
El Retaule del Sant Esperit de la
basílica de la Seu de Manresa és
més que l’obra mestra del pintor
barceloní Pere Serra. La peça ar-
tística, creada entre el 1393 i el
1394, és cabdal per entendre l’evo-
lució de la pintura trescentista i
l'obertura a les novetats del gòtic
internacional a Catalunya. Forma
part de les obres que defineixen i
expliquen la història de l’art al
país. Per aquest motiu, el retaule
manresà va ser protagonista ahir
en la primera activitat de Catalo-
nia Sacra, una iniciativa dels deu
bisbats catalans amb l’objectiu de
divulgar l’important llegat cultu-
ral i artístic de l’Església catalana. 

Manresa no només va acollir
ahir la conferència sobre el retau-
le, sinó que a la sala gòtica de la
Seu es va fer la presentació de la
sisena edició de Catalonia Sacra,
que torna a programar actes per
tot Catalunya i impulsa activitats
al Bages, al Berguedà, l’Anoia, el
Moianès i al Solsonès, entre altres
comarques. L’extens territori de la
regió central, a més, forma part de
tres bisbats (Vic, Solsona i la Seu
d’Urgell), i cada un té el seu espai
en l’agenda d’aquest any.

El bisbe de Vic, Romà Casano-
va, que va assistir a la presentació,
va vincular el ric patrimoni artístic
del bisbat als prop de 1.600 anys
d’història de la institució que en-
capçala, i va destacar que «l’Esglé-
sia no té por de l’art». A la presen-
tació també hi havia Joaquim Na-
dal –el reconegut exalcalde de Gi-
rona i conseller en els governs de
Maragall i Montilla– com a direc-
tor de l’Institut del Patrimoni Cul-
tural de Catalunya, i l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent, entre
altres personalitats i experts vin-

culats a la preservació i divulgació
del patrimoni cultural. 

Era la primera vegada que la
presentació es feia fora de Barce-
lona. I és que amb aquest gest es
volia posar de manifest que el pa-
trimoni cultural eclesiàstic és pre-
sent arreu del territori. La totalitat
de la programació es pot consul-
tar a la pàgina web de Catalonia
Sacra. Pel que fa a la Catalunya
Central, el proper 31 de març hi
haurà una visita a la catederal de
Solsona i el 7 d’abril una altra, al
claustre del monestir de l’Estany.
El 2 de setembre es farà una xerra-
da a la capella de la Concepció de
Pujalt sobre el seu retaule renai-
xentista, i el 17 de novembre, una
conferència a l’església de Sant
Pere de Berga sobre la particula-
ritat i els valors de la seva Custò-
dia. La quarantena d’activitats
han de servir per revalorar el pa-
trimoni artístic dels bisbats. 
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Catalonia Sacra posa l’accent en el
patrimoni artístic de la regió central
L’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès acullen activitats per difondre el llegat dels bisbats
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Presentació de les activitats programades en l’agenda de Catalonia Sacra, a la sala gòtica de la Seu

 Prop de 80 persones van participar ahir en les activitats organitzades pel Comitè de Defensa de
la República (CDR) de la zona est de Manresa per demanar la llibertat dels presos polítics. Les activi-
tats van tenir lloc a l’Espai Jove Joan Amades. Durant el migdia i a la tarda hi va haver un dinar po-
pular i una sessió de contacontes i lectura de poemes, a càrrec de la periodista Aina Font. També hi
va haver l’actuació en acústic del cantant i músic Natxo Tarrés. 

Activitats per demanar la llibertat dels presos polítics

CDR

 L’alcalde de Callús, Joan badia, investigat per desobediència l’1-O, i el de Sallent, David Saldoni,
van participar ahir en l’acció «Un poble empresonat» que es porta a terme a la plaça de Sant Domè-
nec de Manresa. Tots dos van ser a la cel·la per denunciar l’empresonament de Jordi Sànchez, Jordi
Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. També hi va ser l’investigador manresà Pere Joan Cardona.
Les cel·les seran instal·lades a Sant Domènec fins al dia de la Llum. Tots els torns ja s’han cobert.

Els alcaldes de Callús i Sallent, a les cel·les de Sant Domènec
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Xerrada sobre el «Retaule del Sant Esperit», ahir al migdia

El Síndic de Greuges vindrà a
Manresa el dijous 8 de març per
atendre les consultes i queixes
dels ciutadans. L’equip del Síndic
atendrà els ciutadans i ciutadanes
al Centre Cultural el Casino de les
9 del matí a les 3 de la tarda. Prè-
viament, cal concertar-ne entre-
vista trucant al telèfon gratuït 900
124 124 o enviant un correu elec-
trònic a sindic@sindic.cat.

El Síndic té la funció d'atendre
les queixes de totes les persones
que es troben desemparades da-
vant la manca d'actuació de les
administracions. Vetlla pel bon
funcionament de la Generalitat i
dels ens locals de Catalunya, com
ara els ajuntaments, les diputa-
cions i els consells comarcals. Per
tant, actua com a supervisor i
col·laborador de l'Administració
catalana, amb l'objectiu d'ajudar
a millorar-ne el funcionament.
També supervisa les empreses
privades que presten serveis d'in-
terès públic.

REDACCIÓ MANRESA

El Síndic de
Greuges visita
Manresa per
atendre queixes
de ciutadans
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Demà, de 4 de la tarda a 9 del
vespre, amb motiu dels treballs de
reparació de la xarxa de clavegue-
ram al carrer de Sobrerroca nú-
mero 38, es tallarà al trànsit de ve-
hicles el carrer de Sobrerroca des
del  Joc de la Pilota, tasques que es
coordinaran amb el muntatge de
la Fira de l’Aixada. S’invertirà de
sentit de circulació els carrers Joc
de la Pilota, Carme i Cap del Rec
per a l’accés de vehicles a Plaça
Major i plaça del Milcentenari.
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CANVIS DE CIRCULACIÓ

Tall de trànsit al carrer
de Sobrerroca, demà


