
L'Ajuntament de Manresa vol
obrir un debat ciutadà sobre els
usos del riu Cardener i les seves ri-
bes, per tal de posar en una ma-
teixa taula les visions diverses que
hi ha sobre el usos del riu i trobar
quines es prioritzen i com es com-
paginen.

Amb aquest objectiu s'ha orga-
nitzat una jornada participativa
per al 16 de març, al Casal de les
Escodines, que comptarà amb
ponències d'experts i la participa-
ció d’entitats que tenen relació
amb el riu. També  s’hi farà una di-
nàmica participativa per consen-
suar possibles usos del curs flu-
vial, i la seva localització.

Les xerrades pretenen situar als
assistents sobre quins són els lí-
mits possibles de les actuacions, i
donar a conèixer els estudis i pro-
jectes sobre el riu i el seu entorn.
La jornada comptarà amb la in-
tervenció del Marc Ordeix, coor-
dinador del Centre d’Estudis dels
Rius Mediterranis que exposarà el
treball de diagnosi i propostes de
conservació i millora del riu Car-
dener al seu pas per Manresa, que
va fer durant el 2018 a petició de
la regidoria d’entorn natural de
l’Ajuntament de Manresa.

El debat es realitzarà al Casal de
les Escodines, en format matinal

de treball, en horari de 9 del matí
a 2/4 de 2 de la tarda. Es comen-
çarà amb les acreditacions i, tot
seguit, tindrà lloc una exposició
d’estudis fets i normatives.

Estat ecològic i projectes
Ricard Torres, cap del servei d’ur-
banisme de l’Ajuntament de Man-
resa, parlarà de la classificació ur-
banística del Cardener i les zones
d’inundabilitat; Marc Ordeix,
coordinador del Centre d’Estudis
dels Rius Mediterranis, tractarà
l'estat ecològic del riu; Pol Valero,
cap del servei de medi ambient i

sostenibilitat de l'Ajuntament,
parlarà del riu i l'adaptació al can-
vi climàtic; Mercè Argemí, tècnica
de patrimoni de l'Ajuntament, do-
narà una visió del patrimoni cul-
tural a l'entorn del riu; David Clo-
ses, cap del servei de projectes ur-
bans i d'infraestructures territo-
rials de l’Ajuntament, exposarà els
projectes que hi ha a l'entorn del
Cardener. 

A 3/4 d'11 del matí es farà la tau-
la rodona «Què n’esperen les en-
titats del Riu Cardener?», amb la
participació de Jaume Torras, de
l’entitat ecologista Meandre; Joan
Caler, del Club Atlètic Manresa;
Francesc Comas, del Centre d’Es-
tudis del Bages, i Ignasi Cebrian,
de la Institució Catalana d’Histò-
ria Natural.

Al migdia es farà treball en
grups, el resultat del qual es posa-
rà en comú a la 1 de la tarda i, tot
seguit, es tancarà la jornada. 

L'Ajuntament considera que la
matinal ha de servir com a primer
pas per a arribar  consensos a l’en-
torn del Cardener, que permetin
planificar i prioritzar les actua-
cions a fer al riu, cercar recursos
per dur-les a terme i acordar els
agents que hi han de participar.

Les inscripcions a la jornada es
poden fer a www.anellaverda-
manresa.cat.
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Un 86 % dels casos atesos al
Centre d’Urgències d’Atenció Pri-
mària del CAP Bages de Manresa
s’han pogut resoldre al mateix
centre. La resta s’ha hagut de de-
rivar a altres dispositius de salut.
Bàsicament a urgències hospita-
làries. El CUAP Manresa, que obre
a les nits, els dies festius i els caps
de setmana, va fer ahir una jorna-
da de portes obertes. El 2018 va
atendre gairebé 22.000 urgències
(veure Regió7del 12 de febrer).

El CUAP Manresa ofereix assis-
tència sanitària urgent per aten-
dre casos considerats de baixa o
mitjana intensitat com per exem-
ple traumatismes lleus, atenció
quirúrgica menor, aguditzacions
dels pacients crònics, urgències

ginecològiques, psiquiàtriques o
bé oftalmològiques, entre altres,
que no requereixen la intervenció
d’unes urgències hospitalàries.

Ahir a la tarda van participar en
una de les visites de la jornada de
portes obertes el director general
de la Fundació Althaia, Manel Jo-
vells; el director general de Sant
Andreu Salut, Manel Valls; la regi-
dora de Salut de l’Ajuntament de
Manresa, Mercè Rosich i respon-
sables del Sistema d’Emergències
Mèdiques, acompanyats per res-
ponsables del servei. 

