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Care Santos s’endú el
premi Ramon LLull
VENÇ AMB «DESIG DE XOCOLATA»

AVUI

Especial
LA SALUT 
Implants dentals

EL DUET NOMÉS ACCEPTA
CAPÇALERES PROVINCIALS O
AUDITORIS DE MÉS DE MIL
PERSONES, PERÒ TOCARÀ A
IBI QUE NO TÉ NI UNA COSA
NI L’ALTRA 33

L’orde cedeix l’espai a la Fundació Sociosanitària, que tindrà cura de les seves
religioses L’operació renovarà el sector Arbonés-Talamanca del nucli antic 7

Sant Andreu planifica una
residència al convent de
les caputxines de Manresa

Estopa rebutja
un concert
a Manresa
perquè
no és capital
de província 

SIGNATURA SOLEMNE DELS ALCALDES DE MANRESA I VIC AL PARLAMENT. Amb el conseller Mas-Colell de
testimoni (al mig), queda constituïda la federació d’UVic i FUB de la qual neix el nou centre. 5

La nova Universitat Central es posa de llarg

SALVADOR REDÓ

d’Entrada
«La gran estafa americana» 

arriba amb l’aval dels Oscar 34

ÉS LA PEL·LÍCULA AMB MÉS CANDIDATURES

ANÀLISI

BORRELL, SALA MARTÍN I
DE LA FUENTE POLEMITZEN;

MONTORO EXPLICA AVUI
EL SEU NOU MODEL

Amb articles de JORDI FRANCH
(FUB) I RICARD RIGALL (UDG)

Entre les
balances i

l’espoli

PÀGINES 22 A 24

15€

Bar-Restaurant

B A L S A R E N Y

Dissabte, 1 de febrer del 2013

Reserveu la vostra taula: EL JARDINET 
Carrer Carrilet, 95 – Tel. 93 839 65 35 - BALSARENY

DINAR +
BALL

... amb el músic
JOSEP CANDÀLIGA
(A la mitja part del ball hi haurà berenar)

RESTAURANT

Cra de Vic el Guix, 8 i 10 
Manresa
Tel. 93 873 25 62
93 873 79 33

TemporadaTemporada
de Tòfonade Tòfona

Te n'oferim els millors 
plats i 3 menús a triar 
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MANRESA SOCIETAT

Les germanes clarisses caputxi-
nes del convent del carrer de Ta-
lamanca i la Fundació Sociosani-
tària de Manresa han arribat a un
acord, que es farà públic avui, se-
gons el qual les religioses donen a
l’entitat que gestiona l’hospital de
Sant Andreu el convent per cons-
truir-hi una residència.

Per la seva part, la Fundació So-

ciosanitària tindrà cura de les ger-
manes ancianes –ara queden sis
monges– i s’encarregarà de la seva
assistència sanitària.

La transformació en residència
del convent es farà preservant el
patrimoni arquitectònic del con-
junt, que inclou un claustre format
per columnes i capitells gòtics es-
culpits a final del segle XIV o inici
del XV. La voluntat és dur al rovell

de l’ou del centre històric de Man-
resa un nou equipament assis-
tencial que també serveixi per re-
vitalitzar un sector on s’han fet
apostes urbanístiques com la cons-
trucció dels nous jutjats, el con-
servatori de música i la reurbanit-
zació de places i carrers.

La donació d’aquest patrimoni
per part de les germanes del con-
vent de les caputxines permetrà a

la Fundació Sociosanitària am-
pliar l’oferta de places de residèn-
cia davant la demanda existent,
una operació que s’afegeix a la
d’ampliació de la residència d’avis
construïda davant l’hospital de
Sant Andreu. Totes dues opera-
cions sorgeixen després que es
descartés la construcció d’una
gran residència en un solar buit al
sector de la nova Parada. 

