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Una exposició que resumeix 40 anys
de notícies de la Catalunya Central
Aquest dilluns 3 de juny a les 6 de la tarda, Regió7 ha inaugurat a la Sala Cultural
de l'Ajuntament de Solsona l'exposició itinerant sobre els 40 anys del diari, un
recull de notícies, fotos i portades representatives d'aquest període

Ha presidit la inauguració de l'exposició el director de Regió 7, Marc Marcé, i l'alcalde en funcions de Solsona,
David Rodríguez

La capçalera de la Catalunya central ha donat el tret de sortida a Solsona l'exposició itinerant
"Instantànies de quatre dècades", un dels actes amb què commemora els seus primers 40 anys.
S'hi mostren notícies, fotografies i portades representatives d'aquest període i es podrà visitar fins
al dia 21 de juny, els dilluns de 18 a 19 h i de dimarts a divendres de 8 a 15 h.
A la inauguració hi ha assistit una àmplia representació del diari manresà, acompanyats de l'alcalde
en funcions David Rodríguez, regidors en funcions i altres visitants.
El director del Regió 7, Marc Marcè, ha definit l'exposició com "una passejada per la història de les
comarques a través del diari" i n'ha destacat que "evoca moments i situacions" amb poca lletra i
molta fotografia. Respecte a la decisió d'encetar l'exposició a Solsona, s'ha fet per la peculiaritat de
la capital solsonina, i per la seva personalitat.
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Dos visitants contemplen un plafó dedicat a Solsona que repassa el papers dels bisbes de Solsona aquests
40 anys Foto: Ramon Estany

Un dels fundadors del diari, Gonçal Mazcuñan, ha subratllat el paper del diari fa 40 anys, amb el
repte de ser en català i la visió intercomarcal que se li va voler donar.
Justament, la vessant intercomarcal ha estat defensada per un altre dels fundadors, el solsoní
Joan Montraveta, que destacà la implicació de la gent del territori, i que tenien clar que calia fer
premsa comarcal. En uns temps de canvis i de dificultats per la premsa, Montraveta ha demanat
als actuals responsables del diari que no perdin la visió intercomarcal.
Per la seva part, l'alcalde en funcions, David Rodríguez, ha agraït la deferència d'iniciar l'exposició
de Solsona, hi ha definit el diari Regió 7 com una eina d'estat per a la vegueria de la Catalunya
Central, ajudant a vertebrar la comarca i a donar-li esperit de pertinença a la Catalunya Central,
essent un diari de referència.
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