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La visita a la Seu amb parada
al nou Espai Oliba esgota les
cent localitats disponibles

Queixes al carrer Major pel
canvi d’uns contenidors per
fer lloc a les ratlles grogues
ARXIU PARTICULAR

ARXIU PARTICULAR

S’ha programat una visita el dia 29 per a les persones que n’han quedat
fora Els actes del mil·lenari de la dotació del temple tornaran el setembre
METE CODINACH

GEMMA CAMPS MANRESA

Que la basílica de la Seu és l’element patrimonial més important
de Manresa queda a bastament
demostrat cada cop que s’hi organitza una nova visita. És el cas de
les cinc Vesprades mil·lenàries
que s’hi han fet per commemorar
els mil anys de la dotalia per a la
represa del temple, i que han inclòs entrar al nou Espai Oliba.
Avui tindrà lloc la cinquena. En total, han atret cent persones, tantes
com localitats disponibles. Per a
les que n’han quedat fora se n’ha
programat una altra el dia 29.
Les visites, a cura del guia David
Ferré, han suposat poder visitar el
nou Espai Oliba, inaugurat aquest
mes i que, situat al sotaclaustre,
permet veure on hi ha les restes
romàniques més antigues de la
Seu. Les visites també han suposat poder pujar fins a la primera
coberta de la basílica per gaudir
de les vistes de la ciutat al capvespre des d’un punt privilegiat.
Els propers actes del mil·lenari,
a banda de la visita del dia 29 (6
euros i de franc per als menors de
14 anys) ja no seran fins al setembre, amb el 4t Festival de Microteatre Cop d’Ull, i a l’octubre, amb
un cicle de coneixement romànic.

Parada a la primera coberta de la basílica de la Seu
METE CODINACH

Els visitants al nou Espai Oliba, inaugurat aquest mes

Els contenidors al carrer Major

La plaça on eren, amb les ratlles

G. C. MANRESA

poc més de metre i mig), de manera que, quan algun incívic no
deixa la brossa on toca, de seguida
es generen problemes per passar.
Primer, els va col·locar davant
per davant dels baixos d’una casa
i, com que els seus inquilins es van
queixar perquè és un habitatge i
quan la gent llençava el vidre al
contenidor ho sentien com si el
tinguessin dins de casa, els va
moure una mica a la mateixa vorera, de tal manera que ara queden davant d’un comerç. Malgrat
això, continuen sentit el soroll.
Opinen que traslladar els contenidors per pintar ratlles grogues i
ampliar voreres i col·locar-los en
un vial tan estret contradiu del tot
l’objectiu de les ratlles grogues.

Un dels canvis que ha comportat la pandèmia als carrers ha estat
la decisió d’alguns ajuntaments
d’ampliar les voreres ocupant part
del calçada perquè els vianants
tinguin més espai. És el cas de
Manresa. Un dels vials on ho ha fet
és al carrer de Sant Josep i a la plaça de Mossèn Vidal, que hi enllaça. Ha suposat moure els contenidors de la plaça al carrer Major.
Veïns d’aquest carrer del Poble
Nou s’han queixat que l’Ajuntament hagi desvestit un sant per
vestir-ne un altre, tenint en compte que el canvi d’emplaçament
dels contenidors ha suposat portar-los a un vial que no té unes voreres precisament amples (fan

AJUNTAMENT
DE CASTELLNOU
DE BAGES

ANUNCI
Sobre aprovació inicial de la modificació puntual del POUM núm. 8 per a
correcció de la qualificació urbanística de la parcel·la situada al carrer
Castelltallat núm. 67 a la urbanització del Serrat terme municipal de
Castellnou de Bages
Expedient 113/2020
Es posa en coneixement públic, per acord del Ple de data 7 de juliol de 2020,
l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM núm. 8 per a correcció
de la qualificació urbanística de la parcel·la situada al carrer Castelltallat
núm. 67 a la urbanització del Serrat terme municipal de Castellnou de Bages
L’expedient se sotmet a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar
des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el diari El Punt Avui, en el diari Regió7 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que totes les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.
La documentació estarà a disposició a la Secretaria de l’Ajuntament (plaça
de l’Església, s/n) en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 8 a
15 h) i a la web municipal <http://www.castellnoudebages.cat>.
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