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El bisbat de Vic va tardar 72 hores a
visitar la Seu per veure els danys del foc
 El vicari general, David Compte, no va ser a la basílica fins tres dies després de l’incendi
SALVADOR REDÓ

JORDI MORROS | MANRESA

Setanta-dues hores van tardar
els representants del bisbat de
Vic a visitar i a interessar-se en
persona pels estralls causats per
l’incendi que el divendres passat
al matí va afectar el claustre de la
basílica de la Seu i que va fer
malbé el sepulcre del canonge
Mulet, una valuosa peça barroca.
No va ser ﬁns dilluns passat,
tres dies després de l’incendi,
que el número 2 del bisbat, el vicari general David Compte, que
també és coadministrador del
patrimoni immoble del bisbat,
no va ser a Manresa per contemplar en persona els efectes del foc.
Les ﬂames les van causar les més
de 3.700 espelmes ofertes a santa Llúcia, que, no se sap per quin
motiu, es van encendre i van ennegrir les voltes del claustre, van
desprendre el guix de la sala, rebentar les portes de vidre de la
sala gòtica i van fer malbé el sepulcre del segle XVIII, obra de Josep Sunyer.
Es dóna la circumstància que
tot i que l’incendi es va produir a
primera hora del matí de divendres, el vicari general del bisbat no
en va tenir notícia ﬁns que Regió7

Es posa en marxa
el concurs de
receptes de Nadal
REDACCIÓ | MANRESA

Diesa Restauració ha convocat la
dotzena edició del concurs de receptes per Nadal en el marc de la
campanya Menjar i Beure a Manresa. Hi pot participar tothom qui
vulgui. Les receptes han d’estar relacionades amb el Nadal i es poden
enviar al correu electrònic comunicacio@diesa.com, lliurar-les a
qualsevol dels establiments de
Diesa o bé a les oﬁcines de Regió7
i Ràdio Manresa. Es premiaran
les tres millors. Els guanyadors es
faran públics el 24 de gener.

Nadales a
l’hospital de dia
de Sant Andreu
REDACCIÓ | MANRESA

Els bombers apagant el foc al claustre de la Seu, divendres passat a primera hora del matí

s’hi va posar en contacte a 2/4 de
2 del migdia. El pèrit del bisbat de
Vic tampoc no va visitar el temple
la tarda dels fets.
Durant aquests dies sí que han
visitat el claustre i el sepulcre
tècnics de patrimoni, encara que
qualsevol actuació que es faci no

es decidirà ﬁns més endavant,
quan es tinguin amb detall els
danys causats pel foc i les mesures que cal prendre per repararlos. El mateix dia de l’incendi l’Ajuntament ja va demanar a la Generalitat que es fes càrrec del sepulcre. Dimarts, el secretari ge-

neral del departament de Cultura, Xavier Solà, va visitar el lloc
dels fets.
La zona afectada no s’ha netejat ni s’ha tocat, especialment el
sepulcre, ﬁns que les companyies
d’assegurances no acabin la seva
feina.

L’hospital de Sant Andreu ha
preparat diverses activitats per celebrar el Nadal, que començaran
avui a les 11 del matí amb una cantada de nadales dels pacients de
l’hospital de dia psicogeriàtric.
Demà, divendres, a la mateixa
hora i a la sala de l’hospital de dia,
hi haurà activitats nadalenques a
càrrec d’alumnes d’infermeria de
l’escola Joviat. El dijous 27 se celebrarà un concert de Nadal a la
amb Pep Torras i Anna Soler.

Breus
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Primer Nadal de
l’Ateneu de les Bases

r e s t a ur a nt

+ café

NOVA COL.LECCIÓ 2013
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Aquest dissabte que ve, el complex socioesportiu de l’Ateneu de
les Bases celebrarà el seu primer
Nadal amb una festa per als més
petits amb la col·laboració dels comerços de l’entorn. Es farà d’11 a
2 i de 4 a 7, i hi haurà inﬂables gegants, activitats esportives i xocolatada. També hi haurà un emissari
dels Reis d’Orient i es recolliran joguines, que Creu Roja distribuirà
entre els més necessitats.

MENÚS DE CAP D'ANY PER EMPORTAR-SE
MENÚ CAP D'ANY 2012
PICA -PICA PER A TOTHOM A BASE DE :
Romescada de carxofa, patata i pernil serrà
Formatges amb joc de melmelades i fruits secs
Canelons de verdures i bolets gratinats
Hummus casolà amb alvocat i torradetes
Croquetes de pernil

Disponible a Manresa

ART

Taller d’imatge i
fotografia digital

SEGONS A TRIAR:
Suquet de peix amb calamarsons i favetes
Pollastre farcit amb salsa de ceps i foie
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L’Escola d’Art de Manresa ha
obert el període de preinscripció
per als tallers trimestrals monogràﬁcs d’imatge digital de fotograﬁa
essencial, que es faran a partir del
gener vinent. El centre també ofereix la possibilitat d’inscriure’s a tallers artístics com gravat, argila i escultura, ceràmica, vitrofusió, procediments pictòrics, enquadernació creativa i un taller d’art per
a nens i nenes. L’horari del centre
és de dilluns a divendres de 9 a 1
i els dimarts de 4 a 8 del vespre.
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POSTRES
Browni de xocolata i avellanes amb crema anglesa
Raïms de la sort

26 € (iva inclòs)

PLATS VARIATS PER EMPORTAR-SE AQUESTES FESTES,
CONSULTI'NS 93 876 12 36
ruth@restaurantruth.com

ÒPTICA SOLER
PLAÇA FIUS I PALÀ, 1 -SANT DOMÈNEC-

