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TEMA DEL DIA2

VISITA DEL PRESIDENT A MANRESA Artur Mas va ser ahir poc més de tres hores a Manresa. Va visitar l’Ajuntament, va inaugurar el nou
atri de la Seu, va fer parada a la Cova i va conèixer la nova Clínica Universitària de Manresa. En el seu únic parlament públic, a la basílica, va
anunciar que el nou conveni de restauració del temple, pendent des del setembre, se signarà, però no va voler especificar quan
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El nou conveni per a la restau-
ració de la Seu, pendent encara de
signar-se, va ser ahir el protago-
nista de la visita del President de
la Generalitat, Artur Mas, a la ba-
sílica manresana. Totes les insti-
tucions implicades en el seu fi-
nançament, Generalitat, Diputa-
ció de Barcelona, Ajuntament de
Manresa i Bisbat de Vic, van ex-
pressar ahir que volen signar un
nou acord de finançament. Van
evitar, però, posar-hi data. 

Diverses autoritats van acom-
panyar Mas en la inauguració de
la restauració de l’atri a la Seu. No
hi va faltar el conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell; l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent; el de-
legat de la Generalitat a la Cata-
lunya Central, Jordi Moltó; el pre-
sident de la Diputació de Barce-
lona, Salvador Esteve; el bisbe de
la diòcesi de Vic, Romà Casanova;
la presidenta de l’Associació Amics
de la Seu, Maria Pilar Pla; la pre-
sidenta del Consell Comarcal,
Adriana Delgado; el rector de la
parròquia de Santa Maria de la
Seu, Antoni Boqueras; i pràctica-
ment tots els regidors –de l’equip
de govern i de l’oposició– de l’A-
juntament de Manresa.  

Francisco Javier Asarta, arqui-
tecte titular de les obres de res-
tauració del monument, va ser el
primer a recordar que a la Seu en-
cara hi ha molta feina per fer.
«Suposo i desitjo que aquesta vi-
sita vulgui dir que volen continu-
ar les obres», va dir. També mos-
sèn Boqueras va expressar el seu
desig que continuïn els treballs de
restauració. «La Seu necessita ser
ajudada i s’ha de vetllar per la seva
conservació», va afegir el rector.
L’alcalde Junyent va ser el primer
dels implicats a donar resposta a
les peticions. «Hi ha voluntat, per
part de totes les institucions, de se-
guir. Hi haurà un nou conveni i
des de l’Ajuntament ens esforça-
rem per aconseguir-ho en un ter-
mini breu de temps», va assegu-
rar. En aquest sentit, la presiden-
ta dels Amics de la Seu, Maria Pi-
lar Pla, va demanar a les quatre
institucions que «malgrat les difi-
cultats econòmiques seguiu su-
mant esforços».

Tan el president de la Diputa-
ció de Barcelona com el bisbe de
Vic també van expressar la seva
voluntat de seguir. «La Seu és l’e-
difici més vistós i important de la
ciutat», va argumentar Romà Ca-
sanova. De tots els representants
institucionals va ser, doncs, el
President de la Generalitat, el que
es va mostrar més cautelós. «La
col·laboració es mantindrà però

som als qui ens costarà més, per-
què som els més endeutats», va
assegurar Mas, tot recalcant que
recentment el Govern català ja ha
fet una gran inversió a la Catalu-
nya Central. «Acabem d’inaugu-
rar el desdoblament de l’eix Trans-
versal i aquesta gran obra encara
s’ha de pagar», va afegir. 

Discurs sobiranista
Mas va voler fer una comparativa
entre la situació que viu en
aquests moments Catalunya i
les obres de la Seu. «Quan una
cosa s’allarga, s’acostuma a dir
que dura més que les obres de la
Seu. Esperem que aquest camí

de restaurar la plenitud nacio-
nal de Catalunya no sigui com
l’obra de la Seu i que tots plegats
puguem contemplar un altre tem-
ple»,  va dir. 

