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g TRANSFORMACIÓ A LA COVA

MÉS A PROP DE L’ORIGINAL

ada generació té la
seva manera d’expres-
sar la recerca de Déu i
de venerar els llocs on

aquesta s’ha donat amb profundi-
tat i autenticitat. Això és el que
succeeix amb la Cova de sant Ig-
nasi a Manresa. Quan ell va arri-
bar fa quasi cinc-cents anys, era
una balma oberta sobre el riu Car-
dener, des d’on s’albirava la silueta
de Montserrat. Amb això s’incor-
porava a una tradició eremítica
anterior present a la ciutat. El Pe-
legrí va escollir la roca nua, com
nua va ser la seva experiència
mística. Amb el pas dels segles, les
diverses generacions han venerat
aquest lloc incorporant-hi ele-
ments que eren significatius pel
seu temps (retaules, estucs i mar-
bres) per preservar la sacralitat de
l’indret. La darrera modificació va
ser feta a començament del s. XX,
amb la reforma del vestíbul de l’a-
vantcova d’estil modernista. A
més dels vitralls, mosaics i sota re-
lleus fets pet Martín Coronas sj,
destaquen els dos esplèndids àn-
gels de bronze de Josep Llimona
al llindar de la Coveta. L’un repre-
senta la via ascètica i l’altre, la mís-
tica, és a dir, el fer i el deixar-se fer
propis de tota pràctica espiritual. 
A prop del cinquè centenari del
pas del Pelegrí per la Cova, la sen-
sibilitat del nostre temps ens
mena a apropar-nos el més possi-
ble a la nuesa de l’indret que ell
va conèixer. En recuperar l’atmos-
fera de roca i pedra, possibilitem
que totes les generacions es tro-
bin en el punt de partença, tot
respectant també la sedimentació
de la tradició. Es tracta del mateix

criteri que es va tenir amb la re-
forma de la casa-torre de Loiola el
1991, quan es va celebrar el cin-
què centenari del seu naixement,
així com amb les habitacions (le
Camerette) on sant Ignasi va viure
els darrers anys de la seva vida a
Roma. La intervenció ha estat
llarg temps reflexionada i consul-
tada amb el pare general de la
Companyia de Jesús. Ell mateix hi
va donar suport explícitament
quan va passar per Manresa al
novembre del 2008.
Tres són les intervencions més re-
llevants: en primer lloc, trobarem
la Coveta més a prop del seu estat
original perquè s’haurà tret l’ar-
rambador de marbre (fet el 1900)
que cobreix la part inferior de la
paret dreta, deixant a la vista la
roca; en segon lloc, es posarà una
mampara de vidre a l’entrada del
vestíbul de l’avantcova per afavo-
rir ja des de lluny un clima de re-
colliment i de pregària; en tercer
lloc, es desplaçarà la ubicació ac-
tual de la petita botiga per allibe-
rar un espai per fer-hi les explica-
cions per als visitants. Aquest es-
pai estarà enriquit per diferents
elements, on destacarà l’arramba-
dor de marbre procedent de la
Coveta així com la porta que des
del 1625 fins a començament del
s. XX en protegia l’entrada. 
Amb aquestes modestes modifi-
cacions, la comunitat de Jesuïtes
de Manresa creiem que afavorim
un contacte més directe amb l’ex-
periència que va tenir sant Ignasi.
De fet, aquesta Cova conté dues
característiques que reflecteixen
l’essència de l’espiritualitat igna-
siana: és recollida i oberta al ma-
teix temps, és a dir, conjuga con-
templació i acció, interioritat i
obertura al món, fecundes ten-
sions que es conjuguen en aquest
espai, el qual cada cop és més vi-
sitat per persones d’arreu del
món que hi vénen a inspirar-se.  
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oses de l’urbanisme.
L’Ajuntament de Man-
resa està pagant més
d’11 milions d’euros

pel solar del carrer Saleses nú-
mero 9 a causa d’una sentència ju-
dicial adversa. El mateix Ajunta-
ment va cedir ahir gratuïtament
per fer-hi horts urbans el solar del
carrer Saleses número 10. Solar ric,
solar pobre a banda i banda del
mateix carrer.

En pocs metres de diferència es
concentra part del millor i del pit-
jor que està passant a la ciutat en
aquests moments.

El millor és que al carrer Saleses
número 10 l’Ajuntament s’ha mos-
trat sensible a una petició que feia
anys que plantejava l’Associació de
Veïns de les Escodines, que volia
posar en pràctica un projecte de
treball col·lectiu al barri per trans-
formar un espai abandonat, on no

es fa res des de fa molt temps, en
terra fèrtil que permeti recollir
fruits físics en forma de verdures i
hortalisses i altres de més imma-
terials, però no menys importants,
que vindran de l’esforç braç a braç
i de les satisfaccions que també
fructificaran.

