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Qui mourà el vaixell més de pressa?

Absolen
l’activista
Més de 250 infants van participar en els tallers d’experimentació organitzats pels alumnes del antifeixista
grau d’Educació Infantil de la FUB Van aprendre des de magnetisme fins a la força de la gravetat denunciat per
PxC a Manresa
EUDALD REDÓ
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n vaixell flotant en un
cubell d’aigua. La Martina tria el vano. El Jordi un petit ventilador i
la Laura una canya. Qui aconseguirà moure el vaixell més ràpidament? Al seu costat, l’Ona, ajudada del seu pare, mira de construir una torre amb ampolles d’aigua de diferents mides. L’Elna està
descobrint que amb la sorra humida pot fer una bola, mentre
que la Berta es baralla per fer-ne
una amb sorra convencional.
Aquestes van ser algunes de les
 propostes experimentals, adreçades a infants de  a  anys, que
es podien veure ahir al matí al Museu de la Tècnica de Manresa.
Elaborades per alumnes del Grau
d’Educació Infantil de la FUB, l’anomenada Fira de l’Experimentació, que enguany arribava a la
quarta edició, va tornar a ser un
èxit: més de  infants no s’ho van
voler perdre.
De propostes, n’hi havia per a
tots els gustos, tot i que predominaven les adreçades als petits més
grans. Només entrar, un munt de
closques que tocava separar per
grups. Un experiment fàcil, assequible, i que permetia els menuts
a aprendre a diferenciar. Al costat
de la primera paradeta, més petits
gaudint. Era el torn de comprovar
la força de la gravetat. Com? Una
corda elàstica que subjectava un
petit cistell. «Per què agafa el clip
i no la pinça?», demanava la Laura, que amb prou feines tenia cinc
anys, a la seva mare amb un imant
a la mà. Ella era al taller de mag-
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Tres ferits per
l’incendi d’una
cuina al carrer
Núria de Manresa

Nens participant en una de les activitats, en la qual havien de fer lliscar una pilota sobre diferents superfícies

netisme. Tenia èxit, però no tant
com els de les bombolles. Els més
petits van poder gaudir d’una
bona estona de fer-ne, i amb formes triangulars, d’estrella o quadrades. Aquí aprenien a fer formes
mentre s’ho passaven d’allò més.
Balancins, separar animals –de
joguina– en funció de l'hàbitat al
qual pertanyien... I així fins a 
jocs per aprendre jugant.
Montserrat Pedreira, directora
dels estudis d’Educació Infantil
de la FUB, seguia l’escena de ben
a prop. Es mostrava satisfeta dels
resultats que estava donant aquesta quarta edició. Recordava, però,
que als seus alumnes encara els
quedava feina. Ara tocarà analitzar
l’èxit de les seves propostes i si realment els menuts han après a través del joc.
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Una altra de les propostes de la fira era un balancí

El jutjat de primera instància i
instrucció número  de Manresa
ha absolt l'activista Bernat Sorinas,
acusat pel regidor de PxC, Albert
Pericas, i el secretari de la formació, Robert Hernando, per una
presumpta falta de coaccions i injúries. La magistrada Alícia Maria
Ritoré ha exculpat Sorinas i considera que no queden acreditats els
insults dels quals l'acusaven.
El judici es va celebrar el  de
novembre. Pericas i Hernando
van denunciar Sorinas per amenaces contra la seva persona, produïdes en el marc d'una concentració contra l'acapte d'aliments
«només per als de casa» que la formació volia dur a terme l’estiu
passat al mercat ambulant de la
Font dels Capellans. Segons recull
la resolució, en el plet, Pericas i
Hernando van acusar Sorinas
d'impedir-los sortir del bar on estaven i cridar-los «feixistes», unes
afirmacions que, segons la magistrada, «no queden acreditades». La sentència afegeix que
després d'escoltar tots els testimonis, i malgrat que va quedar demostrat que Sorinas era a la concentració, «no els va impedir sortir del bar ni els va insultar».
Més de  persones van mostrar el seu suport a Sorinas el dia
del judici i es van concentrar a les
portes dels jutjats. En conèixer la
resolució, Sorinas va reconèixer a
Regió que estava satisfet amb la
sentència. «S'ha fet justícia», afegia, tot recalcant que «cal seguir denunciant el racisme en totes les seves formes i fer caure totes les
fronteres invisibles de la ciutat.
És un bon dia per a la dignitat».
G. A.
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Tres persones van resultar ferides lleus, ahir a la tarda, en un incendi al carrer Núria de Manresa.
Dos veïns de l’immoble van haver
de ser atesos per intoxicació lleu de
fum i una per cremades, també
lleus, en una mà.
Segons fonts dels Bombers el foc
va tenir lloc poc després d’/ de
 al número  del carrer Núria, al
barri de la Mion. S’hi van desplaçar tres dotacions terrestres que
van extingir, en deu minuts, el foc,
que va afectar només la cuina.
Fins al lloc dels fets també s’hi va
desplaçar el SEM, que va atendre
els ferits.

El pessebre monumental estrena el nou format

López Tena omple la sala d’actes de l’Ateneu

L’Espai 7 de la Biblioteca del Casino va acollir, ahir al vespre, la inauguració
del pessebre monumental que organitza el Grup Pessebrístic de Manresa.
Enguany s’hi representa el conjunt romànic del monestir de Sant Benet i
estrena nou format: per primera vegada els visitants el poden veure
totalment, les quatre cares. Un total de 20 diorames completen la mostra.

La conferència del dirigent de Solidaritat Catalana (SI), Alfons López Tena,
a la sala d’actes de l’Ateneu Les Bases de Manresa, va atreure més de 150
persones. L’exdiputat va afrontar temes de l’actualitat política, va explicar
com s’hauria de fer una declaració unilateral d'independència, i va posar
èmfasi en els factors de poder que ha de tenir en compte el futur Estat català.

