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Els bars del barri antic volen terrasses
amb vela, com a la resta de la ciutat
 L’associació de botiguers del nucli històric demanarà a l’Ajuntament que canviï l’ordenança
ARXIU/ALBA MAS

«Hem de mirar de
donar als nostres
carrers una bona
imatge perquè la
gent hi vingui»

ABEL GALLARDO SOTO | MANRESA

L’Associació de Comerciants de
Sobrerroca, Plaça Major i Entorns
demanarà a l’Ajuntament que canviï l’ordenança de terrasses perquè
els bars i restaurants del barri antic de Manresa puguin instal·lar-hi
terrasses amb vela els mesos d’hivern. El president de l’entitat de botiguers, Josep Tobeña, considera
que és un greuge per al barri no
poder-hi tenir terrasses tancades,
a diferència dels bars i restaurants
dels altres barris de la ciutat.
La ﬁnalitat és satisfer els clients
que prefereixen estar fora –perquè
són fumadors o pels motius que siguin– i que no se’n vagin als bars
d’altres barris els dies de més fred,
a la recerca de locals amb terrasses amb vela. Per altra banda, els
comerciants també creuen que
les terrasses tancades donarien
un altre aspecte a la zona, ja que
«veure’n de buides no és gens positiu i ofereix una imatge pobra»,
opina el president de l’associació
de comerciants. És conscient que
«potser no es poden instal·lar terrasses tancades a tots els carrers del
barri antic perquè n’hi ha d’estrets», però hi ha espais grans,
com la plaça Major, en què, segons
considera, «no hi ha d’haver cap
problema perquè els bars puguin
disposar de terrasses tancades
durant els mesos d’hivern».
L’entitat traslladarà aquesta pe-
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Una terrassa sense vela a la plaça Major de Manresa

L’entitat vol canvis en
l’ordenança de terrasses per
igualar les condicions dels
bars a la d’altres barris
Recentment, els propietaris
de la plaça de Gispert han fet
la mateixa petició a
l’Ajuntament de Manresa

tició a l’Ajuntament de Manresa a
instàncies dels bars i restaurants
del barri antic, ja que en la darrera reunió ordinària de l’associació

de comerciants es va tractar la
conveniència de poder tenir terrasses amb vela.
Tres bars de la plaça de Gispert,
molt a prop de la plaça Major,
també han demanat recentment a
l’equip de govern poder-hi instal·lar terrasses amb vela «per oferir un millor servei als clients». Els
comerciants ja havien demanat
anteriorment al consistori poder
tenir al barri terrasses tancades,
però no es va arribar a concretar
mai la proposta i per tant el consistori mai no va tocar l’ordenança. «Ens vam assabentar que els

propietaris de bars de la plaça de
Gispert també demanaven canvis
a l’ordenança, però no ens afegim
al carro perquè ells ho hagin demanat. Amb anterioritat, els propietaris dels bars dels nostres carrers ja havien transmès la seva
inquietud i ja vam proposar-ho a
l’equip de govern de Manresa fa un
any i mig», afegeix el president de
l’entitat. Considera que l’Ajuntament ha d’escoltar la petició perquè els propietaris tenen la sensació de competir amb desigualtat de condicions.

«Entre tots hem de mirar de donar una bona imatge als carrers del
nucli antic perquè la gent hi vingui
més i creiem que aquesta mesura
ajudaria a millorar alguns racons
emblemàtics del centre històric de
la ciutat», indica Tobeña. A tot el
barri hi ha una dotzena de bars. Els
comerciants creuen que el canvi en
l’ordenança seria una mesura més
per «digniﬁcar el barri» i donar una
imatge «més arreglada» de l’espai
públic del nucli antic.
«Ara, els dies que fa més fred,
podem veure com alguns clients
desplacen les taules i les traslladen
per col·locar-se als llocs on encara hi ha sol a certes hores del dia»,
explica el president de l’Associació
de Comerciants de Sobrerroca,
Plaça Major i Entorns. Considera
que a l’estiu, quan hi ha les terrasses del bars del nucli antic plenes, hi ha una altra imatge i més
gent s’apropa als carrers del barri
per venir a fer-hi la copa i a passejar.
El president dels comerciants
espera que la petició, conjunta
amb els propietaris dels bars ubicats a la plaça de Gispert, obri el
debat entre els partits de l’Ajuntament sobre la conveniència d’igualar les condicions dels bars i
restaurants del barri vell amb d’altres de la capital bagenca.

