
ada cop n’hi ha menys
perquè hi ha manca de
relleu generacional, la

majoria tenen una edat avançada
i els edificis on viuen són grans i
cars de conservar. Aquests són els
principals motius que han portat
les monges de fins a quatre con-
gregacions de Manresa a des-
prendre’s del seu patrimoni el dar-
rer any. 

Es tracta de les josefines, pro-
pietàries de la residència a la casa
Amigant i que ara ocupa l’Ateneu
Popular la Sèquia; les germanetes
dels pobres; les caputxines del
carrer Talamanca; i les serventes
del Sagrat Cor, al Joc de la Pilota,
que han cedit o venut les seves pro-
pietats de la ciutat. L’èxode d’a-
quests quatre ordes religiosos,
motivat principalment per la man-
ca de vocacions, ha deixat lliures
una mica més de 14.400 metres
quadrats construïts, que passa-
ran a servir, exclusivament, per a
usos socials.

La casa Amigant era propietat de
l’Institut de Religioses Filles de
Sant Josep, que té la seva seu cen-
tral a Madrid. Havia estat un
col·legi i, més recentment feia de
residència d’avis. Des de feia vuit
anys, però, estava en desús i a finals
de l’any 2011 va ser ocupada pels
diversos col·lectius que formen
l’Ateneu Popular La Sèquia. El
passat mes de maig l’Ajuntament
va decidir comprar l’immoble a la
congregació per evitar que tal i com
havia ordenat un jutjat de Manre-
sa, fos desallotjat. Hores d’ara en-
cara s’ha de concretar els seus

usos.
Diferent va ser el cas de l’edifi-

ci propietat de les germanetes dels
pobres. A la manca de vocacions
religioses s’hi van sumar proble-
mes econòmics per realitzar unes
reformes que eren necessàries.
Així que el 2013 es va posar a la
venda l’edifici i el va comprar l’or-

de de Sant Joan de Déu amb la vo-
luntat de fer-hi una mena d’hotel
per a projectes socials.

També és un xic diferent el cas
de les caputxines que han anunciat
que cediran el convent a la Fun-
dació Sociosanitària de Manresa
(FSSM) per fer-hi una residència
per a gent gran depenent. A can-
vi, les FSSM donarà servei a les re-
ligioses que no hauran de marxar
del convent.

La darrera comunitat que s’ha
sabut que deixarà Manresa són les
serventes del Sagrat Cor, que ges-
tionaven la residència per a noies
estudiants i treballadores al carrer
del Joc de la Pilota. La congregació
ha arribat a un acord amb Càritas,
a qui cedirà l’edifici, perquè hi
impulsi projectes socials.
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La marxa de religioses deixa
14.000 m2 per a usos socials

En un any, quatre congregacions de Manresa han cedit o venut les
propietats que tenien a la ciutat Aquests espais ara tindran usos socials



Un Kursaal de rècord
trenca la barrera dels
50.000 espectadors

«Sonrisas y lágrimas», l’espectacle més vist al Kursaal el darrer mig any

ARXIU/SALVADOR REDÓ

spectaculars». Així han
estat definits, aquesta
setmana, els resultats del

primer semestre de l’any assolits
pel teatre Kursaal de Manresa, el
qual ha rebut només en sis mesos
un total de 51.025 espectadors, una
xifra rècord. Aquests més de 50.000
espectadors superen amb escreix
la xifra semestral màxima acon-
seguida fins ara, 49.819 persones,
corresponent al període de ge-
ner a juny de l’any 2011.

Aquestes xifres depassen i de
llarg les previsions d’abans de l’o-
bertura del teatre manresà que si-
tuava l’objectiu a assolir els 50.o00
espectadors anuals. 

El teatre, amb el 43 % d’espec-
tadors, es manté com el gènere es-

trella del Kursaal, seguit de la mú-
sica, que s’emporta el 36 % del pas-
tís i que s’ha incrementat subs-
tancialment –en més de 4.000
persones–. El gènere que ha dis-
minuït en xifra d’espectadors ha
estat el destinat al públic infantil:
perden espectadors el cicle d’I-
magina’t i el Petit Kursaal –un mi-
ler cadascú–.

El nou gerent del Kursaal, Jordi
Basomba, ha explicat que els bons
resultats es deuen a l’augment de
funcions i d’espectacles i a una mi-
llora en l’ocupació de tots els gè-
neres, excepte dos: l’òpera i el
musical. Malgrat això, Basomba
creu que s’han d’interpretar de
manera «circumstancial, perquè
estem parlant de 300 o 400 es-
pectadors».
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Façana de l’edifici que va ser de les germanetes dels pobres
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En un únic semestre, de gener a juny d’aquest any,
fins a 51.052 persones han passat pel teatre manresà


ls romans que van habi-
tar la Cerdanya ja ela-
boraven joies d’or i plata.

Així ho confirma un estudi realit-
zat per la Universitat Autònoma de
Barcelona, en el qual els investi-
gadors han trobat, mitjançant
anàlisis de laboratori, restes d’or i
de plata en peces de ceràmica
trobades al jaciment iberoromà
del Castellot de Bolvir. Això de-
mostra per primera vegada amb
seguretat que al poblat hi havia, a
les acaballes del segle II, un taller

d’orfebreria.
Els investigadors de l’Autònoma

han tornat al jaciment del Caste-
llot de Bolvir en una nova cam-
panya de treballs i el director de les
excavacions, Oriol Olesti, ha as-
senyalat que es tracta de la pri-
mera i única activitat d’orfebreria
amb or demostrada a Catalunya.

La troballa, a més, no només re-

força l’estudi sobre l’activitat del
poblat de Castellot, sinó que a
més, reforça la teoria que en l’è-
poca romana als Esterregalls d’All,
a tocar de Bolvir, s’hi va fer activi-
tat de mineria de recerca d’or.

En base a aquestes troballes, la
nova campanya d’excava-
cions –que s’allargarà fins dissab-
te vinent– se centrarà a destapar
més la part del jaciment on s’ha
trobat el taller metal·lúrgic. A més,
l’equip d’arqueòlegs de la Uni-
versitat Autònoma també es de-
dicarà a excavar i consolidar les
principals parts que identifica-
ran les restes iberes, romanes i me-
dievals per tal que puguin ser vi-
sitables. Els tècnics treballen ja de
cara a la futura inauguració del
centre d’interpretació que s’està
construint a tocar del jaciment.
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Orfebreria de l’època romana a Bolvir

Equip d'arqueòlegs de la UAB treballant sobre les restes del jaciment

MIQUEL SPA

Un estudi de l’Autònoma
demostra que els romans
elaboraven joies d’or i plata
a Bolvir a final del segle II



Els investigadors han trobat
restes d’or i de plata en peces
de ceràmica descobertes al
jaciment iberoromà 

El director de les excavacions
diu que es tracta de la primera
activitat d’orfebreria amb or
demostrada a Catalunya

SET DIES HISTÒRIES DE LA SETMANA

La casa Amigant  estava en
desús i a final de l’any 2011 va
ser ocupada pels diversos
col·lectius de l’Ateneu la Sèquia

L’edifici de les germanetes
dels pobres el va comprar
l’orde de Sant Joan de Déu
l’any passat
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