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«Abans el futbol era com el circ, ara som com la Disney o la Warner Bros», va dir dijous al vespre
Ferran Soriano, vicepresident econòmic del Barça. «En lloc de Bugs Bunny tenim Ronaldinho»,
afegí el dirigent blaugrana. La comparació pot ser efectiva en termes econòmics, però tant parlar
de coses de riure pot ser malastruc. I, a més, vés a saber què en pensa Ronaldinho.
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yManresa-NY, nedant
S’han preguntat mai quina
és la manera més ràpida per
anar de Manresa a Nova
York? Segons l’eina Google Maps (maps.google.es),
la solució és fàcil. Primer
agafi el cotxe, i dirigeixi’s a
la costa francesa del canal
de la Mànega, a Le Havre.
Allà, posi’s el banyador..., i
a nedar. L’esperen 5.572
quilòmetres. Si sobreviu, li
faltarà recórrer tan sols un
petit tros entre Boston i la
ciutat dels gratacels. Haurà
invertit en la travessa un total de 29 dies i 16 hores. No
hauria estat més fàcil agafar
un avió a l’aeroport del
Prat per uns 500 euros (taxes incloses)?
yDebilitat pel fum
El mossèn madrileny Enrique de Castro té moltes virtuts, com les que li han valgut el premi Pere Casaldàliga que atorga el festival de
cinema solidari Clam de
Navarcles. Però també té
alguna debilitat. Fumar, per
exemple. Per això no és pecat descobrir-los que l’entrevista que va concedir divendres a aquest diari es va
fer en un bar amb espai reservat per al fum, on De
Castro va poder encendre
tranquil·lament els seus purets mentre parlava de la
seva dura experiència als
barris més marginals de
Madrid.

L’HORT A CASA. Un home ensenya com es poden cultivar verdures ecològiques a les terrasses de les cases, durant la celebració de la catorzena edició de la fira Biocultura, la més important de l’estat espanyol
dedicada als productes d’alimentació ecològics, que s’està duent a terme al Palau Sant Jordi de Barcelona des de divendres passat.
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|||LESTIRABOT |||||||||||
«No pot anar a
més de tanta velocitat (...) i, a més,
se li prohibeix
veure vi; deixinme decidir per mi
mateix, que en això consisteix la llibertat» (Aznar). Per aquestra llibertat cada any hi ha un munt de
morts innocents a les carreteres.
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Joves i inventors

H

e escrit que aquesta feina
ens subministra situacions
ben diverses. A vegades et
penses que l’acte que es va a cobrir serà d’allò més prometedor, i
resulta ser d’un avorriment gairebé mortal. En altres ocasions passa tot el contrari, surts de casa
pensant que vas a fer una feina de
tràmit, i mira!, resulta d’allò més
interessant. I això és el que em va
ocórrer divendres passat en l’acte

de lliurament dels premis Idees
Joves, convocat per l’Ajuntament
de Manresa i adreçat a alumnes
d’instituts i centre escolars similars de la ciutat. Es tracta de presentar dissenys i projectes empresarials innovadors,és com un concurs d’invencions. Alguns exemples: un pintaungles en format retolador, un sistema d’imans i agafador per obrir les enutjoses bosses de plàstic dels súpers,una tassa

amb suport incorporat per a les
galetes de sucar, unes caixetes per
guardar-hi les dents de llet dels
fills, una capsa per a les lentilles
que inclou un mirall que ajuda a
posar-se-les quan no s’és a casa,
un raspall de dents que incorpora
el dentifrici, un negoci de venda
de samarretes de disseny per Internet i unes quantes idees més.
Però no és en aquestes idees on
em vull centrar, sinó en l’actitud
que hi ha al darrere. Observant la
platea del Centre Cultural Plana
de l’Om no era pas avorrida joventut,quica en el vestir i amb posat de saber tot el que hi havia, sinó nois i noies que viuen el present, presumits i presumides, amb
els pantalons arran del cul, pentinats personalitzats, faldilles cur-

tes, pantalons curts, roba cenyida,
roba ampla... Nois i noies que veiem pel carrer i també a casa, de
dia i també de nit, que no són dins
els cànons dels nascuts abans dels
seixanta i que, per això mateix, a
vegades ens els mirem amb massa
condescendència, sense ni sospitar que darrere una imatge no
compartida hi ha persones amb
empenta, amb ganes, que vol
aprendre, alguns que estan disposats a jugar-se-la fins i tot. La idea
d’Idees Joves és molt interessant
perquè potser ens descobrirà un
futur geni, però sobretot perquè
ens descobreix una cara del
jovent que el soroll,i no pas
el musical, ens amaga.
 sredo@regio7.cat