El Centre d’Estudis del Bages es
El TSJC rebutja retornar
proposa vetllar pel patrimoni miner l’impost de successions
La matinal de treball d’ahir
d’un pis heretat a Manresa
va «marcar les pautes a
EUDALD REDÓ



seguir» perquè hi ha molts
elements «en risc»

 El tribunal confirma que

dos germans han de pagar
3.980 euros per l’habitatge
que van rebre en herència

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Una cinquantena de persones
van assistir ahir al matí a la Casa
Lluvià de Manresa (seu del Col·legi
d’Arquitectes) a una nova edició de
les jornades organitzades pel Centre d’Estudis del Bages, que en
aquesta edició han posat l’accent
en elements del patrimoni del Bages que es troben en perill. D’entre el molt patrimoni que hi ha en
situació «de risc» es va proposar
vetllar especialment pel miner,
tenint en compte que l’any vinent
és previst que tanquin les mines de
Sallent i Balsareny. Segons ha explicat Jaume Serra, president de
l’entitat, «s’hauria de mirar com
protegir aquestes instal·lacions
d’especial interès, perquè no pot
ser que acabi l’activitat i allò quedi com si no hi hagués hagut res.
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Assistents a les jornades «Patrimoni en perill al Bages»

Hem de mantenir uns vestigis que
posin en relleu la importància d’aquesta indústria a la comarca».
En la matinal es van presentar
un total de quatre ponències que
«van marcar les pautes a seguir»
per salvaguardar el patrimoni documental (a càrrec de Marc Torras,
director de l’Arxiu Comarcal del
Bages), el patrimoni artístic (a
càrrec de Francesc Vilà, director
del Museu Comarcal de Manresa),

el patrimoni industrial (a càrrec de
Jaume Perarnau, director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya) i el patrimoni arquitectònic (a càrrec d’Antoni Vilanova, redactor del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni de Manresa). Les jornades es clouran dissabte vinent amb una visita guiada
a les colònies tèxtils del riu Cardener, altre patrimoni sobre el
qual es vol posar el focus.

La sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs que dos germans
de Manresa hi havien interposat
per evitar haver de pagar l’impost
de successions per un pis que van
heretar de la seva difunta mare.
Els dos germans al·legaven que
aquest habitatge havia estat la residència habitual de la dona abans
d’ingressar en un centre sanitari,
però el TSJC considera que no
han provat documentalment
aquest punt.
L’import pujava a 3.980 euros. La
llei permet boniﬁcar el 95% de
l’impost quan es tracta d’habitat-

ges que constituïen la residència
habitual de les persones difuntes. L’oﬁcina liquidadora de Manresa de l’Agència Tributària de
Catalunya, però, ho va descartar en
aquest cas ja que va entendre que
no quedava justiﬁcat aquest
punt. Els ﬁlls de la difunta van recórrer la decisió al Tribunal Econòmico-Administratiu Regional
de Catalunya, que també ho va
desestimar. Finalment, van presentar un altre recurs a la sala del
contenciós adminsitratiu del TSJC,
que s’ha manifestat en el mateix
sentit.
Segons la sentència del TSJC,
els dos germans únicament van
aportar com a prova dos rebuts de
l’IBI corresponents a l’habitatge de
la seva mare. Però no van aportar
ni el certiﬁcat d’empadronament
de la dona ni tampoc no van identiﬁcar el centre sanitari on hauria estat vivint els mesos abans de
morir.

