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El bisbat de Solsona
confia la parròquia
de la població de
Bagà a una religiosa

El pregó infantil dóna
el tret de sortida a
les Festes de la Llum
ARXIU/SALVADOR REDÓ

REDACCIÓ | BAGÀ

Sílvia Alcàntara amb el bust de l’Amat-Piniella

Alcàntara guanya
l’Amat-Piniella amb
«Olor de colònia»
REDACCIÓ | MANRESA

L’escriptora Sílvia Alcàntara (Puig-reig, ) ha guanyat el premi Joquim Amat-Piniella, que atorga Òmnium Cultural del Bages, per la seva obra Olor de colònia,
un dels grans èxits literaris de l’any passat que, aquest
, continua generant admiració. L’acte de lliurament
del guardó, un bust d’Amat-Piniella, es va fer a la Sala Petita del Kursaal, on Alcàntara va explicar que ha reflexionat en profunditat sobre tot el que li està passant des
que es va editar la seva obra, de la qual s’han fet set edicions i s’han venut . exemplars. Alcàntara va dir:
«miro enrere i m’adono que no hi ha cap secret; la meva
és la història d’una dona que un bon dia va decidir aprendre la llengua que li havien negat durant tants anys. Una
història d’amor per aquesta llengua i aquest país». Olor
de colònia és ambientada a les colònies industrials tèxtils del Llobregat, concretament a Cal Vidal, on Alcàntara va passar els primers vint anys de la seva vida. La tardor vinent sortirà al mercat la segona novel·la de l’escriptora, que ara s’està a Terrassa. Als parlaments, des
d’Òmnium Cultural es va insistir en la idea que Manresa
dediqui una estàtua de l’escriptor manresà Amat-Piniella,
que va sobreviure als camps de concentració nazis. El
 es compliran els  anys del seu naixement.
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La Politècnica de
Manresa estrenarà
una nova enginyeria
REDACCIÓ | MANRESA

El curs vinent, l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) impartirà una nova enginyeria, que suposa el naixement del segon departament
de la UPC amb seu a Manresa. El rectorat de la Universitat Politècnica ja hi ha donat el vistiplau, i ara només
cal la confirmació del Consell Interuniversitari de Cataunya. Ja fa anys que des de l’EPSEM es treballava per
fer realitat el projecte. El nou grau és únic a Catalunya
i a l’Estat. Es tracta de l’Enginyeria d’Integració de Sistemes TIC. Aquests estudis combinen coneixements d’informàtica, electrònica i telecomunicacions per donar una
formació generalista i sòlida en l’àmbit de les noves tecnologies. Ara l’EPSEM disposa d’un segon departament
de la UPC a Manresa. Es tracta del departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics. L’altre és el
departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals, creat el .

La religiosa Maria Teresa Bossa s’ha convertit en la primera dona que s’encarregarà d’una parròquia del bisbat de
Solsona, concretament de la rectoria de Bagà. Ho serà fins
al mes de juny, ja que el rector de la població estudiarà Dret
Canònic a Roma fins a l’estiu. És el primer cas d’aquest tipus que es dóna al bisbat de Solsona. La seva responsabilitat serà dur l’administració de la parròquia, visitar, portar
la comunió als malalts i gestionar el Full Parroquial, a més
a més de col·laborar amb les entitats del poble. «Viure a la
rectoria és poder ajudar en tot el que es necessita de la parròquia», diu Bossa. No pot dir missa. En aquest cas se’n fa
càrrec o bé el rector de Guardiola de Berguedà o bé el de
la Pobla de Lillet. Maria Teresa Bossa va néixer a Callús fa
 anys i forma part de la fraternitat Maria Verge. Només
hi ha tres casos com el seu a Catalunya.
ARXIU/PILAR MÀRQUEZ

Maria Teresa Bossa a la rectoria de Bagà
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El trànsit dels dies
feiners s’imposa
a l’autopista
Manresa-Terrassa