Mas, que minuts abans, a la

Baixada de la Seu, va ser rebut per
una vintena de persones que,
amb crits i pancartes, protestaven
per les retallades, també va apro-
fitar el torn de parlaments per
parlar de la situació econòmica
actual. «Són moments durs i així
ho demostren les darreres dades
d’atur. Espero que, tal com anun-
cien ja moltes veus, estiguem en
els darrers mesos d’aquesta re-
cessió que colpeja des de fa cinc
anys tan durament i de manera
progressiva la nostra població,
que obre ferides fondes en  forma
d’atur, de pobresa, de desigualtats
socials i de manca d’esperança»,
va dir el President.

A banda del nou atri i la res-
taurada façana principal –on el
President es va fer una fotografia
amb totes les autoritats convida-
des–, Mas va visitar la basílica
manresana, i va prestar una aten-
ció especial al retaule del Sant Es-
perit –del qual va rebre una breu
explicació de la seva història–, el
baptisteri i el museu històric de la
Seu. A l’espai on s’ubicava el se-
pulcre del canonge Mulet, incen-
diat de manera accidental el mes
de desembre, ni el President ni
cap de les autoritats convidades hi
van fer parada. Tampoc hi va ha-
ver cap menció sobre el fatídic in-
cident durant els parlaments. 
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Mas afirma que la restauració de la Seu
continuarà però evita fixar terminis
Ajuntament, Diputació i Bisbat van aprofitar la visita del President per assegurar que participaran en un nou conveni

Artur Mas, en primer terme, acompanyat de Maria Pilar Pla, Valentí Junyent, el bisbe Romà Casanova i Salvador Esteve

SALVADOR REDÓ

Artur Mas va aprofitar la seva
estada a la capital del Bages per
visitar l’altre emblema de la ciu-
tat: la Cova. La trobada, que no
estava prevista en el programa, va
durar poc més de 30 minuts.

Convidat per la Fundació Cova
de Sant Ignasi Manresa, el Presi-
dent de la Generalitat va poder
veure, en primícia, els treballs de
restauració que s’han dut a terme
a les plantes tres i quatre del san-
tuari, i que van finalitzar el mes de
desembre passat. 

Mas va estar acompanyat pel
conseller de Cultura, Ferran Mas-
carell; el delegat de la Generalitat
a la Catalunya Central, Jordi Mol-
tó; la directora de Cultura dels
Serveis Territorials de la Catalunya

Central, Maria Àngels Blasco, la di-
rectora dels Serveis Territorials
del departament d'Empresa i Ocu-
pació a la Catalunya Central, Bàr-
bara Minoves; el president de la
Diputació, Salvador Esteve; i l’al-
calde Valentí Junyent. Primer van
realitzar una visita al santuari i a la
Coveta i, posteriorment, van visi-
tar les dues plantes que han estat
restaurades.

Tot seguit, les autoritats es van
reunir amb el Provincial dels je-
suïtes de Catalunya, Lluís Magriñà;

el superior de la Cova, Francesc
Riera; l’impulsor del camí ignasià,
Josep Lluís Iriberri; i el director de
la Fundació Cova de Sant Ignasi,
Ramon Sanllehí. Malgrat que la
trobada va durar pocs minuts, es
van tractar els darrers projectes
que s’han dut a terme al santuari,
com ara el camí de Sant Ignasi i
les obres de rehabilitació de la
Cova. També es va parlar de la
commemoració, l’any 2022, dels
500 anys de l’arribada de sant Ig-
nasi a Manresa.
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El President fa parada a la Cova i veu, en primícia, la
restauració que s’ha fet en dues de les plantes

Mas es va reunir amb
alts càrrecs del santuari
per conèixer els projectes
que s’estan realitzant



Mas: «som la institució que
ens costarà més mantenir la
col·laboració perquè som
també la més endeutada»

Junyent: «a l’Ajuntament
vetllarem perquè aquest 
nou conveni arribi en un 
termini breu de temps»


