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La Mion fa més de 20 anys que lluita
perquè s’arregli el camí de la Gravera

La millora de l’accessibilitat al barri ha estat una reivindicació constant de l’associació de veïns

Juan José Porcel al camí de la Gravera
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La junta veïnal va arribar a amenaçar de dimitir
ARXIU/JORDI SERAROLS
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Millores al local de
l’Associació de Veïns
de la Carretera de
Santpedor
n La Secció d’Equipaments Municipals de l’Ajuntament de Manresa està realitzant obres de millora dels locals de l’Associació de
Veïns de la Carretera de Santpedor. Amb motiu d’aquests treballs,
que formen part de les obres previstes al Districte Nord, s’ha col·locat un contenidor de runes davant
el número 157 de la carretera de
Santpedor. És previst que aquests
treballs durin 2 setmanes.

Compromís de
l’equip de govern
per activar la Taula
de Civisme
REDACCIÓ MANRESA

n Regidors de l’equip de govern
municipal s’han reunit amb representants d’entitats veïnals i
dels cossos de seguretat i s’han
compromès a activar la Taula de
Civisme per tal de contribuir a millorar aquest aspecte clau per a la
convivència als barris. En la reunió s’ha tractat la percepció d’inseguretat en algunes zones, fruit
sobretot d’episodis d’incivisme i
delinqüència en punts concrets.
Una veïna intentant passar per l’estret espai habilitat per a vianants
FRANCESC GALINDO MANRESA

nLa lluita veïnal de la Mion-Puigberenguer perquè hi hagi una
connexió digna i segura amb el
sector de la plaça Catalunya és
gairebé tan antiga com el barri.
Durant les dues darreres dècades, a causa de l’augment del trànsit rodat pel camí de la Gravera, les
peticions de l’associació de veïns
han estat reiterades i han constituït un dels eixos de la seva reivindicació.
Per això les paraules de l’alcal-

de de Manresa, Valentí Junyent,
expressant la voluntat de començar l’any que ve les obres per
arranjar el camí de la Gravera han
tingut una signiﬁcació molt especial per al líder veïnal Juan José
Porcel, que ha volgut subratllar
aquest compromís municipal que
arriba després d’anys i panys de
lluitar-hi.
A l’hemeroteca no és difícil trobar imatges que documenten el
llarg recorregut de la reivindicació
de l’associació de veïns, com la

Un professor de Fisioteràpia
de la FUB és guardonat amb
el premi estatal Doctoralia
ARXIU PARTICULAR

La plataforma té 11 milions

d'usuaris al mes i està
disponible en 21 països
de tot el món

que mostra l’exalcalde Jordi Valls
escoltant les reclamacions de millors accessos al barri i la necessitat d’una vorera al camí de la Gravera que permeti arribar amb seguretat a l’avinguda Tudela.
Durant les darreres dues dècades s’hi han fet actuacions parcials de millora que han aportat
algun tram de vorera i un itinerari
marcat amb pilons reﬂectors,
considerats clarament insuﬁcients per l’associació de veïns,
que el que vol és una vorera com

S’ha fet lliurament de 350

REDACCIÓ MANRESA

Rafel Donat Roca

Doctoralia és una plataforma
mundial que connecta professionals de la salut amb pacients. Ofereix eines que ajuden a millorar la
visibilitat dels professionals de la
salut, i els ajuda a gestionar millor
la seva relació.

cal. Fa poc més d’un any, la junta
va amenaçar de dimitir si l’Ajuntament no li donava resposta.
Ara, la voluntat de l’Ajuntament
és treballar en el projecte executiu
i iniciar els treballs a ﬁnal del primer semestre del 2017.
El camí de la Gravera és un dels
principals punts d’accés al barri
de la Mion-Puigberenguer i fa
molts anys que els problemes de
seguretat que pateix, principalment per als vianants, són ben coneguts.

1.800 persones han vist la
segona Exposició Playmobil
durant el cap de setmana
euros per al centre de
recursos que ajuda afectats
de trastorns autistes
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nEl doctor Rafel Donat Roca, professor dels Estudis Universitaris
de Fisioteràpia de la UManresa,
ha guanyat els Doctoralia Awards
en la categoria de Fisioteràpia a
nivell de tot l’estat espanyol.
Els Doctoralia Awards són un
reconeixement a la feina dels professionals de la salut més destacats de diferents especialitats.

A l’època de l’alcalde Jordi Valls els veïns ja reivindicaven

n Aquest cap de setmana ha ﬁnalitzat la segona Exposició Playmobil a Manresa. La mostra, que s’ha
pogut veure en tres llocs diferents
de la ciutat, al carrer del Balç, a la
Sala Gòtica de la basílica de la Seu
i a l’Espai 1522, ha rebut 1.800 visites.
D’altra banda, pel mercat de
Playmobil de la plaça Major hi

han passat un miler de persones.
Com en l’edició anterior, també
s’ha fet el concurs per trobar el
«click amagat», amb la col·laboració d’una vintena d’establiments
del Centre Històric.
Dissabte es va fer, a l’Espai
1522, la conferència «Pares, m’ensenyeu a jugar?», a càrrec de Marta Selva i Enric Bastardas, que va
aplegar una cinquantena de persones. L’Exposició Playmobil s’ha
fet gràcies a la col·laboració de
Catclicks amb l’Ajuntament, entitats que després de la conferència
van lliurar 350 euros al Centre de
Recursos per a Trastorns de l’Espectre Autista.

Baranes perquè la
gent gran no caigui
a la Font dels
Capellans
REDACCIÓ MANRESA

n L’Ajuntament de Manresa ha
enllestit les obres per instal·lar
dues baranes en escales properes
als blocs número 1 i 7 del barri de
la Font dels Capellans. L’actuació
dóna resposta a una petició formulada per l’associació de veïns
per millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants en aquests
dos punts del barri. Amb les baranes les persones d’edat avançada
tindran menys risc de caigudes.

Talls de trànsit per
l’ampliació de la
residència Sant
Andreu
REDACCIÓ MANRESA

nAigües de Manresa ha iniciat els
treballs de connexió de clavegueram de l’ediﬁci número 11 del carrer Remei de Baix a la xarxa general de sanejament, per les obres
d’ampliació de la residència Sant
Andreu. Amb motiu d’aquests treballs, que es preveu que durin una
setmana, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer Remei de Baix i es
mantindrà l’accés pels extrems
del vial als guals afectats.

