
El conveni a quatre bandes per
a la rehabilitació de la basílica de
la Seu cada any es tanca tard. El
2017 hi va anar tant que només es
va poder lligar un acord de mí-
nims amb una inversió total de
80.000 euros (20.000 per cap),
molts menys dels 240.000 que sí
que s’hi invertiran enguany. 

L’endarreriment a l’hora de lli-

gar definitivament el conveni per
part de les administracions, su-
mat a l’endarreriment de la con-
tractació de les obres, va fer que
no es fos a temps de tancar un
acord per 240.000 euros i s’hagués
de deixar en 80.000. Amb aquests
diners es van continuar les obres
de rehabilitació a la façana sud del
temple, que s’han dut a terme fins
al maig d’aquest any amb 160.000

euros més del conveni del 2018
(40.000 per cap). S’ha fet la restau-
ració del contrafort número 9, el
pany de façana entre els contra-
forts 9 i 10 i el finestral i el vitrall
d’aquest pany de façana. Aquest
mes de novembre s’iniciarà una
nova fase d’obres que ja correspo-
nen a les previstes per al 2018. Es
portaran a terme amb els diners
restants de la partida de 240.000

d’enguany (80.000; 20.000 per
cap). Es tracta de la impermeabi-
lització de tres mòduls més de te-
rrat del primer nivell sobre el
deambulatori. També es faran tre-
balls de manteniment i adequació
de les instal·lacions d’il·luminació
ornamental i dels parallamps.
Amb tot, quedaran actuacions
pendents pel fet d’haver hagut de
dedicar diners a obres del 2017. 

En el sempre complicat conve-
ni de la Seu hi ha hagut dos canvis.
El primer, és que des de l’any pas-
sat es fan amb la durada d’un any
(el darrer va ser de tres 2014-2016)
«per qüestions administratives»,
ha explicat l’Ajuntament. El se-
gon, que la Generalitat aporta la
seva part amb una subvenció di-
recta al bisbat a través de l’Oficina
de Suport a la iniciativa Cultural.
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El conveni de la Seu del 2017 només hi va
invertir 80.000 euros perquè va anar tard
La demora per lligar l’acord i contractar les obres va obligar administracions i bisbat a tancar un document de mínims

Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut un veí de Manresa de 45
anys, de nacionalitat espanyola,
acusat d’haver robat amb violèn-
cia a un operari municipal, quan
estava penjant els llums de Nadal.
El processat, que va sostreure el
telèfon mòbil de la víctima, ha in-
gressat a la presó per ordre del jut-
ge de guàrdia de Manresa, com a
presumpte autor d’un delicte de
robatori amb violència i un delicte
de danys.

Els fets, segons va informar ahir
el cos policial, van tenir lloc di-
marts passat a la matinada. Tres

treballadors de l’Ajuntament de
Manresa instal·laven llums de Na-
dal a la zona del carrer del Born.
En aquell moment, un grup de
cinc persones se’ls va acostar i els
van començar a increpar i a tren-
car el material que portaven.

Tot seguit, un va empènyer i
colpejar al pit un dels treballadors,
i, d’una estrebada, li va sostreure
el telèfon mòbil. Seguidament,
l’agressor i els seus companys van
fugir ràpidament del lloc. Poques
hores després, cap a les 9 del matí,
els Mossos van localitzar i detenir
el presumpte autor del robatori
violent.
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Presó per a l’acusat de robar
amb violència a un operari
que penjava llums de Nadal
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