Pregó infantil de les Festes de la Llum
REDACCIÓ | MANRESA

Un pregó infantil protagonitzat per alumnes de quatre escoles de Manresa ha donat el tret de sortida a les
Festes de la Llum de Manresa que se celebren aquest cap
de setmana. El pregó el van pronunciar en un saló de
plens de l’ajuntament ple de gom a gom. Era signat per
les escoles Santa Rosa de Lima, Ave Maria, Renaixença
i Joviat, quatre centres educatius de la ciutat que han celebrat aniversaris aquest any. Quatre alumnes van llegir el pregó en nom dels centres respectius. Com no podia ser d’una altra manera, en el text van explicar els fets
de la misteriosa Llum, amb rodolins inclosos.
Després de l’acte de lectura es van cantar els goigs de la
Misteriosa Llum. També hi va intervenir el president de
la Coordinadora de Jubilats, Baltasar Corrons, administradors de la Festa de la Llum d’enguany, que va explicar als assistents els valors i la importància de les arrels. En darrer terme hi va intervenir l’alcalde de Manresa, Josep Camprubí, que va recordar els fets de fa 
anys per destacar la importància de la història i d’aquells
que l’han protagonitzada. El colofó final va arribar
quan els quatre alumnes que van llegir el pregó van signar al llibre d’honor de la ciutat.
 CERDANYA

Puigcerdà posa gespa
artificial al seu nou
passeig del 10 d’Abril
REDACCIÓ | PUIGCERDÀ

REDACCIÓ | SANT VICENÇ DE CASTELLET

L’autopista de Manresa a Terrassa ha capgirat la tendència
d’anar més transitada els festius que no pas els dies feiners.
Ara és entre setmana quan registra més volum de trànsit,
just a l’inrevés del que hi passava fa uns anys, quan el trànsit de cap de setmana i festius superava gairebé el  el de
dilluns a divendres. Aquest fet ha coincidit en el moment
en què l’empresa concessionària va començar a aplicar fins
al  de descompte en el preu del peatge els dies feiners.
Des de l’autopista també consideren que aquest increment
de trànsit va coincidir en una època de bonança econòmica
«que va portar la gent a agafar l’hàbit de circular per l’autopista i a gastar més en seguretat». La crisi, però, també hi
ha afectat la circulació. Si bé en vint anys, quan es va
inaugurar, s’hi ha triplicat el pas de vehicles, els dos últims
hi ha hagut un descens. L’any passat va tenir una intensitat mitjana diària de . vehicles, xifra que va suposar
l’, menys que l’any anterior. Aquesta davallada s’ha
notat, sobretot, en el sector del transport: hi passen fins al
 menys de camions, mentre que en turismes hi ha hagut una davallada del .

L’Ajuntament de Puigcerdà ha decidit posar gespa artificial a la part enjardinada del recentment remodelat
passeig del  d’Abril. Això ha provocat tot tipus de comentaris entre veïns i comerciants, i crítiques dels
grups de l’oposició. Per al govern municipal, però, tot són
avantatges perquè, entre altres coses, s’eviten importants
despeses de manteniment a l’hora de regar, sembrar i
fer controls de salut. A més, assegura que és més resistent que la gespa natural i més moderna. No és de la mateixa opinió CiU, a l’oposició. El seu president, Jordi Gassió, ha qualificat la mesura de bestiesa i ha criticat que
l’Ajuntament de Puigcerdà opti per places dures tenint
en compte que «en una comarca com la Cerdanya tot
és verd». També demana un estil més rústic per remarcar el paper de ciutat de muntanya. La gespa artificial
és a la zona enjardinada que tanca el passeig a la part
sud i dóna entrada a l’església parroquial. Els pròxims
dies s’inauguraran oficialment les millores fetes tant al
passeig del  d’Abril com a la plaça de l’Ajuntament.
Queda pendent la reforma de la plaça de Cabrinetty.