FRANCESC GALINDO | MANRESA

Carme Guitart recollint el premi de mans de Montse Gatell

AJM

Les caputxines donen el convent a Sant
Andreu perquè hi faci una residència

La Fundació Sociosanitària de Manresa tindrà cura de les germanes a mesura que calgui

La Generalitat ha homenatjat
l’entitat manresana Centre de Cul-
tura Popular L’Amistat-Sagrada
Família en reconeixença dels seus
més de  anys de trajectòria de
treball en suport de les dones, la
cultura i la seva vinculació al ter-
ritori. La presidenta de l’entitat
manresana, Carme Guitart, va re-
bre una placa de mans de la pre-
sidenta de l’Institut Català de les
Dones, Montse Gatell. 

Gatell va agrair a les associa-
cions que, com el Centre de Cul-
tura Popular L’Amistat-Sagrada
Família, duen a terme una tasca
solidària i va destacar que «les
entitats de dones són eines indis-
pensables per al progrés i el ben-
estar de tota la societat». 

L’acte, que es va celebrar al Pa-
lau de la Generalitat, va tenir la pre-
sència de la regidora de Serveis So-
cials, Acollida i Cooperació de l’A-
juntament de Manresa, Mercè Ro-
sich.

REDACCIÓ | MANRESA

El centre L’Amistat
rep el guardó de
l’Institut Català 
de les Dones

Ampans va recollir el segell d’ex-
cel·lència Europea  +, avaluat
per Applus i atorgat pel Club Ex-
cel·lència en Gestió, en un acte que
va omplir l’auditori de la Plana de
l’Om de Manresa.

En l’acte de lliurament, el pre-
sident d’Ampans, Domènec Ca-
sasayas, va agrair la implicació de
tot l’equip humà i va assegurar que
«l’obtenció d’aquest segell signifi-
ca un reconeixement a l'esforç
compartit per tot el personal, més
de  persones, que de forma
constant han impulsat amb èxit
reptes i projectes, i han treballat per

la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual i de
les seves famílies». A l’acte hi va ser
l’alcalde de Manresa, Valentí Ju-
nyent, la secretària general de la
Conselleria de Benestar Social i Fa-
mília, Dolors Rusinés; el director
general d’Economia Social i Co-

operativa, Xavier López; el vice-
president del Club Excel·lència
en Gestió, Pere Miralles; el gerent
d’Applus+, Guillem Pastor, i el di-
rector general d’Ampans, Toni Es-
pinal. Al final, el personal d’Am-
pans va pujar a l’escenari per fer-
se una fotografia de record.

REDACCIÓ | MANRESA

Ampans omple 
la Plana per rebre
el segell europeu
de qualitat 400 +

Domènec Casasayas, en primer terme, rebent la certificació

SALVADOR REDÓ

El convent de les caputxines
de Manresa es va fundar

l’any 1638 i el seu primer nucli va
ser format per cinc monges que
provenien del monestir de caputxi-
nes de Barcelona. Aquestes mon-
ges inicialment es van allotjar en
unes dependències de l’hospital
dels Infants Orfes. Un any després,
les caputxines es van instal·lar a la
casa natal de la fundadora de l’or-
de, la manresana Àngela M. Prat de
Serafí, l’anomenada mare Serafina.
Amb tot, les obres de construcció
del convent en aquell indret encara
van continuar fins a l’any 1652. 

Un convent fundat
l’any 1638

EC-2219 / 05

Segons el model de Formació Contínua, la vostra empresa es podrà 
deduir totalment o parcialment l’import d’aquests cursos/seminaris, a 

través d’una bonificació a la quota de la Seguretat Social.
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14   ACCIÓ FORMATIVA DURADA INICI
� INFORMÀTICA AVANÇADA 48 h 05/02/14 
 (Word II, Excel II  i  Power Point)

� EXCEL II 24 h 05/02/14 

� INFORMÀTICA DE GESTIÓ 60 h 10/02/14
 (Windows, Word, Excel,  Internet, Outlook)  14/02/14

� INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA 21 h 10/02/14
 (Windows i Word)  14/02/14

