
Pocs manresans saben
que a la part de darrere
de l’ajuntament hi ha una
terrasseta on es pot gau-

dir d’una vista que reuneix tres
elements tan icònics per a la ciutat
com la Seu, la torre de Santa Ca-
terina i Montserrat. Ahir, uns 350
visitants van descobrir-ho.

Aquest és el punt on, possible-
ment, fan els seus descansos els
fumadors de l’Ajuntament, i vés a
saber si s’hi ha arribat a acords de
govern. Però el to que s’hi respira-
va ahir era molt diferent de l’ha-
bitual.

Durant tota la tarda, l’edifici
municipal va ser un entrar i sortir
de gent per les diverses sales que
estaven obertes a les visites guia-
des, amb l’objectiu de descobrir
les parts de l’ajuntament on es tre-
balla actualment, i també les més
significatives, que s’han anat re-
cordant especialment aquest any
en què s’han complert 125 anys de
les Bases de Manresa. Sí, aquella
assemblea catalanista que va por-
tar al saló de sessions de la casa de
la ciutat (nom amb el qual es co-
neixia abans l’ajuntament) perso-
nalitats catalanes com Enric Prat
de la Riba, Àngel Guimerà i Lluís
Domènech i Montaner, per fer
una assemblea que, d’altra banda,
es considera vital per entendre el
catalanisme polític. 

Un altre indret oblidat de
l’ajuntament és al segon pis, on re-
sulta ara difícil de creure que allà
van estar ubicats, en diferents eta-
pes, habitatges d’empleats, la ca-
serna de la Guàrdia Civil, l’arxiu
municipal o la biblioteca munici-
pal i el museu, i tot això en tan sols
un segle d’existència d’un edifici
que ja té 240 anys.

Els visitants van poder conèixer
els llocs on encara s’escriu la his-
tòria de la ciutat, entre els quals
destaca el despatx de l’alcalde,
ahir decorat amb el manifest sig-
nat pel President  Carles Puigde-
mont i la presidenta del Parla-
ment, Carme Forcadell, en la
commemoració dels 125 anys de
les ja esmentades Bases de Man-
resa a final del març d’aquest any.

Altres punts que els visitants
van poder descobrir ahir en
l’ajuntament de la ciutat van ser la
sala de columnes, on hi ha el qua-
dre de la crema del paper segellat,
aquell que els manresans es van
negar a signar l’any 1808, la part
reformada l’any 2008, caracterit-
zada per les canonades grogues,
o una explicació dels 25 manre-
sans il·lustres, aquells que han be-
neficiat «de manera extraordinà-
ria la ciutat al llarg de la seva his-
tòria», i entre els quals només hi
ha una dona.

Una hora per l’ajuntament més oblidat
Més de 350 persones van fer visites guiades per l’edifici del consistori per descobrir les seves històries i curiositats
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Des del mirador de la part posterior de l’ajuntament es poden veure llocs com la Seu o Montserrat
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Una de les explicacions del guia al saló de sessions
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Al despatx de l’alcalde hi havia un manifest signat per Puigdemont
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Les visites començaven amb la projecció d’un vídeo al replà de l’edifici
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L’oficina de turisme era el lloc on els visitants recollien les entrades

UCE PRADA

La taula en l’acte sobre les Bases de Manresa a Prada de Conflent, ahir

L’Ajuntament es
planteja una nova
visita al Sobrerroca

Després que ahir s’anun-
ciés que s’han exhaurit les
entrades per a les visites
que es faran avui al carrer
de Sobrerroca (de fet s’hi
han afegit dos grups més a
última hora per  l’alta de-
manda), el consistori s’està
plantejant organitzar una vi-
sita de cara al setembre. De
fet, les persones que hi esti-
guin interessades poden ins-
criure’s a través de la pàgina
web de l’Ajuntament, que si
veu que la demanda és sufi-
cient organitzarà la visita.

Un centenar de persones van
assistir, ahir al migdia, a la sessió
organitzada a la Universitat Ca-
talana d’Estiu de Prada de Con-
flent sobre les repercussions
que les Bases de Manresa  han
tingut als Països Catalans. 

Entre d’altres, a l’acte hi va par-
ticipar un dels comissaris del
125è aniversari de les Bases de
Manresa, Jordi Rodó, i en va fer la

clausura l’alcalde de Manresa, Va-
lentí Junyent, que va apostar per-
què la ciutat recuperi el protago-
nisme que tenia en el moment que
va ser triada per acollir l’assemblea
de la Unió Catalanista que va apro-
var les Bases. Després de l’acte, ce-
lebrat a l’amfiteatre del Liceu Re-
nouvier de Prada, l’alcalde es va
reunir amb els consellers de Cul-
tura de la Generalitat , Lluís Puig, i
de les Illes Balears, Fanny Tur.
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La sessió a Prada sobre les Bases
atrau un centenar de persones
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