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L’Ajuntament ordena aturar les obres
a la part de la Reforma que tapa la Seu
! L’alcalde reprova les declaracions d’Alexis Serra i demana «responsabilitat i serietat a CiU»
ARXIU/SALVADOR REDÓ
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La polèmica desfermada per les
obres a la Reforma a partir de la informació apareguda a Regió ha
obtingut resposta per part de l’Ajuntament. L’alcalde, Josep Camprubí, ha explicat que «hem ordenat aturar la construcció del
mur de davant de l’entrada principal de la Seu». Camprubí ha reprovat les declaracions publicades en l’edició d’ahir d’Alexis Serra,
president del grup municipal de
CiU a Manresa, vers aquest tema.
En aquest sentit, el govern manresà, en boca de Camprubí, demana
«serietat i responsabilitat a CiU».
Camprubí ha volgut «aclarir»
que «l’equip de govern considera
necessari revisar el projecte de
construcció de la plaça de la Reforma» i que, «per aquest motiu, ha
ordenat a l’empresa constructora
aturar les obres que feien referència al mur de formigó de davant
de les escalinates de la basílica de
la Seu». Aquest mur forma part del
darrer mirador de la sèrie de rampes que formen la plaça i que permetran als vianants accedir fins
l’alçada de la Seu, per la banda de
la façana oest, des del nivell més
baix de la Reforma, d’on surt l’escalinata situada al costat del bar
Caracas. Al costat del mur hi ha d’anar un ascensor que té per objectiu que les persones amb mobilitat reduïda també hi puguin pujar.
La idea de l’Ajuntament «és revisar sobre el terreny tots els efectes d’aquest mur de separació de
l’última terrassa de la plaça de la
Reforma, just davant de les escalinates de l’entrada principal de la
Seu. Aquesta revisió anirà acompanyada de l’explicació dels perquès de tota la intervenció».

90.000 euros per refer
el forat del mur fruit
d’una actuació d’urgència
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L’Ajuntament de Manresa dedicarà . euros del segon pla
dels ajuts estatals (FEIL) per arreglar l’esvoranc que hi ha al mur del
parc de la Seu. La previsió del
consistori és iniciar les obres de reconstrucció abans de l’estiu.
L’octubre passat el consistori
va haver de fer una actuació d’urgència al parc de la Seu per tal d’aturar els despreniments del mur
que l’envolta i que es recolza en la
muralla medieval. La intervenció
es haver de portar a terme de seguida en comprovar que queien

SOLIDARITAT

Campanya de recollida
de llibres de Creu Roja
El projecte Joves Nucli Antic
(JNA) de Creu Roja Manresa ha iniciat la campanya de recollida de llibres de segona mà o nous per posar-los a la venda a preus assequibles per la diada de Sant Jordi.
Els llibres es poden portar al centre Flors Sirera (Saleses, ) els matins, dilluns, dimarts i dijous, de 
a  h, o bé trucant als números
   -   . Els diners recaptats durant aquest dia
aniran destinats a organitzar activitats per als infants i joves més
desfavorits de Manresa. JNA també vendrà roses per Sant Jordi.
SOLIDARITAT

Xerrada dels camps
que organitza el Setem

La part de les obres a la Reforma que ha desfermat la polèmica: un mur que tapa una part de la portalada

Camprubí: «l’equip de govern
considera necessari revisar
el projecte de construcció
de la plaça de la Reforma»

LA CLAU

Reunió entre l’Ajuntament i
l’Associació dels Amics de la Seu
Demanada per l’entitat que fa
anys que vetlla per la restauració de la basílica manresana, avui hi
ha prevista la trobada amb l’Ajuntament per parlar de l’actuació.

!

Recordem que aquesta part de
l’actuació ha portat l’Associació
dels Amics de la Seu, secundada
per la Comissió de Defensa del Patrimoni, a mobilitzar-se, fent un
manifest en el qual demanen que
s’elimini la part de les obres que tapen la Seu. L’han enviat a col·legis
professionals i a entitats esportives,
religioses, sanitàries, culturals, associacions de veïns, claustres de
professors i a d’altres grups per tal
que s’hi adhereixin.