� AUTOCAD 2D / 3D 51 h 11/02/14

� AUTOCAD 2D 30 h 11/02/14

� EXCEL III: Com analitzar grans volums 21 h 25/02/14 
 d’informació. TAULES DINÀMIQUES. MACROS

� DISSENY I MANTENIMENT DE PÀGINES WEB 50 h 25/02/14

� Xarxes Socials: COMMUNITY MANAGEMENT 24 h 26/02/14

� AUTOCAD 3D 21 h 26/02/14

� SOLIDWORKS: Disseny Industrial 30 h 26/02/14

� PROGRAMACIÓ WEB EN PHP I MYSQL 50 h 26/02/14

� ADOBE PHOTOSHOP 51 h 28/02/14

� ADOBE PHOTOSHOP. BÀSIC 30 h 28/02/14

� CONTROL DE MOTORS I VARIADORS 15 h 08/02/14

� TÈCNIC EN SISTEMES HIDRÀULICS 72 h 11/02/14 
 I ELECTROHIDRÀULICS I MANTENIMENT 
 I LOCALITZACIÓ D’AVARIES

� TÈCNIC EN SISTEMES HIDRÀULICS 51 h 11/02/14 
 I ELECTROHIDRÀULICS

� HIDRÀULICA BÀSICA 30 h 11/02/14

� AUTÒMATS PROGRAMABLES SIEMENS 36 h 11/02/14 
 S7-1200 NIVELL AVANÇAT I PROGRAMACIÓ 
 DE PANTALLES TÀCTILS HMI

� AUTÒMATS PROGRAMABLES SIEMENS 21 h 11/02/14 
 S7-1200 NIVELL AVANÇAT

� CARNET: CONDUCTORS DE 10 h 15/02/14 
 CARRETONS ELEVADORS  17/02/14

� TÈCNIC EN SISTEMES PNEUMÀTICS 72 h 19/02/14 
 I ELECTROPNEUMÀTICS I MANTENIMENT 
 I LOCALITZACIÓ D’AVARIES.

� TÈCNIC EN SISTEMES PNEUMÀTICS 57 h 19/02/14 
 I ELECTROPNEUMÀTICS

� PNEUMÀTICA BÀSICA 36 h 19/02/14

� CERTIFICAT: MANIPULADOR D’ALIMENTS 8 h 25/02/14

� QUALITAT TOTAL: GESTIÓ I CONTROL 60 h 27/02/14 
 DE LA QUALITAT

ÀREA D’INFORMÀTICA

  ACCIÓ FORMATIVA DURADA INICI

ÀREA TÈCNICA



UNA TERCERA MATÈRIA
S’AFEGIRIA A LA LLENGUA I LA
LITERATURA ESPANYOLA, QUE
JA S’HI IMPARTEIXEN ARA 24

El TSJC ordena
el 25% en
castellà per a
tota l’aula si
algú ho demana

CiU retreu a
l’alcalde solsoní
que faci costat
a Mercadona 14

El convent de les caputxines ocupa un solar enorme entre els carrers Talamanca, Òdena i Arbonés que les monges caputxines cediran a la Fundació
Sociosanitària. A la foto, el seu director, Manel Valls, amb l’abadessa, Teresa Caballero, amb el pati de fons, ahir, presentant l’acord. 5

Un oasi per a una residència al nucli antic de Manresa

SALVADOR REDÓ

UN PROCÉS GRADUAL  6

Scrapbooking: el retall
es converteix en moda

L’ART DE PAPER I TISORA CREA AFICIÓ AL BAGES

Manresa fa les primeres passes
cap al bus urbà semielèctric
LA COMPANYIA TÉ A PROVA DOS VEHICLES HÍBRIDS

PEP CORRALE.BADIA

Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès, 
Anoia, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord
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LA GENERALITAT CRITICA
QUE EL NOU MÈTODE IGNORI
UN DELS DOS SISTEMES DE
MESURA I QUE ES PARTEIXI DE
LA IDEA QUE ELS TERRITORIS
NO TENEN ENTITAT 2-3