El pitjor és que al carrer Saleses
número 9, l’Ajuntament està pa-
gant una morterada per un solar
ple de canyes on ni tan sols hi ha
horts urbans, entre altres coses
perquè conté un desnivell impor-
tant.

Entre el 30 de març del 2014 i la
mateixa data del 2020 l’Ajunta-
ment haurà de pagar 10,7 milions
d’euros  als amos del solar de 5.200
metres quadrats de les Saleses
que van instar-ne l’expropiació
després de passar el termini legal
d’afectació urbanística sense que
el govern municipal mogués fitxa.

A banda dels 10,7 milions d’eu-

ros que s’estan pagant –més d’1,5
milions cada any– el 8 de juny del
2011 l’Ajuntament va ordenar el
pagament a favor dels expropiats
de l’import corresponent al que
considerava que valia el solar:
347.529 euros. A aquestes quanti-
tats caldria sumar-hi interessos. 

Res a veure
Vist el panorama, la ciutat sembla
menys inhòspita a l’altra banda del
carrer. A Saleses 10 s’hi faran  5 par-
cel·les destinades a horts urbans
per promoure l’agricultura de pro-
ximitat, l’autoconsum i l’horta eco-
lògica, així com ajudar a enfortir la
socialització de gent del barri. 

Consultats l’Ajuntament i l’as-
sociació de veïns per aquest diari,
tots dos insistien que no tenia res
a veure el tema de Saleses núme-
ro 9 i 10. I, efectivament, no tenen
res a veure excepte la proximitat de
situacions tan dispars.
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Aquí horts, aquí una morterada
A una banda del carrer de les Saleses hi ha el solar que ha costat a

l’Ajuntament més d’11 milions, a l’altra cedeix terreny per fer-hi horts
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g A BANDA I BANDA DEL CARRER SALESES

SALESES, 10
Solar per a horts urbans

SALESES, 9
Solar sense ús, que ha costat 

a l’ajuntament 11 milions d’euros

Diverses persones van alertar
ahir els Mossos d'Esquadra que
havien rebut un correu sospitós
firmat suposadament pel director
de Càritas Manresa, Jaume Espi-
nal, en el qual demanava que se li
transferissin 2.000 euros urgent-
ment. L'escrit, que ha estat des-
mentit per l'entitat arxiprestal,
explicava que Espinal havia estat

víctima d'un atracament durant la
seva estada a Àfrica i que reque-
ria un préstec de 2.000 euros ur-
gentment, que calia que li fessin
mitjançant Western Union o Mo-
neygram i que retornaria la set-
mana vinent.

Segons ha pogut saber aquest
diari, el correu electrònic va ser en-
viat ahir a la matinada des del
compte caritasmanresa@gmail.
com. Se sospita que uns estafadors
haurien accedit a la base de dades
de l'entitat i haurien aconseguit els
seus contacte per fer-los arribar el
correu.

Els Mossos d’Esquadra estan in-
vestigant l’autoria dels fets.
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Usurpen la identitat del
director de Càritas Manresa
per fer una estafa electrònica
Diversos contactes de

l'entitat han rebut un correu
en el qual es demanava un
préstec de 2.000 euros


Dues joves van resultar ferides

en un accident de trànsit, dijous al
vespre, al carrer Ventura de Man-
resa. Segons els Bombers, el si-
nistre, un xoc entre dos vehicles,
va tenir lloc poc després de 2/4 de
9. Les joves, una noia de 19 anys
i veïna de Sant Vicenç, i una de 18
veïna de Manresa, van haver de ser
traslladades a l'Hospital de Sant
Joan de Déu de Manresa amb
pronòstic lleu. Una hauria patit un
cop a l'esquena i l'altra una fuetada
cervical. Totes dues viatjaven al
mateix vehicle. Pel que fa al con-
ductor de l'altre vehicle, va sortir
il·lès de l'accident.
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Dues noies ferides
en una col·lisió al
carrer Pep Ventura
de Manresa

- Incorporació immediata, alta SS, fix
- Responsable de marca

- Sou fix + comissions i variables
- Vehicle d'empresa

- Integració plantilla estable
- Garantia màxima confidencialitat 

en el procés de selecció.

GRUP D ’AUTOMOCIÓ

Accessoris Manresa
Accessoris Manresa 4x4

Sala Motors
Sala Cars

Mercamòbil

Interessats envieu C.V. a info@salateam.com

COMERCIAL
VENEDOR PROFESSIONAL 

AMB EXPERIÈNCIA

Necessita incorporar
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