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Parada provisional de bus a la Fàbrica
Nova per les queixes de les Escodines
L’associació de veïns va protestar perquè havien d’anar més lluny per fer servir el transport públic

FRANCESC GALINDO MANRESA

Les queixes veïnals han estat
determinants a l’hora de convèncer l’Ajuntament de Manresa que
calia ubicar provisionalment una
parada del bus urbà davant la Fàbrica Nova (vegeu Regió7del 8 de
maig).
La nova parada ja ha començat
a funcionar, correspon a la línia 4
i es preveu que estigui oberta durant 3 mesos.
L’Associació de Veïns de les Escodines va denunciar públicament que amb les obres de millora
urbana que s’estan realitzant als
carrers Vidal i Barraquer i Viladordis hagi quedat fora de servei la parada del bus urbà de davant les piscines municipals. A més a més van
advertir que s’havia anul·lat la pa-

rada del costat de la capella del Remei i havia posat una altra parada
a la plaça Sant Jordi. La presidenta
veïnal Carme Carrió va advertir
que entre una cosa i l’altra la conseqüència era que «per als veïns i
veïnes de les Escodines la parada
del transport urbà és molt lluny».
Població envellida
Aquesta situació, segons la dirigent
veïnal, era encara més preocupant
pel fet que «tenim una població
molt envellida».
El trasllat de la parada del costat
de la capella del Remei a la plaça
Sant Jordi té a veure amb les modiﬁcacions de la Línia 4 per poder
arribar ﬁns al Congost (davant del
cementiri) mantenint la freqüència de pas cada 20 minuts.

La Seu recuperarà la
tradició de l’ou com balla
després de més de 35 anys
ARXIU PARTICULAR

La font ubicada al claustre de la basílica de la Seu
REDACCIÓ MANRESA

La basílica de la Seu de Manresa
recuperarà la tradició de l’ou com
balla el dia de Corpus Christi.
Aquesta pràctica consisteix a
col·locar un ou buit sobre el raig
d’aigua d’una font perquè giravolti sense caure.
La font s’ubicarà al claustre de
la basílica, estarà coberta de clavells blancs i vermells, tal com dicta la tradició, i podrà visitar-se durant les hores d’obertura de la Seu
(de 9 del matí a 2/4 de 2 de la tarda
i de 4 a 7 de la tarda).
Dijous, 31 de maig, dia de Corpus, a les 11 del matí es farà la
inauguració i la benedicció de l’ou
com balla a càrrec de mossèn
Joan Hakolimana, rector de la
Seu. La cerimònia s’acompanyarà
d’una explicació sobre aquesta
tradició i tot el dia s’exposarà l’eucaristia amb una custòdia a la Capella del Santíssim del temple.

L’ou com balla s’havia celebrat
diverses vegades a la Seu, però ara
feia més de 35 anys que s’havia suprimit aquesta pràctica. Un grup
de persones vinculades a l’associacionisme manresà (Xavier Belmonte, Joan Garcia, Antonio García-Flores, Antoni Conill, Joan
Lladó i Joseﬁna Soler) han volgut
recuperar la tradició, iniciativa
que ha estat molt ben rebuda i recolzada per part de l’equipament.
La tradició
Es creu que l’origen d’aquesta tradició gira entorn els segles XV i
XVII a la catedral de Barcelona i,
des d’aquí, es va anar estenent.
Aquesta pràctica es du a terme
60 dies després del Diumenge de
Resurrecció, el dia del Corpus. La
interpretació més estesa és que
l’ou simbolitza l’Eucaristia durant
el Corpus i la forma de l’aigua, el
calze de sang de Crist.

La nova parada ja funciona,
correspon a la línia 4 i es
preveu que estigui oberta
durant 3 mesos
Les obres han inutilitzat la
parada de davant del museu i
la de la capella del Remei s’ha
posat a la plaça Sant Jordi
Després de les crítiques veïnals,
Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de
l’Ajuntament de Manresa, va explicar que s’estava estudiant la manera que els veïns de les Escodines
poguessin fer servir una parada a
prop de les piscines, ja que la que
hi havia no es podia utilitzar a cau-

sa de les obres.
El pas següent ha estat tenir en
consideració aquests i altres comentaris dels habitants del sector
i, després d’una reunió amb veïns,
decidir ubicar provisionalment
una parada a la via de Sant Ignasi.
Això sí, el govern municipal remarca que es tracta d’una parada
provisional que funcionarà mentre
durin les obres que s’estan executant per reurbanitzar l’espai entre
la piscina municipal i el Museu Comarcal. La intenció és que, quan la
fase d'obres ho permeti, tornar a
posar en marxa la parada de Vidal
i Barraquer/inici del carrer Viladordis.
Pel que fa al trasllat de la parada
propera a la capella del Remei ﬁns
a la plaça Sant Jordi seria deﬁnitiu.

El PDeCAT organitza
una marató per
escriure als exiliats
i als empresonats
REDACCIÓ MANRESA

Dissabte que ve, 2 de juny, el
PDeCAT desplegarà una carpa a
la plaça Sant Domènec de Manresa perquè tothom qui ho vulgui
pugui escriure cartes als polítics i
dirigents socials empresonats pel
govern espanyol.
#lletresdellibertat és una iniciativa que pretén ser una marató
de 5 hores, de 4 de la tarda ﬁns a
les 9 del vespre, perquè tothom
qui ho desitgi tingui l’ocasió d’escriure tot allò que els hi vulgui dir,
tot compartint amb ells pensaments, reﬂexions, paraules de suport i escalf.
A l’acte, per facilitar trobar un
moment per traslladar escalf als
presos i exiliats, hi seran presents
alguns dels seus familiars i escriuran personalitats del món de la
cultura, associatiu, esportiu i periodístic de la comarca.