El nou càlcul
del PP situa
la balança
fiscal catalana
en la mitjana
espanyola

La família assegura que va estar coaccionant més d’un any per obtenir diners
després de deixar l’empresa, però no n’havien sabut res més des del 2009 4

La víctima del bagenc acusat
d’homicidi l’havia denunciat
tres vegades per amenaces

Revista

Amb articles de JORDI FRANCH
(FUB) I CELDONI SALA (Patronal

FECC); Opinions de NÚRIA
BOSCH I GERMÀ BEL 

MUDANCES i TRANSPORTS

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

• Transports i serveis urgents

• Mudances

• Servei nacional i internacional

• Servei de guardamobles,  
 desmuntatge i muntatge de mobles

• Servei plataforma elevada

BARCELONA - BAGES - BERGUEDÀ
CERDANYA - ALT URGELL

mudancescasas@gmail.com

637 433 471

C/ Lepant, 13 - Manresa   
Tel. 93 874 09 59  

Pàrquing privat 
per als nostres clients.

Tasta la nostra cuina amb 
les noves propostes i els millors 

productes de temporada, 
com la carxofa, els calçots 

i la tòfona!

Disposem de menús per a grups 
des de 25 € de dilluns a dijous 
i de 30 € el cap de setmana.



CONVENT I RESIDÈNCIA La comunitat de les clarisses caputxines del carrer Talamanca ha explicat que han decidit cedir el convent a la
Fundació Sociosanitària perquè es fan grans, no hi ha vocacions religioses i tot fa preveure que la comunitat acabarà desapareixent tard o
d’hora. Es volen assegurar que la finca tingui un destí social i s’hi faci una obra pel bé de Manresa i també per a la gent necessitada de la ciutat

Regió7 DISSABTE, 1 DE FEBRER DEL 2014 5

MANRESA SOCIETAT

La manca de vocacions decideix les monges
caputxines a cedir el convent a Sant Andreu

Les religioses diuen que davant la probable desaparició de la comunitat volen garantir que la finca tingui un ús social

L’hort que hi ha al darrere del convent, més al cantó del carrer Arbonés. La finca té 4.200 metres quadrats

SALVADOR REDÓ

La germana Teresa Caballero i Manel Valls, al claustre

SALVADOR REDÓ

Si hi ha un lloc al rovell de l’ou de
Manresa on respira quietud i tran-
quil·litat és al convent de les cla-
risses caputxines del carrer Tala-
manca. Es tracta d’una finca de
. metres quadrats, . dels
quals construïts, entre els carrers
Talamanca, Òdena i Arbonés, que
la comunitat de religioses funda-
da el XVII per la manresana Maria
Àngela Serafina Prat, donarà a la
Fundació Sociosanitària (FSSM)
per fer-hi una residència d’avis.

Ahir les germanes van trencar la
seva rutina i van obrir les portes del
convent, que en realitat és un mo-
nestir, per explicar  la seva decisió,
que Regió ja va avançar ahir.

Els motius són senzills. Actual-
ment la comunitat de religioses és
formada per  germanes. Són
grans, i conscients que arribarà un
moment que la comunitat des-
apareixerà perquè no hi ha voca-
cions,  «hem buscat la forma de
viure dignament en aquest con-
vent, tot  i que necessitem ajuda»,
va dir la mare abadessa, Teresa Ca-
ballero. Al mateix temps volen
destinar el convent «a una obra
que sigui pel bé de Manresa i la
gent necessitada, que ha sigut
sempre la voluntat de les germa-
nes passades i les actuals».  Per
aquest motiu van pensar cedir la
finca a l’entitat que gestiona Sant
Andreu.

La decisió no va ser fàcil, va  afir-
mar ahir la germana Caballero.
Després de rumiar-ho molt van
descartar fusionar-se amb alguna
altra comunitat i van acordar de
forma molt meditada i democrà-
ticament, «quedar-nos en aques-
ta casa mentre visquem, perquè
aquesta casa té per a nosaltres
molta importància».  És on va néi-
xer la mare Serafina Prat.

