
235 persones van participar,
ahir a la tarda, en la caminada po-
pular de les Bases, de 9 quilòme-
tres. Van sortir dels Trullols cap a
Sant Benet de Bages passant pel
santuari de la Salut, els Tres Salts
i, seguint la riba dreta del Llobre-
gat, van arribar al monestir. 

Les inscripcions disponibles,
185, es van exhaurir dijous. Ahir
només quedaven 15 places, però
finalment es van poder apuntar a

la caminada les 50 persones que
van anar fins als Trullols per acon-
seguir alguna d’aquestes places.
El fet que, a la tornada, no tothom
necessités el bus que es va posar
a la disposició dels participants,
ho va fer possible. 

La sortida, inclosa en els actes
per commemorar als 125 anys de
les Bases de Manresa, va repro-
duir la visita  que van fer a Sant Be-
net, el 26 de març del 1892, els de-
legats de la Unió Catalanista, reu-

nits a la capital del Bages per apro-
var les Bases per a una Constitució
Regional Catalana. Aleshores, van
anar a Sant Benet amb carruatges.
Arribats a Sant Benet, els delegats
d’ahir van gaudir d’avituallament
i d’una visita comentada al mo-
nestir en grups de quaranta.  

Les properes activitats progra-
mades per commemorar els 125
anys de les Bases seran les «Visites
a la Manresa desconeguda», inclo-
ses en el programa de la festa ma-

jor. N’hi ha tres i tindran lloc els
dies 22, 23 i 24 d’agost, a l’edifici de
l’ajuntament, al carrer de Sobrer-
roca, on aleshores vivien els pro-
homs de la ciutat, i a l’Oller del
Mas, respectivament. A l’Oller s’ex-
plicarà l’arribada de la fil·loxera a
les vinyes, que va ser coetània a la
celebració de les Bases. A més a
més, l’aleshores propietari va par-
ticipar en l’assemblea com a dele-
gat de Sarrià (barri de Barcelona
que el 1892 era un poble).
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Nou quilòmetres per recordar les Bases
235 persones caminen fins a Sant Benet imitant els delegats que el 1892 hi van anar amb carruatges
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Els participants en la caminada popular de les Bases celebrada ahir a la tarda, que va incloure una visita comentada al monestir de Sant Benet

Prevenir els infants del perill de
les addiccions i fomentar uns hà-
bits de vida saludables és l’objec-
tiu de la festa Estels de Vida, que
tindrà lloc aquesta tarda al parc
Vila Closes de la barriada Saldes-
Plaça Catalunya amb el lema «Di-
guem sí a la vida», dins els actes
de les festes d’estiu d’aquest bar-
ri manresà.

Organitzada per l’Associació
Cultural Argentina i l’Associació
de Veïns de Saldes-Plaça Catalu-
nya, la festa començarà a les 5 de
la tarda amb un taller d’estels, ma-
quillatge, escacs, jocs infantils i in-
flables. A les 6 es farà una mostra
de vehicles dels Mossos d’Esqua-
dra i xocolatada i, seguidament, la
volada col·lectiva d’estels i la lec-
tura  del manifest. Amb l’aportació
d’un euro, es rebrà la participació
en el sorteig d’una samarreta del
primer equip del FC Barcelona. La
recaptació que s’aplegui es lliura-
rà a la Fundació Rosa Oriol de
Manresa, que la destinarà als di-
ferents projectes solidaris que
porta a terme a la ciutat. 
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El parc Vila
Closes acull
aquesta tarda la
festa infantil
Estels de Vida 
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Una professional lliura el certificat de valentia a un nen, a l’hospital

Els nens i nenes ingressats a
l’Hospital Sant Joan de Déu i a la
Clínica Sant Josep de Manresa
marxen a casa seva amb un certi-
ficat de valentia. Es tracta d’una
acció simbòlica que vol reconèi-
xer la col·laboració i l’esforç que
han mostrat els infants durant la
seva estada a l’hospital. 

L’objectiu del certificat de va-

lentia, que es lliura als infants des
del mes passat, pretén contribuir
a fer que el seu pas per l’hospital
sigui una experiència el més po-
sitiva possible. El certificat, que es
lliura als menuts just abans de re-
bre l’alta, reprodueix la imatge
d’un superheroi.  Aquesta inicia-
tiva és fruit d’una col·laboració
entre Deyse Neteges i Manteni-
ment i la Fundació Althaia.
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Els infants ingressats a Althaia
reben un certificat de valentia

VIA PÚBLICA 

Dilluns comença
la reparació de rajoles
a la plaça Major

Aquest dilluns comencen els
treballs de substitució de peces
trencades o soltes a l’entrada a la
plaça Major pel Sobrerroca. Es ta-
llarà aquest vial a l’altura del pas-
satge dels Amics, de forma que els
turismes i furgonetes petites po-
dran accedir a la plaça pel Cap del
Rec, que s’invertirà de sentit. 
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