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La Balconada diu que no
pensa canviar d’opinió quant
a l’aparcament de pagament
 Tot i que el consistori ja ha desat temporalment el projecte per la seva

oposició, en assemblea els veïns li reclamen que busqui alternatives

Detingudes set persones
per dos robatoris amb
força en un mateix dia
 Els assalts van tenir lloc
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de matinada al clausurat
hotel Pere III i en un
habitatge de Manresa
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Els veïns del barri de la Balconada alerten que la seva oposició
a la creació de places d’aparcament
de pagament al barri és deﬁnitiva.
Quatre dies després que el consistori anunciés que atura temporalment el projecte per la seva
oposició, l’associació veïnal va celebrar ahir una assemblea per conèixer la visió dels seus veïns. La
seva postura va ser clara: no volen
pagar per aparcar al seu barri.
La polèmica que ha suscitat el
projecte municipal que preveia
la creació de 91 places de zona blava i 233 de zona verda a la Balconada va fer que més de 200 persones assistissin ahir a la reunió.
Només començar, el president veïnal, Joan Baeza, va indicar que
«només volíem transmetre tranquil·litat i recalcar que el projecte
està aturat». «Nosaltres, la junta,
ens posicionem a favor del que vulgui el barri», va afegir.
Durant la intervenció dels veïns
el no a l’aparcament de pagament
es va reiterar una vegada i una altra. Alguns ﬁns i tot van arribar a
plantejar mobilitzacions en el supòsit que, a la llarga, el consistori
acabi tirant pel dret malgrat la
seva oposició. També es va anunciar que s’havia creat una plataforma contra el projecte i que ja superen les mil signatures. La intenció del col·lectiu és presentar-les en
el ple del més vinent.
Els veïns, conscients que el problema d’estacionament al barri

Els Mossos van detenir el diumenge 6 d’octubre set persones,
totes veïnes de la ciutat, per dos
presumptes robatoris amb força:
un al ja tancat hotel Pere III i l’altre en una casa.
El primer dels robatoris va tenir
lloc el mateix dia 6 a Manresa.
Pels volts de 2/4 de 2 de la matinada, un testimoni va alertar els
policies que sentia sorolls molt
forts en un domicili al costat del
seu. Quan els Mossos i la Policia
Local van arribar a l’ediﬁci, van
veure que la porta del pàrquing estava oberta. Van entrar i mentre
comprovaven les diverses plantes,
van trobar la porta del segon pis
amb clars indicis de forçament. Seguidament van entrar-hi i van localitzar quatre persones amagades
en diverses estances del pis. Portaven una motxilla amb diverses
joies i objectes que acabaven de
sostreure, per la qual cosa van
quedar detinguts.
Es tracta d’un menor, dos homes i una dona, d’edats compreses entre els 17 i els 38 anys, de nacionalitat romanesa. La dona i el
menor van quedar en llibertat
després de declarar en dependències policials, amb l’obligació
de comparèixer davant el jutge
quan siguin requerits. Pel que fa als
altres dos detinguts, que tenien antecedents, van passar el 7 d’octubre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de
Manresa, el qual va decretar la

Més de 200 persones van assistir a la reunió veïnal d’ahir

En la reunió es va anunciar que
s’havia creat una plataforma
contra el projecte i que ja
superen les mil signatures

és una realitat i que, quan ﬁnalitzin els treballs d’ampliació de Sant
Joan de Déu es veurà agreujat –el
mateix hospital ha calculat un increment diari de 2.800 vehicles–
instaven en l’assemblea d’ahir el
consistori a buscar solucions. Algun va proposar la creació d’un
aparcament gratuït al solar que hi
ha davant de Sant Joan de Déu, o
que el consistori negociï amb els
propietaris de l’aparcament privat
de l’hospital tarifes reduïdes per als
veïns. També va sortir l’exemple de
l’Hospital Universitari de TarraG.A.

La Seu mostra els
seus tresors per
commemorar la
seva consagració
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Desenes de persones van participar ahir en el tradicional Dia de
la Seu que organitza l’Associació
d’Amics de la Seu per commemorar la consagració de la basílica. Ahir, després de la missa, els assistents van poder visitar espais
que habitualment no estan oberts
al públic com les restes del claustre romànic o els terrats. També va
causar un especial interès entre els
visitants la cripta i el museu.
Abans de les visites i amb motiu de la commemoració, la cerimònia d’ahir el matí també va ser
especial. A diferència de les misses habituals dels diumenges,

La missa d’ahir a la basílica

aquesta va estar presidida per fra
Valentí Serra de Manresa, arxiver
dels Caputxins de Catalunya, i va
tenir la participació de la Capella
de Música de la Seu.
Dels actes que s’han dut a ter-

gona, Joan XXIII. Malgrat que la situació no és la mateixa –té un
aparcament de concessió públic–
els assistents van quedar sorpresos
quan van saber que l’abonament
costa al dia el mateix que una
hora a Sant Joan de Déu. Entre les
propostes veïnals també hi va haver la de senyalitzar correctament
les places i no tolerar els comportaments incívics dels conductors
que aparquen malament «per conèixer la capacitat real que hi ha al
barri».
Paral·lelament, la junta veïnal
també va anunciar que té intenció
de reunir-se amb els presidents
dels altres barris on estacionen els
usuaris que van a Sant Joan de
Déu –Sagrada Família, Escodines
i Cal Gravat– per consensuar una
postura conjunta.
me amb motiu de la diada també
destaca la xerrada de dijous al
vespre a l’auditori de la Plana de
l’Om El Barroc a la Seu: art i societat. El doctor Joan Bosch Ballbona hi va donar a conèixer als assistents el llegat barroc que encara conserva la basílica manresana,
amb exemples com el Sant Antoni Abat i el sepulcre del canonge
Mulet -que s’està restaurant després del foc provocat, el desembre
passat, pels ciris oferts a Santa Llúcia al claustre de la Seu– de Josep
Sunyer i Raurell; la pintura Assumpta d’Antoni Viladomat; els
elements «salvats» del retaule del
Santíssim que són al museu; o la
tela que narra l'èxtasi de sant
Agustí.
Paral·lelament, dissabte al vespre també hi va haver un concert
de la Jove Orquestra de la Catalunya Central que dirigeix Gabriel
Coll Trulls i que és formada per joves d’entre 10 i 20 anys.

El ja tancat hotel de Pere III

seva llibertat amb càrrecs.
L’altre robatori va tenir lloc el
mateix dia 6 als volts de les 8 del
matí. Els Mossos van tenir coneixement que havia saltat l’alarma de
robatori de l’hotel Pere III. Quan
van arribar al pàrquing, van localitzar al costat de les escales d’emergències un home amb actitud
vigilant. Els agents van comprovar
tots els accessos i van descobrir
que la porta que vigilava l’home estava forçada. Un cop dins de l’hotel van trobar dues persones amagades en una habitació del segon
pis. Aquestes, en veure els agents,
van intentar fugir però se les va interceptar i detenir. Posteriorment
es va continuar la recerca dins
l’hotel i es van localitzar nombroses habitacions regirades. També
es va comprovar que els lladres havien preparat per endur-se’n diversos objectes de dins les habitacions.
Els detinguts són dos homes i
una dona, d’edats compreses entre els 22 i els 29 anys, dos de nacionalitat marroquina i un espanyola. Amb antecedents, van passar el 7 d’octubre a disposició del
jutjat d’instrucció en funcions de
guàrdia de Manresa, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
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