D’aquesta manera la finca pas-
sarà a mans de la Fundació So-
ciosanitària, però les religioses
s’hi continuaran estant «amb la
nostra vida de pregària i de servei
a l’Església i a la comunitat», va dir
Caballero. La fundació, a més a
més, els prestarà l’atenció social i

sanitària que necessitin.
El director general de la Fun-

dació  Sociosanitària, Manel Valls,
va voler destacar el gest «de gene-
rositat» de la comunitat religiosa
que «no els deu haver estat fàcil.
Segur que ha sigut una decisió
llargament reflexionada». Van ser
les religioses les que van plantejar
la donació a la fundació fa gairebé
dos anys.

Valls també va afirmar que «és
obvi que estem contents per la do-
nació, però encara ho estem més
que hagin pensat en una institució
com la nostra quan diuen que vo-
len que això continuï sent d’utili-
tat per a la ciutat».

Segons la seva opinió, l’edifici és

«extraordinari, amb unes possibi-
litats també extraordinàries» i amb
una ubicació, en ple Barri Antic,
«immillorable». La voluntat de la
Fundació Sociosanitària «no és
altra cosa que fer allò que diuen els
nostres estatuts. Ha de ser per for-
ça un equipament vinculat a les
persones grans amb una situació
de dependència».  A partir d’ara es
començarà a treballar en com
hauria de ser aquest equipament
i les seves característiques.

Ahir també va ser a Manresa la
presidenta de la federació de les
caputxines, la germana Josefina
Grau, per donar el seu suport a les
germanes. «Elles el que volen és
viure dignament», va afirmar.

JORDI MORROS | MANRESA

El bisbe de Vic, Romà Casanova,
ha d’autoritzar la donació segons
les normes de l’Església, va dir
ahir el director general de la Fun-
dació Sociosanitària, Manel Valls.
No creu, però, que això suposi
cap problema, «hem de ser capa-
ços de concretar amb el bisbe
aquesta donació».

Sí que va voler deixar clar que la
cessió «no significarà una dismi-
nució de la vida religiosa a Man-
resa». Sobre aquest aspecte, va
assegurar que és «un edifici de l’Es-
glésia que en passar a la fundació
surt de l’àmbit eclesial, però el
nostre compromís és que això no
suposi una disminució de la vida
religiosa a la ciutat».

De fet, la mare abadessa del
monestir, Teresa Caballero, va afir-
mar que les monges es quedaran
a l’edifici «amb la nostra vida de
pregària i de servei».

L’entrada al convent és pel car-
rer Talamanca. D’aquí s’accedeix a
un passadís on es pot contemplar
una de les peces més valuoses de
l’equipament: el claustre, amb co-
lumnes i capitells gòtics del segle
XIV o principi del XV. El claustre és
el que hi havia al monestir de
Valldaura, a prop de la plaça del
mateix nom, que es va enderrocar
durant la guerra civil del .

Des de la seva fundació el segle
XVII, el convent de les caputxines
fa hòsties. De . a . cada
dia.

J.M. | MANRESA

El bisbe de Vic ha
d’aprovar ara la donació



L'artista Yao Deng Bo participa en un assaig del nou espectacle del Circ du Soleil a Munic (Baviera, Alemanya). La companyia canadenca de circ té
diversos espectacles rodant simultàniament per tot el món i alguns d’instal·lats de forma fixa en ciutats.

La imatge FOTOGRAFIA DE URSULA DUEREN / EFE

Qüestió de força i equilibri

TELÈFON

93 877 22 33
FAX

93 874 03 52

SEU SOCIAL

Sant Antoni Maria Claret, 32 
08243. Manresa

DIUMENGE,
2 DE FEBRER DEL 2014

LLORENÇ FERRER Alcalde de Navarcles.
Mereix un aplaudiment no perquè s’hagi donat de baixa del
PSC, sinó perquè ha estat capaç de fer-ho amb un profund
argument i, alhora, expressant tot el respecte vers el partit.