D’altra banda, l’alcalde ha reprovat «les manifestacions del
portaveu del grup municipal de
CiU, Alexis Serra, tant en la forma
com en els continguts». Serra li demanava que «doni la cara davant
dels Amics de la Seu» i que, en la
reunió sol·licitada per l’entitat no

Repararan l’esvoranc del mur
del parc de la Seu amb el FEIL
! L’Ajuntament dedicarà

Breus

pedres i que, a més a més, ho feien
en un espai transitable, el camí dels
Corrals, que s’havia obert als vianants un mes abans, i que van tancar per aquesta raó. Aquest camí,
que comunicarà la nova plaça de
la Reforma amb el carrer de Sant
Marc, travessant el Puigcardener
d’una banda a l’altra, no ha pogut
entrar encara del tot en funcionament pel retard de les obres de la
Reforma ja que, per la banda de la
plaça, encara no té sortida, si bé ara
ja hi ha feta la connexió.
En concret, el que es va fer l’octubre passat en la intervenció d’urgència al parc de la Seu va consistir a a desmuntar la part del mur
que es mostrava més inestable, sanejar el terreny i tancar la zona
afectada, que continua closa. Les
pedres i la terra que es van treure
van quedar amuntegades al costat,

només hi sigui la regidora d’Urbanisme, Àngels Mas, sinó també
ell. Per a l’alcalde, «no és bo que els
regidors del consistori es manifestin als mitjans de comunicació
sense tenir cap més informació de
primera mà. Em sembla que seria
saludable per a tothom que un regidor, abans de manifestar la seva
opinió sobre un tema, truqui a
l’alcalde o el regidor responsable
del govern per conèixer l’última
novetat de la qüestió». Entén que
«no fa cap favor a ningú si emet
opinions amb prejudicis que només condueixen a la confusió. I encara és menys apropiat si aquestes
valoracions es fan amb un llenguatge despectiu envers la regidora
i el propi alcalde», conclou.

Dimecres de la setmana vinent
dia  de març, tindrà lloc al centre cultural el Casino una xerrada
informativa sobre els camps de solidaritat Setem , una experiència de col·laboració i convivència amb persones i organitzacions d’Àfrica, d’Àsia i d’Amèrica
durant les vacances d’estiu. Des de
l’any  hi han participat més de
. persones. Les inscripcions
per a aquest estiu ja estan obertes.
Més informació a www.setem.cat.

Comencen els treballs per
pavimentar dos passatges
A partir d’avui, amb motiu de les
actuacions previstes pel Consell
del Districte Nord, es realitzaran els
treballs de pavimentació del passatge Jover i del passatge Migdia.
L’accés als guals es permetrà sempre que les obres ho permetin. És
previst que durin quinze dies.
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S’estan fent sondejos al parc
per tenir dades del terreny
de cara al futur projecte de
reconstrucció del mur

protegides per una tanca. Els treballs es van dur a terme després del
vistiplau de Patrimoni de la Generalitat. Actualment, segons fonts
de l’Ajuntament, al parc de la Seu
s’hi estan fent uns sondeigs per tenir dades geotècniques del terreny de cara al futur projecte de reconstrucció del mur, que en
aquests moments s’està elaborant. El material que es va treure
aleshores i que està dipositat en
l’espai tancat del parc és previst
que es pugui utilitzar quan es facin les obres de reconstrucció del
forat que hi ha ara al mur.

Quatre mesos després,
la part que van buidar
continua ben visible
! La imatge de dalt correspon al
forat que va quedar al mur del parc
de la Seu una vegada feta la
intervenció de neteja per evitar
que continuessin caient pedres
daltabaix. Al costat, el munt de terra
i de pedres que en van retirar i que
hi han deixat amuntegats.

