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La plataforma
per a la rebaixa
 Entitats fan arribar a l'Ajuntament una proposta d'usos per a l'equipament un cop rehabilitat de l’IBI celebra
una assemblea

La torre Lluvià fa volar la imaginació
ARXIU PARTICULAR
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La rehabilitació de la torre Lluvià avança i, en paral·lel, entitats
vinculades a l’Anella Verda de
Manresa, encapçalades per Meandre, treballen per omplir-la de
contingut i han elaborat un document, que ha estat lliurat a l’Ajuntament, en el qual fan una proposta d’usos.
N’hi ha de molts tipus, però
tots tenen a veure amb el fet que
l’equipament ocupa un espai privilegiat de 7 hectàrees al sector del
Suanya i consideren que és un
espai adient per ubicar-hi un parc
de les olors de plantes aromàtiques, un molí fariner, observatoris
d’ornitologia i astronomia, botiga
de productes per a l’horta i el
camp, i espai pedagògic i de difusió de les entitats naturistes, per
destacar-ne alguns.
Un ús bàsic per a la torre Lluvià
del futur seria el de punt d’informació tant de l’espai natural com
de les activitats que s’hi fan i dels
productes que es comercialitzen.
En el document elaborat es planteja una torre Lluvià que funciona
com a espai d’acollida i punt de trobada amb aules i sales d’exposicions on també es podrien fer activitats com ara presentacions i
tasts.
Les sales d’exposicions estarien dedicades al producte agrícola
local i l’agricultura, a banda d’acollir exposicions itinerants. El Rebost del Bages, Mengem Bages,
Obaga de l’Agneta, la DO del Pla de
Bages i altres productors locals

Sobre la taula hi ha la
possibilitat de fer un parc de
les olors i observatoris
astronòmics i ornitològics

La proposta que han fet
arribar a les administracions
combina aules amb espai de
venda de productes
Entitats vinculades a l’Anella
Verda, encapçalades per
Meandre, treballen per omplir
de contingut la torre Lluvià

La rehabilitació de la torre Lluvià està a punt d’acabar la primera fase

interessats podrien fer algun tipus
de conveni per a l’exposició i promoció dels seus productes en
aquest espai.
Venda i assessoria
El mateix indret podria servir per
a la venda i assessoria de productes per a la horta i el camp, activitat que a part de generar negoci
ompliria el buit que hi ha actualment a la comarca, segons Meandre. L’associació l’Era en podria ser
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la responsable.
A les aules s’hi podrien fer cursos teòrics i pràctics. Per a la segona fase d’obres de restauració es
proposa encabir en el primer pis
un aulari i sala d’exposicions per
impartir cursos relacionats amb el
medi rural i agrícola, i amb la sostenibilitat ambiental. En aquest
sentit l’Escola Agrària i l’associació
l’Era serien el prototip d’entitats
usuàries de l’aulari.
Per altra banda, segons Mean-

Un espai terapèutic i
també d’economia social
 La sostenibilitat de

l’equipament passaria per
rendibilitzar econòmicament
un espai de camp i de natura
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“LA NIT DE LES BRUIXES”
DIVENDRES 31
17.15 - 21.15 H INTRODUCCIÓ A LES ARTS ESOTÈRIQUES
+ CONSULTES ESOTÈRIQUES, Tarot, quiromància, sanació, runes…
21.30 h SOPAR ESPECIAL AL RESTAURANT ABAD
00.00 h ESPECTACLE "LES MANDRAGUES"
DISSABTE 01
08.00 h – 11.00 h ESMORZAR
12.00 h VISITA GUIADA AL CASTELL DE CARDONA

Tel 93 869 12 75
cardona@parador.es

dre, els instituts d’ensenyament
mitjà ja han apuntat la possibilitat
de poder-hi impartir un cicle superior de medi rural i paisatge. En
el mateix sentit, petites empreses
d’educació mediambiental com
Mediviu han mostrat un gran interès en l’equipament.
La Institució Catalana d’Història Natural hi podria impartir cursos teòrics i pràctics de botànica;
Merops, cursos teòrics i pràctics
d’ornitologia; el Sindicat de Pagesos, cursos d’agricultura; el Col·legi
d’Ambientòlegs, cursos relacionats amb la seva professió; Meandre, cursos teòric i pràctics de fotograﬁa de natura i paisatge, cursos de pedra seca, cursos de marxa nòrdica i cursos de cuina saludable; l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona hi podria seguir impartint el màster internacional de paisatgisme en les properes edicions.