L’ESTRELLA

SANTI VILA Conseller de Territori. L’accident de dijous en què un
tràiler va quedar entravessat a la C-55 a Monistrol deixa clar que cal alguna cosa
més que actuacions puntuals. Que la principal connexió entre la Catalunya
Central i Barcelona quedi tallada quatre hores és totalment inadmissible.

L’ESTRELLAT

ns autoanomenem així. Som
els que ens quedem a dinar a la
feina. N’hi ha que som els titu-
lars, que fitxem cada dia, i tam-

bé tenim els esporàdics, la presència dels
quals varia de freqüència. Portar-se el di-
nar en un tàper (o en més d’un, segons el
menú) permet estalviar-se trajectes. O si-
gui: quilòmetres, benzina i, en definitiva,
calés. També permet estalviar-se temps,

que hauria de servir per plegar abans. I
també estalvia paciència, la que es perd
buscant aparcament a Manresa.

Les dades diuen que el tàper s’està im-
posant: a les grans ciutats, tres de cada deu
treballadors duen a la feina el dinar fet de
casa. També als centres escolars creix el
nombre de famílies que tria la carmanyola
en comptes d’utilitzar el tradicional servei
de menjador. I, paral·lelament, es tren-

quen els estereotips negatius que moltes
vegades s’associen a les carmanyoles. 

Amanida mediterrània, mixt de cane-
lons, hamburguesa de tòfona amb ceba
caramel·litzada i coca de llardons són al-
guns dels plats que Marga Pradas proposa
al llibre L’hora del tàper (RBA-La Magra-
na), que ha editat després de guanyar el
Premi Blog Catalunya  en la categoria
de cuina. El que posem a la carmanyola
poden ser les sobres del bon dinar del diu-
menge, i també menjar sa i equilibrat fruit
d’una cuina que no sempre ha de ser un
pur tràmit. Tot depèn del temps i les ganes
que es tinguin d’entrar a la cuina. I de l’ha-
bilitat del cuiner o cuinera, és clar. 

E

Pepa Mañé
DESPERTAR

pepamane@regio7.cat

ESPECTACLE ACTUALITZAT
En el monòleg Pep Talk l’actor
manresà Pep Garcia-Pascual es

posa en la pell de Pep Guardiola. Quan
es va començar a gestar l’espectacle
el 2010, el santpedorenc entrenava el
Barça, no s’havia pres un any sabàtic...
i, per tant, la ficció s’ha anat adaptant
a l’estada a Nova York i, ara que s’ha
estrenat la versió catalana, al fitxatge
pel Bayern de Munic. Però, com diuen
els responsables del muntatge, «no
hem arribat a la dimissió de Sandro».

Fil per randa

RAS I CRU

Marc
Marcè

El valor de retirar-se

marcmarce@regio7.cat

a Fundació Sociosani-
tària de Manresa ho te-
nia tot a punt per co-
mençar a construir al

barri de la Parada de Manresa una
residència de nou milions d’euros.
A l’ultimíssim moment, els respon-
sables van decidir deixar-ho córrer.
Fer un pas així és difícil, però segur
que encara ara brinden amb cava
per haver tingut aquell esclat de lu-
cidesa. Com a alternativa, amplien
a Sant Andreu i comencen a planifi-
car una nova residència al convent
de les caputxines. En comptes d’u-
na gran operació, seran dues, més
espaiades en el temps i, per tant,
menys pressionades per la duresa
de la crisi. Premi de consolació? Di-
ria que molt més. Per a la ciutat, un
edifici menys a la Parada és irrelle-
vant; en canvi, a Talamanca-Arbo-
nés una operació urbanística amb
un equipament nou és un bé de
Déu. D’una retirada clamorosa,
Manresa en treu una victòria. 

