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«La catedral de Manresa és a Vic»

La Seu ha organitzat visites guiades a la capella dels Favets durant la Immaculada Concepció
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Cinc accidents de
circulació a la
xarxa viària de
les comarques
centrals
REDACCIÓ MANRESA

MANRESA

P

er què la Seu de Manresa no és catedral?», va
etzibar ahir una visitant
de la basílica manresana de Santa Maria de la Seu. «La
catedral de Manresa la tenim a
Vic», va respondre el guia. «Perquè hi hagi catedral cal tenir bisbat», va aclarir. I aquí es van acabar els dubtes. La conversa es va
poder sentir ahir al migdia durant
la visita guiada «Els Favets de
Manresa i el seu patrimoni», que
amb motiu de la festivitat de la
Immaculada Concepció s’ha fet
aquests dies a la capella de la Puríssima del claustre de la Seu.
Construïda el 1803 sobre una
capella del segle XV i sota un
portal gòtic del 1551, va ser destruïda a l’inici de la guerra civil i
es va utilitzar de magatzem ﬁns
que el 1993 es va restaurar el
claustre de la basílica manresana
i es va decidir, també, recuperar
la capella amb motius barrocs.
El seu principal atractiu és que
desprèn història.
Va ser una iniciativa de la Confraria de la Immaculada Concepció de Maria, originària de ﬁnal
del segle XV, que ahir va celebrar
el dia de la Puríssima a la Seu
amb una missa concelebrada pel
caputxí fra Valentí Serra de Manresa i el rector de la Seu, Jean Ha-

Altar de la Puríssima de la Congregació Immaculada Concepció de Maria a la basílica de la Seu de Manresa

kolimana. Amb processó inclosa
a l’interior de la basílica.
La capella evoca l’època de l’assassinat del canonge de la Seu de
Manresa Francesc Mulet el 1428
–que hauria ressuscitat per proclamar la seva fe en la Concepció
Immaculada de Maria– i de l’avalot
de les Faves el 1688, quan els canonges de la Seu van reclamar el
seu dret a cobrar un delme –impost– sobre els fruits de la terra
que va acabar amb una revolta
contra el clergat. Els favorables a
l’impost se’ls coneixia com els Fa-

vets, i els qui s’hi van oposar van
rebre el sobrenom de Tremendos.
«Van arribar a les mans», va relatar
el guia de la visita, Ramon Prat.
La revolta va començar a les Escodines, va durar quatre dies i va
acabar amb 9 persones penjades
a la plaça Major de Manresa, entre
elles una dona que es deia Fadulla.
La visita guiada va continuar
al Museu de la Seu, on els assistents van poder contemplar les
joies dedicades a la Puríssima. Es
té constància que n’hi havia moltes més, però van ser requisades

durant el Trienni Liberal (18201823). Això sí, la visita va incloure
una ullada al frontal ﬂorentí, la
peça més valuosa del museu, i
una acurada explicació d’altres
peces que custodia la basílica.
La visita va acabar a la nau de
la Seu, a la capella que els Favets
van decidir dedicar a la Puríssima
un cop es va acabar la Guerra
Civil Espanyola. Els quatre euros
que els visitants havien de pagar
per fer la visita es destinaran a
restaurar l’altar, a prop del sepulcre
del canonge Mulet.

Un cotxe va bolcar la nit de dissabte a diumenge a l’entrada de
Manresa, a l’altura del Pont Vell,
sense que s’hagués de lamentar
cap ferit. Es dona el cas que durant
el diumenge hi va haver a les comarques de l’àrea central tres accidents sense que hi hagués cap
altre vehicle implicat. Tots van ser
sortides de via. En cap dels tres casos no hi va haver ferits de gravetat.
L’accident del Pont Vell va ser a
2/4 de 5 de la matinada. Un cop hi
van arribar els serveis d'emergències van trobar que el conductor
era fora del vehicle. Els Bombers
hi van intervenir per desconnectar la bateria i així poder-se endur
el vehicle amb seguretat.
Ahir a 2/4 de 8 del matí un cotxe
va xocar contra un mur a Alp, a la
Cerdanya. El copilot va quedar
atrapat dins el vehicle i va resultar
amb ferides lleus. Va ser traslladat
a l’hospital transfronterer.
També ahir al matí, a les 11, un
vehicle va sortir de la via a la carretera C-16, al terme municipal de
Sallent, en sentit Manresa. Cap
dels quatre ocupants va tenir ferides importants. D’altra banda,
ahir a la tarda va tenir lloc un accident sense ferits a la N-260 al terme municipal de Bolvir, i al vespre
hi va haver una topada a Calonge
de Segarra que va provocar retecions al nord de l’Anoia.
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La festa infantil dels Trullols es
consolida com a activitat nadalenca
REDACCIÓ MANRESA

Treure els cotxes d’una zona
destinada a aparcament i organitzar-hi activitats infantils és garantia d’èxit. Ahir es va tornar a demostrar a la zona comercial dels
Trullols de Manresa, que va viure
una festa infantil amb activitats
gratuïtes de tota mena que van tenir una resposta massiva.

Es va celebrar per sisè any consecutiu, i segons els organitzadorsa, els empresaris d’Els Trullols
Parc, s’ha consolidat com una de
les ofertes de l’activitat nadalenca
de la ciutat.
Es va dur a terme d’11 del matí
a les 2 del migdia a l’aparcament
exterior dels multicinemes Bages.
És una àrea que queda protegida

dels vehicles que circulen per la
zona. De seguida es van formar
cues per pujar als inﬂables, per
pintar-se la cara o per participar
en alguns dels jocs tradicionals familiars que s’havien preparat. La
matinal es va completar amb un
espectacle de màgia amb Màgic
Pol i va acabar amb l’actuació del
grup d’animació Trencamandres.

La festa infantil va ser molt concorreguda durant tot el matí

