècia, en final de l’hectòmetre en la categoria de W-60 en aturar el crono en un temps de
14’’62 i deixar molt enrere les seves rivlas.

Equip de la Tercera Divisió
La contundent derrota encaixada a les Comes davant de l’Horta
per 0-4 deixa el conjunt entrenat per Moha a la cua de la classificació tot i que hi ha molt marge per reaccionar.

Equip de la Tercera Catalana
El conjunt del barri manresà de Mion Puigberenguer va jugar el
seu primer partit oficial sobre la gespa artificial, en què va golejar
per 6-1 el Natació Terrassa i va agafar el lideratge.
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