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La commemoració
de les Bases reprèn
la programació amb
actes d’abast nacional

El nomenclàtor de
la ciutat lligat a les
Bases de Manresa
arriba a les llars
G. C. MANRESA

S’han programat tres activitats acadèmiques a

Barcelona i s’hi portarà l’exposició central del 125è
aniversari, que abans es podrà veure a Manresa
GEMMA CAMPS MANRESA

El programa per commemorar
els 125 anys de les Bases de Manresa inclou quaranta actes. Des de
l’inici de la celebració, el dia 24 de
març, se n’han realitzat tretze. La
resta es farà a partir d’ara i ﬁns a la
cloenda, el març del 2018. Entre
aquests actes, n’hi ha programats
a Barcelona amb l’objectiu de sortir de l’àmbit local i arribar al nacional, van explicar ahir els dos
comissaris de la commemoració,
Francesc Comas i Jordi Rodó.
Els actes previstos a Barcelona
són tres propostes acadèmiques i
una divulgativa, que és l’exposició
central del programa commemoratiu, «Les Bases de Manresa i el
catalanisme», una producció de
la Diputació que, després de fer
estada a Manresa, a la sala d’expo-

sicions del Casino (del 10 de gener
a l’1 d’abril) anirà a la seu de la Diputació, a la Rambla de Catalunya, a l’ediﬁci de Can Serra. No és
l’única exposició prevista. N’hi ha
programades quatre més.
Comas i Rodó van ser acompanyats per Àuria Caus, regidora
de Presidència i Comunicació,
que, com ells, va destacar la «gran
participació» obtinguda pels actes organitzats ﬁns ara, alhora que
va deﬁnir els 125 anys de les Bases
com «una oportunitat extraordinària» per difondre el que va ser
un capítol cabdal per al catalanisme i, alhora, la ciutat que el va
acollir. Mentre que Rodó, que va
dir estar «molt satisfets» de com
ha anat la primera part, va recordar la feina feta, i Comas va repassar la pendent. En va destacar el

Àuria Caus, Jordi Rodó i Francesc Comas després de la presentació, ahir

pes divulgatiu dels actes programats a partir d’ara i, també, el ressò que tindran els previstos a Barcelona, com l’esmentada exposició; un debat sobre la Renaixença
organitzat per l’Institut d’Estudis
Catalans i un sobre les Bases a
cura de la Comissió de Cultura de
l’Ateneu Barcelonès, i una jornada
al CCCB sobre «Els nous drets humans al segle XXI». Tots quatre
tindran lloc l’abril del 2018.
Un concurs i un joc
En l’àmbit divulgatiu hi ha un concurs amb la participació del co-

merç de la ciutat, en què es repartiran fotos de la Manresa de l’època de les Bases per una seixantena
d’aparadors; un joc de ciutat per
localitzar onze espais de la ciutat
relacionats amb les Bases, adreçat
al públic juvenil i familiar; la
col·locació d’un tòtem d’informació sobre la signiﬁcació de les Bases de Manresa per a la ciutat i el
catalanisme polític al costat de
l’avinguda que porta el seu nom, i
la instal·lació d’una placa informativa i d’un vinil de les Bases a
l’Ateneu Les Bases, amb el mateix
objectiu que el tòtem.

Aquesta setmana, a les llars de
Manresa hi arriba un tríptic que
repassa el protagonisme en el nomenclàtor de la ciutat de fets o
persones relacionats amb les Bases de Manresa. Se n’estan repartint 38.500 exemplars.
A banda d’informació dels carrers relacionats amb les Bases, el
full informatiu també parla de
l’aprovació, el març del 1892, en la
primera Assemblea de la Unió Catalanista, del text que es coneix
amb el nom de Bases de Manresa,
considerat un dels primers documents del catalanisme polític.
Els vials que hi surten, amb un
mapa per situar-los, són: l’avinguda de les Bases de Manresa, el carrer de Valentí Almirall, el del bisbe
Torras i Bages, la plaça d’Enric
Prat de la Riba i els carrers d’Àngel
Guimerà, Francesc Moragas, Lluís
Domènech i Montaner, Josep
Puig i Cadafalch i Oleguer Miró.
A la contraportada del full es recorda que, enguany, l’Ajuntament
de Manresa, on es van proclamar
les Bases, ha estat declarat bé cultural d’interès nacional dins la categoria de lloc històric.
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