
A final d’agost, l’Ajuntament de
Manresa eliminarà totes les pla-
ces d’aparcament gratuït del car-
rer Barcelona, entre Alcalde Ar-
mengou i la plaça Bages. A la ban-
da esquerra en direcció a les Ba-
ses s’hi situaran 60 places de zona
blava i a la banda dreta es prohi-
birà estacionar-hi.

El regidor de Via Pública, Joan
Vinyes, va explicar ahir que l’A-
juntament té previst aprofitar la
repavimentació del carrer Barce-
lona, programada per a la prime-
ra quinzena d’agost, per modifi-
car l’ordenació del vial i prohibir
l’aparcament en una de les ban-
des. Concretament, s’eliminaran
totes les places d’estacionament
existents a la banda dreta en di-
recció a les Bases de Manresa. A
més, un cop finalitzin les obres,
l’única banda del carrer on es po-
drà estacionar (la banda esquerra
en direcció a les Bases de Manre-
sa) serà zona blava. «Es tracta
d’un vial comercial que no forma
part del nucli de la ciutat, però els
comerciants feia temps que reivin-
dicaven aquestes mesures», va ex-
plicar ahir Vinyes. El regidor de
Via Pública va assegurar, tot segu-
it, que «era una reforma que ja
s’havia previst i hem esperat a fer

les obres per repintar el carrer de
nou». D’aquesta manera, a final
d’agost, que és quan s’ha previst
que finalitzin les obres, el carrer
Barcelona disposarà únicament
de 60 aparcaments, que seran de
pagament.

D’altra banda, la prohibició
d’estacionament en una de les
bandes és una mesura que era

prevista per l’Ajuntament de
Manresa des de fa alguns mesos.
Segons va explicar Vinyes, «es
tracta d’un carrer molt estret, so-
bretot quan hi passen els autobu-
sos. A més, hi havia alguns encre-
uaments que resultaven conflicti-
us, com ara el del carrer de Barce-
lona amb Doctor Esteve». L’arri-
bada de la zona blava a aquest

vial ja era prevista en el pla de
mobilitat de la ciutat, que preveu
la progressiva eliminació de l’a-
parcament gratuït en superfície i
la potenciació del transport pú-
blic urbà. El contracte de la con-
cessió de la zona blava de Manre-
sa marca que hi ha d’haver sem-
pre en servei 654 places i, a mesu-
ra que les obres per eixamplar l’i-
lla de vianants van eliminant zo-
nes blaves, aquestes es desplacen
a altres punts. Ara toca el torn al
carrer Barcelona. La carretera de
Cardona i el carrer Barcelona són
els punts que l‘Ajuntament ha
marcat per acollir les places de
zona blava que quedin extingides
pel progressiu eixamplament de
l’illa de vianants.

Cal recordar que un dels objec-
tius declarats del Pla Integral de
Revitalització del Nucli Antic
(PIRNA) de Manresa és la con-
versió, a mitjà termini, de tot el
nucli antic en illa de vianants i que
a mesura que aquest projecte es
va fent realitat cal anar resituant
l’espai d’aparcament existent. Un
altre aspecte a tenir en compte és
que el carrer Barcelona és un dels
punts conflictius per a la coexis-
tència de turismes i autobusos i
que la intenció de l’equip de go-
vern és donar-hi prioritat al servei
de transport públic urbà.

L’Ajuntament traurà tot l’aparcament
gratuït del carrer Barcelona de Manresa
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Una banda del carrer Barcelona serà zona blava i a l’altra no es podrà aparcar

S’urbanitza un
tram de la
nova Parada

La urbanització del sector
de la nova Parada continua
avançant. En aquests mo-
ments s’està executant la ur-
banització d’un tram de car-
rer entre l’avinguda de les
Bases de Manresa i el carrer
del Doctor Zamenhof.

Es tracta d’unes obres que
s’inclouen en el Projecte
d’Obres d’Urbanització
Complementàries  del Pla
Especial Camí del Colomer,
una unitat d’actuació finan-
çada per la iniciativa priva-
da. Aquesta actuació supo-
sa un pas més en l’arranja-
ment dels accessos del
CEIP La Sèquia, que es
completarà en una pròxima
unitat d’actuació amb la ur-
banització del tram com-
près entre els carrers del
Doctor Zamenhof i d’Enric
Granados, i que també in-
clourà la urbanització defi-
nitiva de l’accés actual, que
funciona de forma provisio-
nal. Amb motiu de les obres,
ha quedat tallat el camí del
Colomer entre el carrer del
Doctor Zamenhof i l’avin-
guda de les Bases.