L
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L’estirabot

«Encara que el
tren més potent
és el de
l'Estat –que
sobretot és ell que
se sent així–, del
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Les Caputxines donen el seu
Monestir a la Fundació Sociosanitària
La previsió és poder convertir el convent en una residència per a persones amb
problemes de dependència

Roda de premsa d'anunci de la donació del Monestir de les Germanes Caputxines. Foto: Catpress

	La Mare Abadessa del Monestir de Caputxines de Manresa, Teresa Caballero, ha anunciat
públicament aquest divendres al migdia que aquesta congregació religiosa, de forma unànime i
després d'un llarg període de reflexió, donava el conjunt patrimonial del convent a la Fundació
Sociosanitària de Manresa. Els motius van relacionats directament amb l'edat de les sis monges
que viuen al monestir, situat al carrer Talamanca, així com a la falta de noves vocacions religioses.

	 

	Les Caputxines consideren que el perfil de la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) és
l'idoni perquè, en el futur, es pugui fer un ús social de la finca que té una superfície total de
4.500 metres quadrats dels quals 1.800 són edificats. Entre els primers objectius, preservar de tots
els elements arquitectònics i artístics de valor i determinar la millor manera per reconvertir espais
en una residència per a persones amb problemes de dependència.

	 

	Un dels compromisos associats a la donació i que assumeix la FSSM és tenir cura de les sis
germanes que viuen al convent, on a banda de la vida contemplativa, treballen en l'elaboració de
sagrades formes que es distribueixen per parròquies de tot Catalunya.
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	El Director General de la FSSM, Manel Valls, en aquest mateix acte, ha lloat la decisió generosa
de les Germanes Caputxines. Ha remarcat les característiques del Monestir, molt ben situat al
centre de la ciutat, que esdevé de gran valor perquè la ciutat de Manresa pugui avançar en un
nou equipament social. Igualment ha assegurat que la donació a la Fundació no hauria de
comportar una disminució de la vida religiosa a la ciutat.

	 

	Com a mostra de compromís de la Germanes Dominiques s'ha traslladat des de València a
Manresa la Presidenta Federal, Germana Josefina Grau.
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Les Germanes Caputxines donen el Monestir del carrer
Talamanca a la Fundació Sociosanitària de Manresa
La previsió és poder convertir el convent en una residència per a persones amb problemes de
dependència.
De: Redacció  

La roda de premsa de la donació del Monestir de les Germanes Caputxines. Foto: CatPress

La Mare Abadessa del Monestir de Caputxines de Manresa, Teresa Caballero, ha anunciat
públicament  aquest  divendres  que  aquesta  congregació  religiosa,  de  forma  unànime  i
després  d’un  llarg  període  de  reflexió,  donava  el  conjunt  patrimonial  del  convent  a  la
Fundació Sociosanitària de Manresa. Els motius van relacionats directament amb l’edat de
les sis monges que viuen al monestir, situat al carrer Talamanca, així com a la falta de
noves vocacions religioses.

Les Caputxines consideren que el perfil de la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) és
l’idoni perquè, en el futur, es pugui fer un ús social de la finca que té una superfície total de
4.500 metres quadrats dels quals 1.800 són edificats. Entre els primers objectius, preservar
de tots els elements arquitectònics i artístics de valor i determinar la millor manera per
reconvertir espais en una residència per a persones amb problemes de dependència.

Un dels compromisos associats a la donació i que assumeix la FSSM és tenir cura de les sis
germanes  que  viuen  al  convent,  on  a  banda  de  la  vida  contemplativa,  treballen  en
l’elaboració de sagrades formes que es distribueixen per parròquies de tot Catalunya. El
Director  General  de  la  FSSM,  Manel  Valls,  en  aquest  mateix  acte,   ha  lloat  la  decisió
generosa de les Germanes Caputxines.

Ha remarcat les característiques del Monestir, molt ben situat al centre de la ciutat, que
esdevé de gran valor perquè la ciutat de Manresa pugui avançar en un nou equipament
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social. Igualment ha assegurat que la donació a la Fundació no hauria de comportar una
disminució de la vida religiosa a la ciutat. Com a mostra de compromís de la Germanes
Dominiques  s’ha  traslladat  des  de  València  a  Manresa  la  Presidenta  Federal,  Germana
Josefina Grau.
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