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La falta d’examinadors de conduir fa que
només hi hagi un examen aquest mes

Un home de 53
anys és atropellat
a Manresa i la
conductora fuig

 La federació d’autoescoles denuncia que des de l’estiu les proves ja no són setmanals a Manresa
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La reducció de la quantitat d’examinadors del carnet de conduir a la província de Barcelona ha
provocat que aquest mes de desembre a la capital del Bages únicament es dugui a terme un
examen. Aquest fet comporta que
prop d’una cinquantena d’alumnes hagin d’esperar, com a mínim,
un mes per poder fer l’examen.
Segons José Antonio Pérez, delegat al Bages de la Federació
d’Autoescoles de Barcelona (FAB),
fa temps que la manca d’examinadors està passant factura a tota
la demarcació, incloent-t’hi la
ciutat de Manresa. Des de després
de l’estiu, a la capital del Bages no
s’ha arribat cap mes als quatre
exàmens mensuals. Si al novembre en van ser dos, el que ha fet
vessar el got és que aquest mes
s’hagi limitat a exclusivament un.
Anys enrere en aquesta època de
l’any n’eren, com a mínim, tres.
La reducció dels exàmens no
només afecta els futurs conductors, que no poden realitzar-lo
quan volen, sinó també el sector
de les autoescoles. «No poden
preparar de manera efectiva els
alumnes si pugen tots en una mateixa setmana», explica Francesc
Gallego, director de Logos Manresa. Com és lògic, i tenint en
compte l’actual context, els futurs conductors gasten menys en

La DGT augmentarà
la plantilla el 2014
El cap provincial de Trànsit
de Barcelona, Adrià Puigpelat, ha explicat que la Direcció General de Trànsit (DGT) s'ha compromès a convocar un nous curs de
formadors d'examinadors de trànsit per a aquest 2014 i això permetrà augmentar la plantilla i augmentar la periodicitat dels exàmens. La Federació d’Autoescoles
de Barcelona (FAB) i Trànsit tenen
prevista una reunió per a demà per
trobar la manera de desencallar el
problema fins que estiguin formats
els nous examinadors. Una de les
propostes que posarà la FAB sobre
la taula serà la de recol·locar examinadors d’altres províncies a la de
Barcelona.
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Alumnes esperant per fer l’examen a les pistes de Manresa

pràctiques i esperen per fer-les que
falti poc per a l’examen, el que
comporta que les autoescoles tinguin els cotxes molts més dies
aturats. Per a Gallego, tampoc
ajuda a preparar correctament la
prova el fet que, com ha estat
passant els darrers mesos, «modiﬁquen una vegada i una altra la
data en què es farà l’examen».
Els examinadors a la província
de Barcelona han caigut a gairebé
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la meitat en els darrers 10 anys
perquè les jubilacions no s’han cobert. A més, a causa de la manca
de personal, molts van haver de fer
hores extres a l’estiu que s’estan
traduint en dies de vacances.
També provoquen noves baixes en
la plantilla les hores que han de
destinar a cursos de formació.
Tampoc ha ajudat la nova directiva
europea que estableix que cada
examinador pot avaluar, com a

El crist romànic sobresurt en un
museu que requereix millores urgents
SALVADOR REDÓ

 Desenes de persones van

assistir ahir a la jornada de
portes obertes a la Seu per
veure la peça restaurada
G.A. | MANRESA

Desenes de persones van assistir, ahir el matí, a la jornada de
portes obertes al Museu de la Seu
per veure els resultats de la restauració del crist romànic. La peça,
del segle XII, ben protegida en
una vitrina per evitar que es torni
a fer malbé per culpa dels corcs i
la humitat de la sala, feia ressaltar
encara més les deﬁciències de
l’espai que l’acull.
En la visita, no van ser pocs els
assistents que no podien evitar
parlar del mal estat en què es troba el museu. A pocs metres del
crist, ja recuperat, els relleus de l’escultor barroc Josep Sunyer també
són víctimes dels corcs. S’hi afegeixen humitats a les parets, esquerdes i, ﬁns i tot, rajoles del terra aixecades.

Un home observant el crist romànic restaurat, ahir a la Seu

Pel fet que el Museu de la Seu
no té un horari d’obertura habitual, molts van ser els que van aproﬁtar la jornada de portes obertes
per visitar un dels altres grans tresors de l’espai: el frontal ﬂorentí del
segle XIV, una peça que els experts
han arribat a qualiﬁcar d’única al
món. Les pintures sobre la lle-

Un home de 53 anys va ser envestit per un turisme dissabte al
vespre a Manresa. La conductora
del vehicle, una dona de mitjana
edat segons els testimonis, va fugir
del lloc de l’accident. La Policia Local ha obert una investigació per
trobar-la.
L’atropellament va tenir lloc
quan faltaven pocs minuts per a les
8, a la carretera del Pont de Vilomarà, a l’alçada del número 80. El
turisme era un Ford Fiesta de color gris fosc. L’home, veí de la ciutat, va resultar ferit lleu. Va ser
traslladat per familiars a l’Hospital
de Sant Joan de Déu de Manresa.
Amb el manresà, ja són cinc les
persones que van ser atropellades
dissabte a la ciutat. Al migdia, una
mare i els seus tres ﬁlls van ser envestits per una furgoneta a la Via de
Sant Ignasi. La dona i dos dels
menors van resultar ferits lleus.

genda del Canonge Mulet van ser
una altra de les obres més admirades entre els visitants, que no van
poder evitar demanar a Maria Pilar Pla, presidenta dels Amics de la
Seu, organitzadors de la jornada,
per l’evolució de la restauració
del sepulcre que es va cremar ara
fa un any.

màxim, 13 alumnes per jornada.
Abans podien arribar als 16.
Segons la Federació d’Autoescoles de Barcelona en aquests
moments hi ha per a tota la província de Barcelona una trentena
d’examinadors. El col·lectiu considera que per poder recuperar la
periodicitat habitual a tots els
centres d’examen, que era d’una
prova per setmana, en farien falta entre 20 i 25 més.

Un foc al Pont de Bar
arrasa una hectàrea
REDACCIÓ| MANRESA

Quatre dotacions dels Bombers
van treballar ahir, a 2/4 de 5 de la
tarda, en un incendi al Pont de Bar,
al nucli de Banys de Sant Vicenç.
El foc va cremar una superfície total d’una hectàrea, principalment
herbes i matolls. Va ser controlar
en una hora.

