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Setge policial a París mentre el món
proclama el condol per Charlie Hebdo

CRIDA UNIVERSAL A DEFENSAR LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

S’investiga si l’Ajuntament va autoritzar irregularment la construcció d’un bloc
de pisos i l’ampliació d’una masia L’alcalde ja ha estat condemnat per un cas  4

Civil té pendents als jutjats
dues imputacions més per
permisos urbanístics a Cercs L’EMPRESA NO POT FER

CRÉIXER LES INSTAL·LACIONS
DE BERGA, ON TREBALLEN
190 PERSONES, PERQUÈ NO
S’HA ENTÈS AMB ELS AMOS
DELS TERRENYS 12

Liven negocia
la compra
de tres naus
a Puig-reig
per ampliar
el negoci

INSTARÀ EL JUTGE A
OBLIGAR LA GENERALITAT
A PRESENTAR EL PLA
DE RESTAURACIÓ 9

El denunciant
demanarà que
es faci complir
la sentència
sobre el Cogulló

MANTÉ LA RELACIÓ AMB
L’EXPRESIDENT PERÒ EVITA
PARLAR AMB ELL DEL TEMA27

El cunyat de
Pujol admet
que encara no
ha paït l’afer
de l’herència

PERE SANTAMARIA/S. REDÓ/ARXIU

L’elegant edifici modernista d’Ignasi Oms torna a exhibir la seva estampa sobre l’horitzó del Bages després d’una intervenció que n’ha recuperat tota
l’estructura. Queda per a una fase posterior equipar-lo per dins i donar-li un ús concret. De moment serà un punt d’informació sobre la zona. 6

La torre Lluvià de Manresa reneix d’entre la runa

ABANS ARA

C/ Lepant, 13 – Manresa Tel. 93 874 09 59 – www.raviolo.cat

Descobreix les nostres
propostes gastronòmiques
amb els productes de temporada!

Menú diari
els dies de cada dia

per només 

13.50€

C/ Cós, 71 bxs. Manresa
Tel. 93 872 58 96

lumbusmanresa@gmail.com

Antic restaurant Helena – Nova gerència

Esmorzars de forquilla

Tapes

Menú diari 11,90 € tot inclòs

Menú cap de setmana 17,50 €
Tots els dies de 9 a 16 hrs i Divendres 

i Dissabte també de 20.30 a 24 hrs
Descans setmanal Dimarts

Troba'ns a
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Un edifici que torna a fer goig i
que ha deixat enrere l’estat de-
plorable i ruïnós que l’ha caracte-
ritzat durant anys per tornar a
lluir en un emplaçament idíl·lic. És,
en resum, el que ha possibilitat la
primera fase de rehabilitació de la
torre Lluvià, acabada fa poc.

Les obres, seguint el projecte  re-
dactat per l’arquitecte Pere Santa-
maria, s’han concentrat a conso-
lidar l’estructura per fora i per
dins. Un element important inclòs
ha estat la reconstrucció de la tor-
rassa, que dóna personalitat a la
torre Lluvià, també coneguda amb
el nom de Vil·la Emília. 

Obra d’Ignasi Oms i Ponsa, la
casa (1896) és situada al camí de
Rajadell i és propietat de l’Ajunta-
ment des del principi del 2012,
quan la va adquirir per 227.000 eu-
ros, incloses les 7,5 hectàrees de
terreny que l’envolten. La prime-
ra fase de rehabilitació ha costat
786.000 euros, aportats per la Di-
putació de Barcelona i el Fons Eu-
ropeu de Desenvolupament Re-
gional. Les obres, amb una dura-
da prevista de 6 mesos, van co-
mençar el març de l’any passat. No
serà fins a les properes fases, quan
hi hagi diners per fer-les, que s’om-
plirà la torre de contingut. De mo-
ment, l’única part que en tindrà
serà la planta baixa, on hi haurà un
punt d’informació turística, centre
d’acollida de visitants, centre d’in-
terpretació de l’Anella Verda i cen-
tre de promoció del producte local.

