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Cinquanta dels cent trenta inscrits per
anar en bicicleta a l’institut fan campana
A. M.

J. SIMON
Manresa

Finalment van ser una vuitantena els alumnes que van participar
ahir a l’activitat «Vaig amb bici a
l’insti», dels 130 preinscrits que hi
havia inicialment, encara que una
vintena més s’hi va sumar de forma improvisada. En total, han estat 30 de l’escola Joviat, 26 de
l’institut Oms i de Prat i una vintena de l’institut Pius Font i Quer
i La Salle. La iniciativa consistia
en el fet que els alumnes de centres educatius de secundària fessin la prova d’anar en bicicleta
fins al seu centre al matí i al migdia.
Es van fer tres itineraris centrals
i d’altres de més personalitzats
amb grups més reduïts. Els tres itineraris eren de la plaça Bonavista
a la Joviat, de la plaça Sant Domènec a l’institut Pius Font i Quer i a
La Salle, i de la plaça Sant Domènec a l’escola Oms i de Prat. Els
itineraris personalitzats han estat
per conduir alumnes de la Joviat
que viuen a Sant Joan de Vilatorrada i una quinzena de nois i noies que viuen als barris a l’entorn
del col·legi Oms i de Prat.
Hi ha participat un total de 13
monitors. Sis eren del grup de Veterans del Bages, cinc de Manresaenbici i dos, professors de la Joviat. Els Veterans del Bages són
un grup de veterans de totes les
penyes ciclistes de Manresa. Un
grup de jubilats d’aquesta entitat
ha dedicat el matí a acompanyar
els alumnes als seus centres i a
tornar-los, però a més han transmès alguns del hàbits i coneixements de la bicicleta als alumnes
que s’han inscrit. Un dels vete-

Alumnes de l’escola La Salle sortint en bicicleta juntament amb els monitors de l’entitat Veterans del Bages
A. M.

Un grup d’alumnes de l’escola Joviat que va anar ahir en bicicleta fins al centre

rans que ahir va participar és Pere Llort, que va celebrar aquesta
iniciativa i va animar els alumnes
a anar normalment amb bici a
l’institut, ja que «gaudeixen fent

una petita excursió i practiquen esport». Veterans del Bages van participar en aquesta iniciativa per
reivindicar un circuit de bici a la
ciutat. L’entitat Manresaenbici

considera que els adolescents poden fer amb normalitat aquests
desplaçaments amb bici, malgrat
que ahir es fes amb un important
desplegament policial i de monitors.
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Demà hi ha
pedalada, cursa
i caminada
La regidoria de Via Pública de l’Ajuntament de Manresa, el Consell Municipal
de Solidaritat i el grup Manresaenbici organitzen conjuntament per a demà una
bicicletada. Es tracta d’una
activitat que s’inclou en la
Setmana de la Mobilitat
Sostenible i de la 14a Manresa Solidària.
Fins ara el Consell de Solidaritat organitzava una pedalada i una cursa popular
en el marc de Manresa Solidària, i enguany es fa coincidir amb la pedalada de la
Setmana de la Mobilitat. La
pedalada porta per lema
«Aire net per a tot el món».
La caminada comença a
2/4 de 10 del matí a Flors Sirera i a les 10 comença la
cursa. Les inscripcions es
poden fer abans, a partir de
les 9 del matí, a la mateixa
Casa Flors Sirera. Pel que fa
a la pedalada, les inscripcions es poden fer a partir
de les 10 del matí a la plaça
Major. Se surt a 2/4 d’11 del
matí de la mateixa plaça.
L’arribada de la caminada,
la cursa i la pedalada és prevista a 2/4 de 12 a la plaça
Major. A les 12 del migdia
tindrà lloc una botifarrada i
es llegirà un manifest com a
cloenda. Hi col·laboren el
Club Atlètic Manresa, l’entitat Manresaenbici i la Fundació Rokpa.

El programa de
les Jornades del
Patrimoni no
inclou Manresa
REDACCIÓ/Manresa

El programa d’actes de les Jornades Europees del Patrimoni
d’aquest any no inclou la ciutat
de Manresa dins les poblacions
que programen activitats. En
aquesta publicació s’enumeren
les gairebé 400 activitats entre
monuments, visites guiades i museus de 189 poblacions de Catalunya, ordenades per ordre alfabètic. Quan s’arriba a la lletra M es
passa de Maçanet de la Selva a
Martorell i Manresa no apareix
enlloc. No hi surten recollides les
jornades de portes obertes al Museu Comarcal i de la Tècnica, la
jornada de debat i difusió sobre el
patrimoni cultural de la ciutat, les
visites dramatitzades a la Seu per
al públic juvenil ni a les muralles i
torre de Sobrerroca. Tampoc les
exposicions que s’inauguren a
l’Arxiu Comarcal sobre els papers
de la guerra del Francès i al Museu de Geologia Valentí Masachs
sobre les roques imperials.

