6

DIMARTS, 5 DE JUNY DEL 2012 | Regió7

MANRESA

SOCIETAT

El bisbat es compromet a unir-se al
quart conveni per fer obres a la Seu
 L’Ajuntament marxa de Vic sense data per convocar la comissió de seguiment de l’acord
GEMMA CAMPS | MANRESA

«Més receptiu que en anteriors
ocasions» en què han tractat el mateix tema. El regidor de Cultura de
Manresa, Joan Calmet, ha definit
amb aquestes paraules l’actitud del
bisbe de Vic, Romà Casanova, en
la reunió que hi van mantenir l’alcalde Valentí Junyent i ell per parlar de la reedició del conveni per
a la rehabilitació de la basílica de
la Seu, tenint en compte que l’actual s’esgota aquest any.
El regidor ha fet una valoració
moderadament positiva de la reunió celebrada divendres passat
amb el bisbat. Per una banda, explica que el bisbe Casanova es va
mostrar disposat a anar pel quart
conveni quan s’esgoti l’actual mostrant una actitud més receptiva
que en trobades anteriors. Per l’altra, però, no va voler fixar cap
data per convocar la comissió de

seguiment del conveni, que és la
que permetria concretar les aportacions de les quatre institucions
implicades: Generalitat, Diputació,
Bisbat de Vic i Ajuntament. Això
ajudaria a lligar un preacord abans
de l’estiu que, tal com han fet notar els Amics de la Seu, serà l’única manera de garantir que quan
s’acabin les obres no quedin aturades durant mesos, com ha passat en anteriors ocasions.
Calmet entén que, una vegada
certificada la predisposició de totes les parts per renovar el conveni, correspon al bisbat, com a propietari del monument i administrador de les obres, convocar la comissió de seguiment del mateix.
Confia que sigui així. Ara bé, en el
cas que en un parell de mesos el
bisbat no doni senyals de vida al
respecte, el màxim responsable de
Cultura de Manresa no descarta
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El bisbe de Vic, Romà Casanova

ser ell mateix qui insti totes les
parts a a trobar-se. En l’esmentada reunió, fet el requeriment a
Casanova per posar una data a la

comissió, la seva resposta va ser:
«no patiu». Calmet li va repondre
que «sí que patim». Amb tot, l’Ajuntament no va poder marxar
de Vic amb una data tancada.
El conveni actual, el tercer, te vigència del  al  i ha suposat la inversió per part de les quatre institucions de . euros per
cap el primer any i . els tres
següents, també per cap.
En l’anterior informació relativa al conveni (vegeu edició de divendres), Calmet no va descartar
que aquest es pugui aprimar una
mica quant a les quantitats, tenint
en compte la situació econòmica
actual. En qualsevol cas, va deixar
clar que el primordial és renovarlo perquè interpreta, igual que els
Amics de la Seu, l’associació que
vetlla pel temple, que aturar temporalment la rehabilitació de la Seu
seria un autèntic drama.

Breus
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L’aula de teatre del Pius
actua al Conservartori
REDACCIÓ | MANRESA

Avui, a les  del migdia per a l’alumnat i a / de  del vespre per
als familiars i amics i qui vulgui, els
alumnes d’ESO de l’aula de teatre
de l’institut Pius Font i Quer representaran al Teatre Conservatori
Hotel Francisco Camps, una obra
satírica, divertida i actual a partir
de l’adaptació de textos d’Adelaida Frias, amb direcció d’Ada Andrés. És una activitat extraescolar
de teatre de l’AMPA amb la col·laboració de l’Ajuntament inclosa en
la a mostra de teatre als instituts.

Treballs de Gas Natural
al Carrasco i Formiguera
Fins aquest dijous Gas Natural
realitza els treballs de canalització
d’un nou subministrament de servei per a l’edifici del carrer de Carrasco i Formiguera número .

La regidora Olga Sánchez
diu que la policia fa ara
més patrullatge a peu
 Admet que és una
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pràctica que no s’ha perdut
mai però informa que s’ha
potenciat amb més agents
GEMMA CAMPS | MANRESA

A Manresa hi ha més agents patrullant a peu ara que fa un any,
amb uniforme i de paisà i tant al
centre de la ciutat com als barris,
ha informat Olga Sánchez, regidora de Seguretat Ciutadana.
En l’entrevista que li va fer
aquest diari el febrer passat, Sánchez va parlar de «recuperar el patrullatge a peu» que «amb el temps,
per la raó que fos, es va perdre», va
manifestar. La reacció immediata
de la secció sindical a Manresa del
Sindicat Professional de Policies
Municipals d’Espanya va ser desmentir-la, afirmant que «la Policia
Municipal de Manresa no ha deixat mai de patrullar a peu». La regidora ha admès que, si bé això és
veritat, hi ha hagut canvis. Explica que «l’objectiu d’aquesta nova
etapa és potenciar» el patrullatge
a peu «tenint més presència d’agents uniformats i de paisà -per
qüestions estratègiques- al territori,
tant al centre de la ciutat com als
barris. Recuperar i incidir en el criteri de proximitat i aproximació al
ciutadà, al comerç, a l’escola». I, en
definitiva, «millorar la sensació
de seguretat dels ciutadans, alhora que es reforça a nivell policial
el coneixement de la realitat social
incrementant el contacte amb la
ciutadania, així com el fet de portar a terme un treball preventiu que

La regidora Olga Sánchez

Explica que l’objectiu és
«recuperar i incidir en
el criteri de proximitat al
ciutadà, al comerç, a l’escola»

contribueixi a detectar possibles
necessitats per afavorir la conciliació de la convivència». Hi afegeix
que en aquest reforç del patrullatge
a peu no es pretén resoldre els problemes in situ «si no és imprescindible per la urgència» i que «el
que es farà serà traslladar aquest
problema o necessitat a la unitat
policial que correspongui especialitzada en la matèria».
La regidora fa notar que, «un
cop acabada una primera fase
d’avaluació, s’introduiran tots
aquells canvis necessaris per millorar el servei i la seguretat tant
dels ciutadans com dels agents»,
per exemple, «replantejant especialment aquells supòsits que impliquin un patrullatge individual ja
que entenc que afecten qüestions
de seguretat dels agents».

