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El nou semàfor de la carretera
del Pont no és prou visible
per a tots els conductors
 Els vehicles que circulen pel carrer de l’Arquitecte Montagut no el veuen
 El Montepio alerta que caldria alguna senyalització complementària

El Dia de la Seu posa
l’accent en el vincle de sant
Ignasi amb la basílica
 El Superior de la Cova,

Francesc Riera, reivindica un
lligam més estret entre els
dos temples manresans
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El nou semàfor de la carretera
del Pont de Vilomara de Manresa,
col·locat fa poc més d’un mes per
reduir els atropellaments a la
zona, no és visible per a tots els
conductors. Es tracta dels vehicles
que circulen pel carrer de l’Arquitecte Montagut.
Inicialment, el semàfor de la
carretera del Pont de Vilomara
estava orientat cap al carrer Arquitecte Montagut, fet que impedia ser vist pels cotxes que circulaven pel vial principal. El Montepio Conductors va presentar
una queixa al consistori, el que va
fer que aquest el reorientés. Ara,
però, són els d’aquest darrer punt
els que no el veuen. El director del
Montepio Conductors, Josep Maria Serena, explica que caldria alguna senyalització «complementària» que pogués alertar els conductors que circulen pel carrer Arquitecte Montagut que el semàfor
és tancat. I és que, en cas que es
trobi en vermell perquè algun
vianant està creuant -funciona
amb botó-, un cop realitzin el gir
direcció a la carretera del Pont de
Vilomara ja no disposen d’espai
per a la frenada, ja que tant el pas
de vianants com el semàfor es
troben a continuació.
No és l’únic punt a Manresa on

La necessitat d’enfortir el vincle
entre la Seu i la Cova de Manresa
va protagonitzar ahir el matí l’acte central del tradicional Dia de la
Seu. El superior de la Cova, Francesc Riera, que va presidir la missa commemorativa, va voler recordar que la Seu «és el lloc ignasià per excel·lència». Per aquesta
raó, va fer un clam perquè ambdós
temples estrenyin les seves relacions i puguin compartir visitants.
La missa, que va tenir lloc a les
11 del matí, va comptar amb la participació del rector de la Seu, mos-

La Guàrdia Civil va detenir ahir
quatre persones per la seva presumpta relació amb una xarxa internacional de falsiﬁcació de documents en una operació dirigida per
l'Audiència Nacional, per la qual
s'han realitzat quatre escorcolls en
domicilis de la província de Barcelona, un d’ells a Vilanova del Camí.

sèn Antoni Boqueras, i de la del Capellà de Música de la Seu. També
va servir perquè Maria Pilar Pla,
nova presidenta de l’Associació
Amics de la Seu -organitzadors de
la celebració-, donés a conèixer els
darrers canvis que s’han dut a terme a la basílica. Després de la celebració litúrgica, els assistents
van poder participar en una jornada de portes obertes.
El Dia de la Seu pretén transmetre la importància que té preservar el monument més emblemàtic de Manresa. Els actes commemoratius continuaran demà a
la sala Plana de l'Om amb la conferència Manresa segle XIV: camp
de proves i obra magna de l'arquitecte Berenguer de Montagut? El
programa es tancarà el diumenge
4 de novembre amb un concert
d'orgue a la basílica de la Seu.
ARXIU PARTICULAR

El nou semàfor no ha comportat col·lapses a la carretera del Pont

es produeix aquesta situació. Serena recorda que és un cas molt similar al que succeeix a la cruïlla
entre els carrers de Sant Cristòfol
i de la Trieta on el semàfor, també de botó, tampoc és visible per
als conductors que circulen per
aquest darrer vial.
El nou semàfor de la carretera
del Pont de Vilomara es va instal·lar malgrat les queixes de l’Associació de Veïns del Barri de la
Sagrada Família, que lamentaven
que estigués sincronitzat amb el
que està col·locat a només 70 metres, a la cruïlla amb el carrer de la

Fonèria. Malgrat que feia quatre
anys que el reivindicaven, abans
de la seva posada en marxa van
criticar que el fet que estiguessin
sincronitzats podria causar
col·lapses de cotxes a la carretera
del Pont de Vilomara. Davant de
les queixes, el consistori va preveure un període de proves de mig
any. «El cert és que a diferència del
que pensàvem, cues no n’ha causat», assegura la presidenta veïnal,
Marina Hosta. Per la seva part, Serena considera positiva la sincronització d’ambdós semàfors per tal
de facilitar la ﬂuïdesa del trànsit.

Detinguts en una operació contra el
crim organitzat, a Vilanova del Camí
EFE| BARCELONA

Fonts properes a la investigació han
informat que durant l'operació, que
es va iniciar ahir al matí i que, en tancar l’edició, es trobava oberta, s’havien dut a terme quatre registres en
domicilis, tres d'aquests a Barcelona capital i un altre més a Vilanova
del Camí.
Els quatre detinguts, que està previst que en les properes hores pas-

Un motorista menor d’edat,
ferit en un xoc a Manresa

sin a disposició de l'Audiència Nacional, són d'origen àrab, segons han
apuntat les mateixes fonts.
La investigació sobre aquesta
xarxa de crim organitzat es troba
sota secret de sumari, sense que es
descarti que es puguin produir noves detencions en relació amb
aquest cas, del qual no ha transcendit informació oﬁcial.

Maria Pilar Pla, durant el seu parlament a la basílica de la Seu
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Avaria elèctrica al barri
de Plaça Catalunya
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G. A. S., de 17 anys, va resultar ferit lleu la nit de dissabte a diumenge en una col·lisió entre un
cotxe i una moto a Manresa. G. A.
S. conduïa el vehicle de dues rodes.
Segons fonts de la Policia Local,
l’accident va tenir lloc quan passaven cinc minuts de la mitjanit a
l’alçada del número 98 de la carretera de Santpedor. Tots dos vehicles circulaven en el mateix sen-
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tit de la marxa quan, per causes
que es desconeixen, van xocar.
Com a conseqüència, el menor va
patir lesions de caire lleu i després
de ser atès, en un primer moment, al lloc dels fets, va ser traslladat en ambulància a l’Hospital
de Sant Joan de Déu de Manresa.
Per la seva part, en el cotxe hi
viatjaven dues persones. Totes
dues van sortir il·leses i no van precisar cap tipus d’atenció mèdica.

Veïns del barri de Plaça Catalunya de Manresa es van quedar
sense llum ahir als volts de 2/4 de
9 de la nit. En tancar l’edició, segons la Policia Local, operaris de
la companyia elèctrica Endesa
treballaven per resoldre l’avaria i
era previst que els treballs ﬁnalitzessin abans de la mitjanit. Alguns dels carrers afectats per l’apagada elèctrica eren Tudela, Lleida, Saclosa i Sant Fruitós.

Confiï’ns la gestió de la seva propietat
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13
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