GEMMA CAMPS | MANRESA

La torre Lluvià ja no és una ruïna
Finalitza la primera fase de rehabilitació de l’edifici, que ha inclòs construir-hi una torrassa

La nova torrassa que hi han aixecat

Aspecte de l’edifici, on destaca la torrassa, que s’ha construït a imitació de la que hi havia originàriament

FOTOGRAFIES DE: PERE SANTAMARIA

La inscripció de Vil·la Emília a la façana, com era coneguda 

El Petit Celler proposa un taller
d’iniciació al tast. Inclou quatre
sessions d’hora i mitja, els dijous,
de 8 a 2/4 de 10 del vespre. Es tas-
taran blancs i rosats, negres i es-
cumosos; entre 6 i 8 vins en cada
sessió.  El tast es farà el 29 de gener
i 5, 12 i 19 de febrer a l’aula de Tast
d’El Petit Celler, al Passeig de Pere
III, 18. El preu és de 100 euros i les
places són limitades (inscripcions
al 93 872 19 07 i 647 35 60 18).
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El Petit Celler munta un
taller d’iniciació al tast

CURSOS

El col·lectiu Una altra educació és
possible organitza, demà, una xer-
rada-taller amb Cristóbal Gutiérrez,
que  tractarà «L’amor evitat». Gu-
tiérrez va crear la primera escola al-
ternativa a Catalunya. Serà de 2/4
de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del ves-
pre a l’auditori de la Plana. L’entra-
da és lliure però cal apuntar-se a
unaaltraeducacioespossible@gmail.
com (les places són limitades).
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Xerrada-taller d’Una altra
educació és possible

PEDAGOGIA

LES IMATGES

Les imatges superiors són de l’estat en què es trobava la torre Lluvià
abans de començar-hi les obres de rehabilitació. Semblava gairebé impossible
que la construcció modernista es pogués salvar i recuperés l’esplendor dels
seus millors temps, perquè la seva situació era deplorable. S’havia esfondrat
la torrassa, la coberta i bona part dels sostres. Només en quedava dempeus
la carcassa i l’interior estava ple de runa. Amb l’objectiu d’evitar ensurts
innecessaris, una de les primeres coses que van fer els operaris va ser 
posar uns reforços metàl·lics als contraforts per aguantar les façanes. 



Un edifici emblemàtic que estava més mort que viu

La Unió de Botiguers i Comer-
ciants de Manresa (UBIC) ha ce-
lebrat el sorteig de la promoció co-
mercial d’hivern, que reparteix
vint premis dotats, cadascun d’ells,
amb 300 euros en vals de compra. 

Els números afortunats han estat
els següents: 030.580 lliurat per Ex-
pert Juanola Photomaton (c. Carrió,
19); 073.438 lliurat per El Taller (c. de
la Mel, 13); 104.261 lliurat per Bo-
nateca (c. Sant Maurici, 89); 049.739
lliurat per Focus (c. Guimerà, 24);
098.483 lliurat per Aicamotor (c.
Sant Cristòfol, 11); 153.227 lliurat per
Omm’o (Plana de l’Om, 2); 030.981
lliurat per Expert Juanola Photo-
maton; 122.249 lliurat per J. Busquets
(cra. Vic, 26); 017.080 lliurat per
Valls Germans (c. Bruc, 107-109);
072.224 lliurat per Prodigy Nails (c.
Major, 113); 053.033 lliurat per Per-
fumeria Júlia (c. Guimerà, 37);
145.747 lliurat per Viatges Concord
(Passeig Pere III, 53); 138.036 lliurat
per Tramuntana (Passeig Pere III,
36); 125.772 lliurat per Futurauto
(cra. Vic, s/n); 136.138 lliurat per Si-
belius (Passeig Pere III, 31-33);
145.348 lliurat per Viatges Concord;
080.753 lliurat per Rubí i Casals (c.
Nou, 35); 010.489 lliurat per Mer-
capanys (c. Barcelona, 33); 087.635
lliurat per Kibuc-Albert Disseny (c.
Prudenci Comelles, 24); 120.378
lliurat per Fornells (Cra. Vic, 26).
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La UBIC fa el
sorteig d’hivern,
amb vint premis
de 300 euros en
vals de compra 

ARXIU/SALVADOR REDÓ


