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PASSEIG PER LES CLAVEGUERES  De la tranquil·litat i la netedat del nou col·lector a l’aventura de caminar ajupits amb l’aigua als turmells,
al tram vell. És el contrast que van poder experimentar ahir els 250 manresans que van atrevir-se a baixar a les clavegueres per tal de descobrir
la Manresa més oculta de totes, la de sota l’asfalt. I, de passada, van poder conèixer les troballes que s’han fet a l’entorn de les antigues muralles

Expedició manresana al país de les rates
 250 persones caminen entre les aigües residuals del vell i del nou col·lector i descobreixen el subsòl de les muralles
SALVADOR REDÓ
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El color taronja llampant dels
impermeables no era l’única manera d’identificar ahir els grups de
manresans que acabaven de participar en la jornada de tapes obertes al clavegueram. L’equip d’espeologia que portaven, amb botes
i casc inclosos, era, sens dubte, una
prova evident d’haver-se passejat
per les entranyes de la ciutat, però
encara n’hi havia una altra de més
irrefutable: la flaire d’algú que no
s’ha passejat precisament per un
entorn de roses, sinó més aviat de
rates. Uns animals, però, que, si hi
eren, van ser cars de veure, potser
espantats per la visita inesperada
de  persones.
És el nombre de manresans
que, en grups reduïts, van visitar les
clavegueres de les muralles de
Sant Domènec i Sant Francesc. Un
acte organitzat per l’Ajuntament de
Manresa i les empreses Grup Mas,
Arqueociència i Aigües de Manresa, com a cloenda de les obres de
renovació de les voreres de les
muralles i del desdoblament del
torrent dels Predicadors.
Així, gent de totes les edats van
concórrer a la convocatòria i, en
grups d’unes vint persones, van
poder fer els dos recorreguts: un
començava a l’escola Joviat i acabava a la plaça de Valldaura, tot resseguint el col·lector nou. Es tractava d’un passeig plàcid, ja que els
visitants podien caminar sense
entrebancs per l’interior d’un
col·lector de formigó de dos metres
d’alçada i amb molt poca aigua i
fang al terra. «Veurem si d’aquí a
 anys aguanta tant com el
col·lector vell de fa  anys», comentava un passejant que no passava gens desapercebut, l’alcalde
de Manresa, Josep Camprubí.
El batlle es referia al tram vell del
torrent dels Predicadors, que també el van poder visitar els ciutadans
espeleòlegs. El recorregut, més llarg
que l’altre, anava des del carrer del
Cos fins a Crist Rei i va deparar més
emocions que el col·lector nou. Per
començar, calia fer ajupit una
bona part de l’itinerari, especialment durant tot el tram del passeig
de Pere III, que per moments semblava interminable. Mentre els visitants contemplaven les parets
antigues del col·lector, havien d’anar evitant, a més a més, les nombroses cascades que es trobaven,
i el fang i l’aigua que arribaven fins
als turmells.
Tot plegat, una petita aventura
per a grans i petits. «La part més divertida ha estat l’antiga», deia
Francesc Gumà, mentre que l’Albert Serra, un avi de  anys, que
també hi estava totalment d’acord, indicava que «es tracta d’una construcció amb molta classe».
Tots els que acabaven el recorregut havien de retornar, o bé a la

Un grup de visitants davant una entrada d’aigua, en el tram entre l’escola Joviat i la plaça de Valldaura, passant per Quatre Cantons
S. R.

Un nen mostrant els tresors que va trobar a l’interior del sorral

Una dona descendint per l’escala des del carrer fins a la claveguera
S. R.

L’alcalde de Manresa, Josep Camprubí (al mig), no es va perdre la visita

Joviat o bé al Casino, el casc, les botes i el lot, que utilitzarien els nous
visitants. «No sé si serà claustrofòbic, però espero que vagi bé»,
manifestava un d’ells, Francesc
Caballé, a punt de marxa.
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«Veurem si d’aquí a 200 anys
el col·lector nou aguanta tant
com el vell de fa 200 anys»,
va dir l’alcalde, Josep Camprubí

Els participants coneixen la
història de les muralles i les
troballes fetes durant les obres
A la sortida de les clavegueres, a
la plaça de Valldaura, membres de
l’empresa Arqueociència explicaven les marques i senyalitzacions
que s’han fet a les muralles de
Sant Francesc i Sant Domènec i la
història d’aquesta antiga infraestructura. També es relatava amb un
audiovisual que es mostrava als
grups de participants abans d’entrar pels forats de la claveguera. Les
explicacions també les oferia un
actor que representava el personatge de Maurici, un soldat de les
antigues muralles medievals que
havia aparegut de les profunditats.
D’altra banda, a la plaça de Vall-

daura els més menuts van poder
participar en un taller que va consistir en la simulació d’un terreny
de prospecció arqueològica. Es
tractava de descobrir a sota de la
sorra petits gerros i altres relíquies
similars. També hi havia un sorral
amb una mostra de mur d’una torre medieval. L’espai de Valldaura,
a més a més, contenia una simulació fotogràfica en què es representava la informació de les troballes i del procés constructiu del
nou col·lector. A banda dels  visitants de les clavegueres, unes
 persones més van participar en
les activitats.

