
Consagrar una església vol dir
que està a punt per fer-hi missa.
La dotalia és que se li donen uns
béns. Són coses diferents. En-
guany, el que se celebra en relació
amb la Seu són els mil anys del do-
cument de la dotació de béns per
a la represa del temple. És una de
les informacions que va donar,
ahir, Marc Sureda,  doctor en His-
tòria de l’Art i conservador del
Museu Episcopal de Vic, en la
conferència inaugural de l’Espai
Oliba a la basílica manresana.

La conferència es va fer a la nau
central de la basílica, amb l’assis-
tència d’una seixantena de perso-
nes repartides pels bancs guar-
dant les distàncies, mentre que  la
inauguració posterior de l’Espai
Oliba, que des d’avui ja és obert al
públic en general que visiti la Seu,
es va limitar a una vintena -auto-
ritats, amb l’alcalde Marc Aloy i di-
versos regidors, i persones lliga-
des al patrimoni- per temes de se-
guretat sanitària per la covid. 

Fins ara, des del finestral que hi
ha en un lateral del claustre neo-

gòtic  es podia veure la galeria por-
xada de columnes romàniques,
però accedir a la part de sota terra
per les escales es podia fer en
comptades ocasions. Una inver-
sió de 12.000 euros (vegeu-ne més
informació a l’edició de dimarts)
ha permès endreçar aquest espai
per fer-lo visitable. És on hi ha les
dues arcades més antigues del
temple, del segle XI. Una dada a la
qual ajuda a arribar el sistema
constructiu dels carreus, menys
regulars que en  les parets poste-
riors, va explicar Sureda, que va si-

tuar els presents en el context de
la Manresa del 1020 per acostar-
los el que va representar la visita
del bisbe Oliba i de la comtessa Er-
messenda, «una de les dones més
poderoses de la història de Cata-
lunya». A partir d’aquell any, en
què  els canonges tenen el títol de
propietat per anar recollint rendes
i consolidar la canònica, necessi-
taven construir les estructures
d’emmagatzematge, va explicar
l’expert, i és possible que es plan-
tegessin construir un claustre.
Dues parets fent angle a l’Espai

Oliba és l’unic que en queda.
Després de la missa del 2 de ju-

liol passat i de la conferència inau-
gural d’ahir, els actes per comme-
morar els mil anys de la represa de
la Seu continuaran avui, demà i
els dies 22, 23 i 24 de juliol amb les
«Vesprades Mil·lenàries», unes vi-
sites guiades a l’Espai Oliba i a la
primera coberta. Fins ahir, ja hi
havia plenes les visites d’avui i
demà i quedaven poques places
per a la resta, atès que es limita
l’assistència a una vintena de per-
sones per evitar aglomeracions. 
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La Seu fa lluir les seves arrels romàniques
Una seixantena de persones segueixen la conferència inaugural de l’Espai Oliba, on hi ha les restes més antigues del temple
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Sureda va oferir una detallada conferència sobre la represa de la Seu
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Inauguració oficial de l’Espai Oliba, ahir. A partir d’avui formarà part de les visites a la basílica 

La pandèmia ha impedit que
l’Associació de Veïns de les Cots,
el Guix i la Pujada Roja, com ha
passat a tants altres barris, hagi
pogut celebrar les seves festes.
Malgrat això, o justament per això,
la junta de l’ens veïnal ha organit-
zat un acte de retrobament «en
què puguem veure’ns després de
tants dies». Tindrà lloc aquest diu-
menge, a les 6 de la tarda, a la ca-
pella del Guix, on es farà una mis-
sa, seguida d’un berenar a base de
coca i refrescos per als assistents. 

Originària del segle XII i ubica-
da al capdamunt d’un turó  envol-
tat de naus industrials, a tocar del
Palau Firal, la capella del Sant

Crist del Guix va inaugurar ara fa
tres anys les obres de restauració
per resoldre una perillosa esquer-
da al sostre que s’hi va detectar i
que en feia perillar l’estructura.
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La capella del Guix
convida al retrobament
amb una missa i berenar
L’associació de veïns
organitza l’acte després
d’haver de suspendre les
festes del barri per la covid

El Màster Universitari en Engi-
nyeria de Mines de la UPC a Man-
resa, un dels dos que ofereix, jun-
tament amb el de Recursos Natu-
rals, arribarà a partir del curs vi-
nent a l’estudiantat peruà interes-
sat i que compleixi els criteris
d’admissió a aquests estudis. 

Farà possible acostar el màster
al Perú el conveni de col·laboració
que signaran aquesta tarda l’em-
presa peruana Perumin Alati SAC
i la Universitat Politècnica de Ca-
talunya-BarcelonaTech (UPC). 

Signaran el conveni, per part de
la universitat, el rector Francesc
Torres, i, per part de l’empresa, Fe-
licita Camposano Lázaro, gerent
general de Perumin Alati SAC.
Serà, però, una signatura virtual

obligada per les circumstàncies,
amb  els representants de la UPC
a  Barcelona i els de l’empresa al
Perú. A l’Escola Politècnica Supe-
rior d’Enginyeria de Manresa (EP-
SEM-UPC) es podrà seguir aques-
ta signatura en directe mitjançant

una pantalla instal·lada a la sala
d’actes del centre, que presidiran
presencialment José Miguel Gi-
ménez, director en funcions de la
Politècnica, i Lluís Sanmiquel,
coordinador del Màster Universi-
tari en Enginyeria de Mines.
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La UPC captarà estudiants del
Perú per al seu màster de mines 
Avui se signarà un
conveni de col·laboració
amb l’empresa peruana
Perumin Alati SAC 

ARXIU/EPSEM-UPC

Visita a una empresa dels alumnes del Màster en Enginyeria de Mines

ARXIU/EUDALD REDÓ

Capella del Guix
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