
 Prop de 400 persones han fet de voluntaris en els dos dies que ha durat el
Gran Recapte. Ahir a la nit, encara s’havia de comptabilitzar els quilos de men-
jar que la campanya ha aconseguit aquest any a la comarca. Els organitzadors
estaven satisfets de la resposta dels ciutadans.  Una trentena de supermercats
del Bages s’han afegit en aquesta edició a la campanya solidària. 

Prop de 400 voluntaris fan possible el Gran Recapte

ÒSCAR BAYONA

L'assemblea oberta de la CUP
Manresa que es va celebrar diven-
dres al vespre va decidir que la llis-
ta electoral de les eleccions muni-
cipals de l'any vinent estigui en-
capçalada per Roser Alegre, lli-
cenciada en Sociologia i Antropo-
logia Social i Cultural, i que ac-
tualment treballa com a dinamit-
zadora de la Casa per la Solidaritat
i la Pau Flors Sirera. Membre de
l'Ateneu Popular la Sèquia, de la
Colla Bastonera Manrússia Van
del Pal, de la Cooperativa de Con-
sum Responsable La Guixa i del
Rugbi Femení Manresa.

A la mateixa assemblea, la for-
mació va aprovar l'aposta per la
creació d’«un espai de confluèn-
cia de les esquerres transforma-
dores de la ciutat». Un espai que
ha de servir per «articular diversos

col·lectius que actualment ja tre-
ballen amb els mateixos objec-
tius: la transformació social, els fe-
minismes, el dret a la ciutat i la re-
cuperació de les sobiranies, entre
d'altres». L'objectiu és «construir
una alternativa política municipal
amb un model de ciutat radical-
ment diferent» del de l'actual
equip de govern.

REDACCIÓ MANRESA

La CUP tria Roser Alegre
com a candidata i aposta per
un pacte de forces d’esquerra
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Cinc persones van ser trasllada-
des la nit de divendres a l'Hospital
de Sant Joan de Déu de Manresa
per una intoxicació lleu després
que s’omplís de fum  un bar de
Sant Joan de Vilatorrada, ubicat al
número 73 de l’avinguda de
Montserrat.  

Fonts de l'hospital han explicat
que la mateixa nit ja van ser dona-

des d’alta. L'avís es va donar a les
10:09 i Bombers hi va enviar dues
dotacions. Un problema amb el ti-
ratge de la xemeneia va omplir de
fum el local. El SEM tambe s’hi va
desplaçar i va atendre deu perso-
nes i va decidir traslladar-ne cinc
(una de les quals és treballador i
la resta, clients), primer, a les ur-
gències del CAP Bages i, després,
a l'hospital.

REDACCIÓ SANT JOAN DE VILATORRADA

Intoxicades cinc persones a Sant
Joan pel  fum d’una xemeneia

La història del patrimoni
de la Reial Confraria de la
Puríssima Concepció de
Manresa, coneguda com

la dels favets, també és un recorre-
gut per aquells elements que
s’han perdut al llarg dels segles.
Dos objectes de plata i molts ob-
jectes d’orfebreria es van cedir als
liberals el 1823 per aconseguir
fons i fer front a l’exèrcit francès,
que va travessar la frontera espa-
nyola per restaurar Ferran VII
com a monarca absolut. Però a la
basílica de la Seu es conserven
imatges i obres artístiques que
ajuden a explicar la història i la
seva petjada a la ciutat. 

La Confraria de la Puríssima or-
ganitza aquest cap de setmana, i
pel pont, visites guiades a la basí-
lica per explicar qui són els favets.
Ahir van tenir lloc les dues prime-
res. La seva creació i evolució no
és una qüestió menor per a la his-
tòria de Manresa. El principal ele-
ment que identifica els favets és la
capella d’estil neoclàssic que du el
seu nom i que s’aixeca al mig de
l’espai central del claustre, i que
ahir va servir de punt de partida
de les visites dirigides per Fran-
cesc Gibert, que ja havia fet de

guia a la Seu. La Confraria de la
Puríssima va ser batejada popu-
larment com la dels favets perquè
en la revolta pagesa i antisenyorial
del 1688 a Manresa, anomenada
l’Avalot de les Faves, els favets van
ser els que es van posicionar a fa-
vor dels canonges quan aquests
van reclamar el 10% de les collites. 

Ahir, una quinzena de perso-
nes, entre les quals manresans i
turistes que havien vingut a passar
el cap de setmana al Bages, es van
endinsar en la història dels favets. 

Una de les parades a la visita és
el museu, al qual s’accedeix per
l’escala de cargol que queda situa-
da al costat del baptisteri, on es

van mostrar les pintures que ex-
pliquen una de les llegendes més
emblemàtiques de la història lo-
cal, la que narra la resurrecció, ex-
plicava Gibert, del canonge Fran-
cesc Mulet. «Va morir  assassinat
el 1428, 60 anys abans de la crea-
ció de la confraria. En aquell mo-
ment hi havia una controvèrsia
entre els que deien que Maria va
concebre Jesús en pecat, i els que
defensaven que va ser un  fet diví.
Després de mort, Mulet, que creia
en la versió del pecat original, va
ressuscitar nou hores per dir que
estava equivocat. Amb aquest cal-
do de cultiu es crea la confraria la
Puríssima». 

La Seu mostra la petjada dels
favets en la història manresana
La confraria de la Puríssima programa visites per ensenyar el seu patrimoni

MIREIA ARSO

Francesc Gibert narrant la història del canonge Mulet

Crònica
Abel Gallardo Soto MANRESA

L’acte de commemoració dels
40 anys de la Unió de Botiguers i
Comerciants de Manresa (UBIC)
va servir per reivindicar la tasca
diària de totes les persones que es
dediquen al sector comercial a la
ciutat. L’Auditori de la Plana de
l’Om va acollir ahir al vespre l’acte
del 40è aniversari. Abans dels par-
laments, es va donar a la benvin-
guda, amb una copa de cava, als
associats que no es van voler per-
dre els actes per celebrar l’efemè-
ride. 

L’alcalde, Valentí Junyent; el re-
gidor de Comerç i Mercats, i In-
dústria, Jaume Arnau; la directora
dels Serveis Territorials d’Empre-
sa, Bàrbara Minoves, i Sílvia Cubo,
presidenta de l’Associació Joves

Empresaris de la Catalunya Cen-
tral (Aijec), també van ser pre-
sents a l’acte. La presidenta de la
UBIC, Tània Infante, va fer un re-
pàs, en el seu discurs, als orígens
i a l’evolució de l’entitat comercial.
Però també va incidir en la tasca

diària dels comerciants i l’esforç
per mantenir obert cada dia el ne-
goci, i la necessitat de cohesió en
el sector comercial per avançar.
Infante és la primera presidenta
de l’entitat després que l’hagin li-
derat 11 homes. 

REDACCIÓ MANRESA

El comerç manresà es reivindica
en el 40è aniversari de la UBIC
La presidenta de l’entitat
destaca la tasca diària dels
botiguers de la ciutat i fa
un repàs dels orígens

ABEL GALLARDO

Brindis de benvinguda abans de començar l’acte commemoratiu


