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Dissabte, 7 de juny del 2008

» TEMA DEL DIA: PREMIS REGIÓ7 I TVM »

Mig miler de persones
d’arreu aplegades per
una gran cita social
REDACCIÓ
Manresa

La formalitat de l’entrega dels
premis Regió7-TVM va tenir els
seus moments de relaxament: el
missatge enregistrat que va deixar el premiat humorista cardoní
Berto Romero amb l’objectiu de
contactar amb el president de
Caixa Manresa per fer alguna cosa amb la seva hipoteca; la complicitat de govern tripartit que va
buscar el delegat de la Catalunya
en el conseller Treserras a l’hora
de defensar el company estrellat
(llegiu conseller Baltasar); la convidada del també premiat Joan
Rafart a anar a la Patum infantil i
«a fer nens»... També va tenir el
seu protagonisme l’escala per pujar a l’escenari. No va donar cap
ensurt com el que va tenir el rei
Joan Carles I en la seva darrera
visita a Barcelona, però va ser una
dificultat a superar per als premiats de més edat: Rafart i, especialment, la nedadora navassenca
i gairebé centenària Rosa Sellarès. Tots dos, això sí, van trobar en
tot moment suports per superar
aquest repte.
La mateixa escala va permetre
ullar curiositats com que l’atleta
navarclina Rosa Morató, que va
aprofitar la seva breu intervenció
per agrair el suport dels mitjans
locals als esports minoritaris, a
l’hora de tornar a l’escenari per
fer la foto de família va pujar
acompanyada per Isidre Fainé,
president de La Caixa, i va baixarne amb Valentí Roqueta, president de Caixa Manresa. Potser va

tenir més sort que en Berto...
Un cop immortalitzada la foto
de família que passarà a la història com la dels premis del 30è aniversari del diari de la Catalunya
central, la formalitat va donar pas
a la confraternitat de la societat
civil aplegada en l’acte que va
omplir amb prop de 500 persones
el Museu de la Tècnica de Manresa. Ho va facilitar la disposició de
taules, adornades amb flors de la
floristeria manresana Rosa d’Abril, amb un bon reclam: uns aperitius que feien venir salivera i als
quals tothom es va abocar.
L’assortiment a disposició dels
assistents era prou variat: fruits
secs garapinyats amb sal Maldon,
tuber-xips, biquini de formatge
Urgèlia i ceps, bombó de bacallà
amb salsa de piquillo, xoco-foie,
vichyssoise d’escopinyes, llagostins amb romesco, Grisines de pa
de coca amb pernil ibèric, minihamburguesa d’ànec i tòfona i
una combinació de mozzarella,
tomàquet i alfàbrega. Tot plegat
es podia combinar amb l’oferta
del bufet de begudes. S’hi servien
vins de la DO Pla de bages (Abadal Blanc i Abadal Reserva 2003)
i també cava amb denominació
(Parxet Brut Nature), a més de
sucs de fruita i aigües minerals. El
refrigeri tenia un bon colofó amb
maduixot combinat amb vinagre i
Roquette cress i un assortiment de
bombons d’Enric Rovira. Tot plegat va ser servit pels serveis de càtering de Gastronomia Portàtil. I
també hi va haver música, a càrrec d’alumnes del Conservatori.
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