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La nova fase d’obres a la façana sud de
la Seu quedarà acabada el novembre
 Aquesta setmana comença la intervenció amb els 240.000 euros aportats per les institucions
ARXIU/MIREIA ARSO
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La nova fase de restauració de la
basílica de la Seu començarà
aquesta setmana. Com l’anterior,
la corresponent al 2014, es concentrarà a la façana sud, la que
dóna al riu. Els treballs, dirigits per
l’arquitecte Francesc Xavier Asarta i executats per l’empresa constructora Cots i Claret, és previst que
ﬁnalitzin el novembre vinent. El
pressupost: 240.000 euros.
Abans d’ahir va tenir lloc la reunió d’inici d’obres, a la qual va assistir un representant de la parròquia, el director de l’obra i la constructora. Aquesta nova fase de la
restauració és fruit del conveni de
col·laboració entre la Generalitat,
la Diputació, l’Ajuntament i el Bisbat per al trienni 2014-2016. Es tracta del quart acord signat per les
quatre institucions, que es reparteixen l’aportació econòmica de
240.000 euros a parts iguals.
Una vegada signada l’addenda
per a aquest any, l’abril passat,
quedava pendent saber quan començarien les obres, tenint en

Els dos contraforts que restauraran són els del mig de la fotografia

compte que l’any passat no ho
van fer ﬁns el setembre, tot i tenir
el conveni signat el juny abans.
En aquesta nova etapa de la
restauració es faran els dos contraforts situats a esquerra i dreta de
la capella de la Puríssima ﬁns a l’al-

çada de la coberta inferior i, en el
cas del contrafort situat a l’esquerra de la capella, tota la resta
ﬁns a la coberta superior, inclosos
els arcbotants. Tenint en compte el
mal estat en què es troben, també
caldrà refer les gàrgoles i les ma-

El Consell Consultiu de Pacients
de Catalunya es troba a Manresa
 La sala d’actes de Sant

Joan de Déu acull, demà,
una jornada presidida pel
conseller de Salut, Boi Ruiz
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El Consell Consultiu de Pacients
de Catalunya va ser creat el 2012
pel departament de Salut com
l’òrgan assessor representatiu de
les entitats de pacients davant
l’administració catalana. Demà,
aquest consell celebrarà una jor-

nada a la sala d’actes de l’Hospital
Sant Joan de Déu de Manresa presidida pel conseller de Salut, Boi
Ruiz. Començarà a 2/4 de 10 del
matí i acabarà a les 2 del migdia.
La Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya inclourà dues taules rodones. La
primera, moderada per l’advocat
Josep Vives, tractarà el «Foment de
la participació dels pacients en el
Pla de Salut». Començarà a les 11
del matí. La segona, amb l’enunciat «Avançant cap a un sector
associatiu fort», la moderarà Marc
AJM

Marcè, director de Regió7. Serà a
la 1 del migdia. Tant en l’una com
en l’altra hi participaran professionals de la medicina i responsables d’associacions de malalts.
A 2/4 d’1 es farà la presentació de
CatSalut, la meva salut, un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania
disposar de la seva informació
personal de salut i d’altres serveis
en línia per fer tràmits, consultes i
tenir cura de la seva salut; de l’aplicació per a dispositius mòbils del
061 i de la Targeta Cuida’m.

Exposició de final de
curs de la Coordinadora
de Jubilats i Pensionistes
 Fins diumenge es poden visitar a
l’Espai7 del Casino els treballs que
s’han fet a les Aules i Tallers de la
Gent Gran de Manresa. La mostra
l’organitza la Coordinadora de
Jubilats i Pensionistes. Hi ha treballs
fets a les associacions de veïns
Mion-Puigberenguer, Sagrada
Família, Cots, Guix i Pujada Roja,
Passeig i Rodalies, Valldaura, VicRemei, l’associació Viure i Conviure,
Balconada, Sant Pau, l’Esplai i la
Coordinadora. A l’acte d’inauguració
hi va assistir la regidora de Gent
Gran en funcions, Àuria Caus, i Rosa
Prat va llegir poemes.

Xerrada sobre
la menopausa,
avui, a la Clínica
de Sant Josep
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golles, així com l’ornamentació
dels quatre pinacles de remat.
L’actuació no s’acabarà aquí.
També es farà la part inferior dels
paraments de la capella de la Puríssima i de la capella del seu costat, la que queda entre la de la Puríssima i el baptisteri, que és on hi
ha el sepulcre del canonge Mulet.
El motiu és que en l’anterior fase
d’obres no es van poder fer sencers
els paraments com era la intenció
perquè es va esgotar el pressupost
amb la intervenció als ﬁnestrals
d’aquestes dues capelles, que estaven més destrossats del que es
podia preveure inicialment.
Primer, les bastides
Els contraforts que es restauraran
tenen una alçada d’uns vint metres
i el superior arriba a una cota
aproximada de trenta. Aquesta
setmana i la vinent caldrà instal·lar
dues bastides que permetin fer
amb seguretat i eﬁcàcia la intervenció als contraforts primers, i
una tercera més alta per al contrafort superior i arcbotants.

Avui, a les 7 de la tarda, se celebrarà a la Clínica Sant Josep una
xerrada sobre la menopausa.
Aquest és el tema central de les sessions anomenades Clínica Oberta, converses de salut a mitja tarda. L’acte és obert a tothom qui pugui interessar i que vulgui aprofundir en aquesta qüestió, es trobi o no en aquest procés.
La sessió anirà a càrrec de la biòloga Patrícia Duran, que parlarà de
l’abans, el durant i també el després de la menopausa. Què passa
quan apareix, com se sent qui la té,
i què es pot fer per millorar la
qualitat de vida durant aquesta etapa, són alguns dels dubtes més comuns que sorgeixen durant la menopausa, segons els organitzadors. També seran els que es tractaran a la xerrada.
La presentació de la xerrada
serà a cura de Neus Garriga, que és
llevadora a Espai Dona, equip de
llevadores i ﬁsioterapeutes de sòl
pelvià a la Clínica Sant Josep.
L’acte es farà a la sala de reunions de la clínica manresana.