Pel que fa als centres d’atenció
primària i empreses relacionades
amb la salut, podrien fer servir l’equipament i l’entorn natural que
l’envolta com un lloc per a classes
teòriques i punt de sortida de recorreguts adients a diferents tipus
de patologies.
En els coberts del pati emmurallat de la torre, es podrien impartir tallers relacionats amb producte local, herbes remeieres, essències aromàtiques, conserves,
banc d’espècies, art de cistelleria i
del cuir. També serien interessants activitats d’obrador de productes fets al regadiu, manipulació dels productes obtinguts en
l’activitat agrària (creació de molí
fariner, obtenció d’olis essencials,
obtenció de conserves). Els pro-

ductes podrien ser confeccionats
i venuts per entitats com Ampans
i Càritas, fet que ajudaria a la sostenibilitat de l’equipament.
En les 7 hectàrees de camps de
titularitat pública que envolten la
torre es proposa el conreu de vinya
d’algun dels 7 cellers de la DO del
Pla de Bages, el conreu d’olivera
autòctona seguint el model de
l’Obaga de l’Agneta, i el planter d’aromàtiques a l’estil del model del
Parc de les Olors.
Altres idees que han sorgit són
un observatori astronòmic a la
torrassa, un punt d’observació
d’ocells –amb la creació d’una
bassa al torrent de la rasa al costat
de la torre d’aigua existent–, lloguer
de bicicletes i d’itineraris turístics, i cursos per a persones amb
risc d’exclusió social vinculats a
l’activitat agrícola, pels quals Càritas i Ampans han mostrat el seu
interès, segons Meandre. També
acolliria actes culturals com ara
concerts de música clàssica i narració de contes.
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El mig centenar d’entitats que
van signar el manifest per demanar una nova revisió cadastral i la
rebaixa de l’Impost de Béns Immobles (IBI) celebraran dijous a les
7 de la tarda una assemblea a la
sala d’actes de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa.
El front d’entitats és format per
representants de la Cambra, la
Federació Empresarial de la Catalunya Central, la Patronal Metal·lúrgica, Pimec, Montepio, Òmnium, les associacions empresarials de tots els polígons industrials,
de joves empresaris, de dones empresàries, 19 associacions de veïns
i la seva federació, sis col·legis
professionals (advocats, agents
comercials, agents de la propietat,
arquitectes, aparelladors, farmacèutics, enginyers industrials i tècnics), la UBIC, la Cambra de la Propietat, el Cercle Català de Negocis,
el sindicat CCOO i quatre gremis
(constructors, electricitat, hoteleria i fusta).

Presentació d’un
llibre solidari a
l’Escola Joviat
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Fundació Joviat i Plataforma
Editorial presenten avui a les 7 de
la tarda a l’Escola Joviat el llibre Tú
ahorras ¡Ganamos todos!, del doctor Jordi Forés i la Fundació Alícia.
L’acte serà a càrrec de sor Lucía Caram, Jordi Vilaseca, vicepresident
de la Fundació Joviat; Elies Sala,
gerent de la Fundació Alícia; Ada
Salvia, de la productora audiovisual Making Off; Jordi Nadal, de
Plataforma Editorial, i l’autor del llibre. Els autors donen els beneﬁcis
a la Fundació Rosa Oriol.

Terricabras
intervindrà a
l’acte central pel
9-N a Manresa
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El ﬁlòsof i eurodiputat Josep
Maria Terricabras participarà a
l’acte central al Bages per la campanya del 9-N «Vull ser lliure, vull
un nou país», impulsada per ERC,
el dimarts 4 de novembre a les 8
del vespre al teatre Conservatori de
Manresa.
La campanya «Vull ser lliure, vull
un nou país» té l’objectiu de transmetre que la independència és
l’eina que ha de permetre construir
la república catalana des de la
ciutadania i per aconseguir-ho
tothom està cridat a votar el 9-N.

