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Una quinzena
d’artistes i
artesans faran
parada al Passeig,
L’institut manresà ha organitzat una dotzena de jornades amb activitats per celebrar l’aniversari aquest diumenge

El Peguera commemora 90 anys lluint
orgull històric i reivindicant el seu futur
G. C.
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L’Institut Lluís de Peguera de
Manresa es podria haver esperat
al centenari del centre per fer una
gran commemoració, però ha decidit que 90 anys ja són un motiu
prou important de celebració. Entre el 8 d’octubre vinent i l’1 de
juny del 2018, la comissió organitzadora del 90è aniversari ha programat una dotzena de jornades
amb activitats molt diverses.
L’objectiu de la commemoració, va explicar, ahir, la directora,
Assumpta Pla, és lluir orgull per la
història del Peguera, que «durant
aquests 90 anys ha anat en
paral·lel amb tots els esdeveniments de la ciutat»; recordar que
«ha estat un punt de referència a
Manresa i a la Catalunya Central»,
i, alhora, reivindicar-ne el futur.
«La voluntat d’innovació i les millores d’escola avançada en temes
com les noves tecnologies, la participació, l’ètica i els valors».
Van acompanyar Pla membres
de la comissió –formada per la direcció del centre i representants
del professorat, l’AMPA i els Amics
del Peguera– entre els quals Ermengol Calvet, que va repassar els
actes, i Carme Cerarols, la mestra
més veterana que queda al Peguera. Hi va entrar com a alumna i des
del 1975 hi fa de professora. «Les
he vist de tots colors», va comentar. També hi havia la pubilla, hereu, dama i fadrins de l’institut.

L’Associació de Veïns del Passeig i Rodalies celebra les festes
del barri. Entre les activitats previstes, diumenge, hi ha la 38a edició de la Fira d’Artistes i Artesans.
El programa començarà aquest
dissabte, a les 6 de la tarda, amb
animació infantil a la plaça de
Crist Rei de la Companyia Ai Carai. A partir de les 10 de la nit, al
mateix lloc, tindrà lloc l’espectacle
de revista Meitat àngel i meitat dimoni, amb un mag, una vedet, un
transformista i ball.
Diumenge, de les 10 del matí a
les 9 del vespre, se celebrarà la 38a
Fira d’Artistes i Artesans al passeig
Pere III, entre la plaça de Crist Rei
i el Casino. En aquesta edició, hi
participaran una quinzena d’artistes i artesans de tot Catalunya.
Les festes s’acabaran dilluns, a
les 7 de la tarda, amb la xerrada
«Les pensions i l’estat del benestar
a la Catalunya del futur», a càrrec
de Delﬁna Corzan. L’acte, organitzat per Manresa pel Sí, es farà al
nou local de l’ens veïnal, al carrer
de Circumval·lació, 13, baixos.

De monument a
centre escolar
 A canvi de col·laborar en la
guerra del Francès (1808),
Manresa havia de rebre com
a recompensa un monument
que no es va acabar de fer. En
lloc de l’obra, l’Ajuntament va
demanar poder tenir un grup
escolar. La construcció va començar el 1910; es va inaugurar el 8 d’octubre del 1927. El
Peguera va ser el primer institut de Catalunya fora de les
capitals de província.

Participants en la presentació dels actes dels 90 anys del centre, ahir

Calvet, exalumne de diürn i
nocturn, expresident de l’AMPA i
soci dels Amics i Amigues del Peguera, va repassar els actes. El primer, el 8 d’octubre (11.30 h), inclourà jornada de portes obertes
amb la presentació de la publicació de Pere Gasol Pinzellades
d’història i la intervenció de l’historiador Francesc Comas; una visita guiada al centre a càrrec d’Enric Masana, delegat del Col·legi
d’Arquitectes al Bages-Berguedà;
l’exposició a l’Aula 100 de treballs

obres i publicacions d’exalumnes
signiﬁcatius, com Amat Piniella i
Matilde Almendros, i l’exposició a
la biblioteca d’una maqueta de
l’ediﬁci projectat per Alexandre
Soler i March. El ﬁnal de festa el
posarà el grup Rostoll i un pastís
d’aniversari que tallaran tres exalumnes que tenen més de 90 anys
i els tres més joves del centre.
Diàleg d’Obradors i Ribas
La inauguració oﬁcial del curs a la
sala d’actes, el 26 d’octubre (20 h),

inclourà un interessant diàleg entre els físics Xavier Obradors i Ignasi Ribas. El dia 28, al Casino (20
h) es presentarà el vi commemoratiu dels 90 anys, elaborat per
Collbaix. Entre els actes del segon
trimestre hi ha, del 6 al 24 de febrer, a la Biblioteca del Casino,
una exposició dels 90 anys del Peguera. El 2 de març es farà la 2a Peguera’s Night i l’11 del mateix mes,
el dia de l’esport, amb una cursa
pel Passeig. El tercer trimestre inclourà un espectacle de cloenda,
el 4 de maig, al Kursaal (20 h), que
vol ser sonat, va avançar Calvet.

Els Bombers faran un acapte
de sang especial de vuit hores
Els Bombers donaran sang a la
seu ﬁxa del Banc de Sang i Teixits
de Manresa, a l’Hospital Sant Joan
de Déu, el dijous 28 de setembre,
d’11 a 3 de la tarda i de 4 a 8.
AJM

Manresa suma tres busos híbrids a la
seva ﬂota de 17 i ja en són cinc en total
REDACCIÓ MANRESA

En el marc de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura,
Manresa va presentar, ahir, tres
nous busos híbrids per al transport
de viatgers operat per l’empresa
del grup Sagalés. Amb aquests, ja
eleva a cinc els vehicles d’aquestes
característiques del total de 17 que
composen la seva ﬂota.

Els tres busos híbrids se sumen
als dos que es van estrenar fa dos
anys i, preferentment, faran els recorreguts de les línies L1-La Balconada i L2-La Parada, que tenen
la parada de regulació principal al
carrer d’Àngel Guimerà, on sovintegen les queixes dels botiguers
pel soroll, el fum i les vibracions
que generen els busos mentre es-

L’Ajuntament substituirà el joc
malmès a la plaça Espanya
REDACCIÓ MANRESA

Mentre no faci la primera millora integral del parc infantil de la
plaça Espanya, prevista per a l’any
vinent, l’Ajuntament ha anunciat
queproperament procedirà a la
retirada de l’element malmès que
aquest diari va denunciar que suposava un perill i que el consistori
va precintar per evitar que els
nens hi prenguessin mal.
Posteriorment a la seva retirada,

i mentre no es faci la millora integral de la resta d’elements del parc
infantil, se n’instal·laran tres de
nous: un gronxador doble (amb
una cadira plana i una d’adaptada)
i dues molles, que preveu que estiguin instal·lats durant la segona
quinzena d’octubre. El cost de l’actuació és de 3.800 euros.
El consistori recorda que els
jocs instal·lats actualment al parc
de la plaça Espanya són del 1992.

peren la seva hora de sortida.
Ahir al matí, a la plaça Sant Domènec, es van presentar els tres
vehicles amb la presència del regidor Qualitat Urbana, Mobilitat i
Serveis de l’Ajuntament, Jordi Serracanta; el director d’explotació
de Manresa Bus, Francisco Ledesma, i el conseller delegat del Grup
Sagalés, Ramon Sagalés.

Segalés, Serracanta i Ledesma amb els tres nous busos híbrids, ahir
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