La visita es va organitzar per
ressaltar la importància de la
coordinació entre els diversos
agents de salut pública del terri-
tori per fer un bon ús de cada re-
curs sanitari.
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La basílica de la Seu té a punt la
segona edició del programa de
formació sobre el temple, que in-
clourà com a formadors els mi-
llors especialistes en l’art català.
És el cas de Francesca Español,
professora titular de la Universitat
de Barcelona i especialista en art
medieval i del món antic, i  de Car-
me Masdeu i Luz Morata, especia-
listes en restauració de teixits. Es
desenvoluparà a la Sala Gòtica de
la Seu en dues sessions, el 25 de
març i el 8 d’abril. 

Enguany, es vol aprofundir en
el lligam tècnic, històric i artístic
entre la basílica de Santa Maria
del Mar i la Seu. És per això que la
ponència d’obertura serà sobre
La construcció de Santa Maria del
Mar i la seva sintonia amb la Seu

de Manresa,  a càrrec del Dr. Joan
Domenge, professor titular de la
Universitat de Barcelona.  Tindrà
lloc el 25 de març a les 10 del matí.
A les 12 del migdia, mossèn Jean
Hakolimana, rector de la Seu, par-

larà sobre L’any litúrgic a la Seu de
Manresa. els actes i els espais. A les
3 de la tarda serà el torn d’Espa-
ñol, que tractarà L’avantcambra
de l’eternitat: la capella funerària
dels Saera i el seu mobiliari.  A 2/4
de 5, les expertes Masdeu i Morata
clouran la jornada parlant d’El
frontal florentí de Manresa. Crite-
ris per a la seva redtauració. 

El dia 8 d’abril, obrirà la sessió
a les 10 el Dr. Miquel Mirambell,
professor de l’Escola Superior de
Conservació i Restauració de
Béns Culturals de Catalunya, que
parlarà d’El retaule de la Santíssi-
ma Trinitat d’Antoni Marquès.  A
les 12, Jaume Soldevila Segura i
Jaume Soldevila Ribera, arquitec-
te i aparellador de la Seu, respec-
tivament, presentaran El pla di-
rector de la Seu de Manresa. Diag-
nosi, grans línies, memòria i futur
de les intervencions. A les 3, el Dr.
Francesc Miralpeix, professor de
la Universitat de Girona, parlarà
de La Cripta de la Seu de Manresa.
L’obra escultòrica de Jaume Padró.
Ell mateix clourà la jornada i el

programa de formació amb El ba-
rroc de la Seu de Manresa. Restes
del naufragi, a 2/4 de 5 de la tarda. 

La primera edició del progra-
ma va tenir lloc el 2018 amb l’as-
sistència de 30 persones. L’objec-
tiu de la Seu és oferir cada any un
programa de formació per tal que
els guies que fan visites guiades al
temple puguin incorporar conei-
xements al seu discurs i que les
persones interessades en els te-
mes proposats hi puguin assistir.

Les inscripcions
Tot i que el curs té una durada de
dos dies, els assistents poden
apuntar-se a només una de les jor-
nades. El preu és de 50 euros  les
dues jornades i de 30 si només
se’n segueix una. Els membres de
l’Associació Amics de la Seu i els
guies de l’Oficina de Turisme de
Manresa tenen la inscripció gra-
tuïta a la formació. Per formalit-
zar-la cal enviar un correu electrò-
nic a gestio@seudemanresa.cat o
trucar a la basílica (93 872 1512)
abans del dia 22 de març. 
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Experts de renom en art català participaran en 
el segon programa de formació dedicat a la Seu 

L’Escola Agrària de Manresa in-
forma que encara queden places
per al curs Iniciació a la viticultu-
ra ecològica. Plantació i sistemes
de poda , que ha programat del 19
de març al 12 d’abril; i per al de Fo-
tovoltaica per a autoconsum: nous
conceptes i possibilitats, que farà
del 21 de març al 27 d’abril. 

Tots dos cursos els acolliran les
instal·lacions a Can Poc Oli de
l’Escola Agrària.  El primer d’adre-
ça a viticultors que vulguin intro-
duir-se en el maneig ecològic de
la vinya, així com a persones, es-
pecialment provinents del sector
agrari, que es plantegin la planta-
ció de vinya per diversificar els
seus ingressos. I, el segon, a treba-
lladors en actiu, preferentment
del sector agrari. Inscripcions fins
a deu dies abans de l’inici del curs
corresponent a av. Universitària,
4-6; telèfon 93 874 90 60 i correu
ccagraria.manresa@gencat.cat. 
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Queden places 
per al curs 
de viticultura 
i el de fotovoltaica 
de l’Escola Agrària
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Una sessió del l’any passat
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La primera sessió incidirà
en el lligam tècnic, històric
i artístic de la basílica amb
Santa Maria del Mar


