
L’entorn de la Fàbrica Nova de
Manresa presentava ahir més l’as-
pecte d’un llac que d’un solar.
Veïns del sector asseguren que les
darreres pluges han agreujat la si-
tuació però que d’aigua en abun-
dància n’hi ha habitualment.

Ahir es podia veure com tota la
llargada de la Fàbrica Nova per la
banda del carrer d’Ignasi Domè-
nech era un bassal gegant i també
s’acumulava aigua pel terreny

més pròxim a la carretera del Pont
de Vilomara.

Veïns de la carretera del Pont de
Vilomara expliquen que a l’estiu
l’aigua acumulada -encara que si-
gui en un volum menor del que hi
ha ara- és un niu de mosquits i que
aquesta mena d’estany improvi-
sat és l’hàbitat d’ànecs i granotes.

Asseguren que s’han fet inter-
vencions per treure l’aigua acu-
mulada però que s’hi torna a fer
un toll tot seguit i no s’acaba de re-

soldre el problema. L’acumulació
d’aigua al solar de la Fàbrica Nova
en l’enorme rebaix del terreny re-
alitzat fa més d’una dècada ha es-
devingut un autèntic ecosistema
amb vegetació i canyes, a banda
d’ànecs i granotes. L’enorme toll a
una banda de l’única nau que no
va ser ensorrada de l’emblemàtic
complex fabril contrasta amb les
obres de millora que s’hi fan a l’al-
tra banda per reurbanitzar l’avin-
guda de Bertrand i Serra.
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El ‘llac’ de la Fàbrica Nova
Veïns es queixen de l’acumulació de grans quantitats d’aigua al solar
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Aspecte que presentava el solar de la Fàbrica Nova de Manresa inundat, ahir
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Tal com va avançar aquest diari
el dia 12 passat, les administra-
cions i el bisbat de Vic han reeditat
el conveni per continuar la reha-
bilitació de basílica de la Seu. Ahir
el van fer públic l’Ajuntament i la
Diputació. Van anunciar l’inici
imminent de les obres, que pre-
veuen que quedin finalitzades
abans del 15 de desembre.  

L’aportació és de 60.000 euros
per cap, però, en aquesta ocasió,
al conveni no hi ha la Generalitat,
que farà la seva aportació per mit-
jà d’una subvenció al bisbat de

cara a final d’any, perquè «per un
tema administratiu/burocràtic,
no té aprovat el pressupost», va in-
formar el bisbat a aquest diari.

Una part dels diners es destina-
rà a la redacció del projecte exe-
cutiu de les intervencions dels
propers anys. Pel que fa a les
obres, es restaurarà l’arc boterell
doble corresponent al contrafort
número 9 de la façana sud. També
s’intervindrà sobre els dos mò-
duls de terrat de la façana nord
des del deambulatori fins al cam-
panar i s’instal·laran línies de terra
a la il·luminació ornamental.
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Les obres a la Seu del nou
conveni quedaran fetes
abans del 15 de desembre 
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La façana sud de la basílica de la Seu, on es rehabilitarà un arc boterell 