LA TORNA

Unanimitat política perquè s’arresti
40 processats pels crims de Rwanda

Xavier Rubio, regidor de Solida-
ritat, i Jordi Palou-Loverdos, ad-
vocat de la família de la infermera
manresana assassinada, Flors Si-
rera, van fer pública, ahir, una de-
claració institucional de l’Ajunta-
ment de Manresa per demanar
que s’executin les ordres d’arrest
als 40 processats pels crims come-
sos a Rwanda.

La junta de portaveus de l’Ajun-
tament de Manresa va aprovar
per unanimitat una declaració
institucional on reclama l’arrest
dels 40 màxims responsables de la
cúpula politicomilitar de Rwanda
que van estar involucrats als
crims comesos a l’Àfrica dels
Grans Llacs i que van costar la vi-
da a milers de persones, entre les
quals la infermera Flors Sirera. El
6 de febrer passat, l’Audiència Na-
cional va dictar un acte que posa-
va de manifest els crims i dema-
nava l’arrest dels 40 implicats, al-
guns dels quals tenen actualment
càrrecs importants en l’àmbit in-
ternacional. És el cas dels gene-
rals de brigada Karenzi Karake i
Wilson Gumisirza, els capitants
Karaka Misingo i Frank Bakunzi,
i el coronel Charles Karamba.
«Les persones involucrades en el
genocidi no haurien d’estar vincu-
lades a les Nacions Unides, no és
ètic ni moral», va assegurar ahir

Xavier Rubio, regidor de Solida-
ritat, que va afegir que «enviarem
la declaració al ministeri d’Afers
Estrangers i al secretari de Na-
cions Unides perquè sàpiguen qui-
na és la nostra posició abans de
prendre una decisió i renovar o no
a aquests càrrecs». La setmana
passada ja es va renovar el càrrec
al primer comandament per al
manteniment de la pau al Sudan i,
ara, «han d’escollir si Karenzi Ka-
rake, segon comandament, conti-
nuarà fent aquesta funció», va afir-
mar Jordi Palou, advocat de la fa-
mília Flors Sirera i representant
legal del Fòrum Internacional per
a la Veritat i la Justícia a l’Àfrica
dels Grans Llacs, que va assegurar
que «no estem sols en aquesta llui-
ta, el ministeri d’Afers Estrangers
del Canadà també ha demanat que
no es renovés el càrrec i les Na-
cions Unides ara fan consultes». 

D’altra banda, la declaració ins-
titucional de l’Ajuntament de

Manresa també busca intervenir
perquè el govern central insti la
detenció del general Kayumba
Nyamwasa, actual ambaixador de
Rwanda a Nova Delhi, que «es
beneficia de la immunitat diplomà-
tica malgrat haver comès crims».
Segons Palou, Nyamwasa és, pre-
sumptament, un implicat directe
en la mort de la infermera manre-
sana Flors Sirera. 

Un altre dels objectius de la de-
claració institucional és que l’es-
tat espanyol faci tot el possible
perquè la Unió Europea (UE)
apliqui en tots els seus estats
membres el sistema de detenció
Sirene, que «implica que qualsevol
de les 40 persones imputades siguin
arrestades si trepitgen territori de
la Unió Europea», va  explicar.

El fiscal general de Rwanda ha
obert per primera vegada un pro-
cés de detenció de quatre militars,
dos dels quals ja s’han dut a ter-
me. «És un pas important perquè
implica que s’ha adonat que el seu
propi exèrcit comet errors», va dir
Palou-Loverdos, que va afegir
que «cada vegada són més els qui
mostren la seva contrarietat da-
vant d’aquest genocidi». L’Ajunta-
ment de Navata també té previst
aprovar la declaració institucio-
nal «en els propers dies i si s’hi afe-
geixen Figueres i Sevilla molt mi-
llor», va assegurar l’advocat.

La junta de portaveus
de l’Ajuntament
reclama accions contra
implicats en el
genocidi africà
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El regidor Xavier Rubio i l’advocat Jordi Palou-Loverdos
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