El convent de Sant Vicenç estrena reforma després de més de dos anys d’obres i 620.000 euros
El conseller d’Obres Públiques elogia la restauració en una visita oficial
Daniel Perelló

Carbonero destacà que reformes com aquestes ajuden a evitar la degradació del patrimoni.

post, 373.000 han estat aportats pel
Govern, 80.000 pel Consell Insular,
60.000 per l’Ajuntament, 52.000 per
particulars (sopars, rifes, etc), i
49.000 per la conselleria de Medi
Ambient.
Malestar a plaça
El conseller Carbonero va acabar el
matí fent una volta per la plaça de les
Verdures i el carrer Jaume Domenge,
que a finals d’estiu ja seran per a
vianants.

Precisament, les obres d’aquesta
plaça no convencen a molts dels
seus comerciants. Els placers i placeres argumenten que, per mor de l’obra i les molèsties que provoca, la
clientela ha baixat. Segons molts
dels comerciants, la pols i el fet que
els cotxes no puguin passar han fet
que la gent no vagi tant a plaça. Tot i
això, també hi són els que pensen
que amb aquesta reforma es millorarà considerablement la imatge del
centre de la ciutat.
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El convent de Sant Vicenç Ferrer ja
mostra una cara nova. Després de
més de dos anys i mig d’obres i poc
més de 622.000 euros invertits, les
tasques de restauració del temple
varen acabar el passat 8 de maig.
Les millores més importants que s’hi
han duit a terme han consistit en
refer tota la teulada, la restauració
del campanar i de la façana principal.
i el cosit dels crulls que decoraven la
part exterior de la capella del Roser.
A més, s’han impermeabilitzat els
terrats de damunt les capelles, s’han
fixat les motllures de color de la volta
interior del temple i s’ha aixecat el
terrat d’accés a la volta.
Mossèn Andreu Genovard, rector
de Manacor, es va mostrar satisfet
davant el resultat de la reforma, tot i
que va aprofitar per recordar que
encara hi són necessàries més millores com la restauració de la paret
nord del temple. molt deteriorada.
Així ho va afirmar el passat dimecres
durant la visita oficial del conseller
d’Obres
Públiques,
Jaume
Carbonero, que féu una ruta per les
obres de Manacor que tenen subvenció de la seva conselleria.
Carbonero destacà que una reforma “total” del convent de Sant
Vicenç és impossible per la seva
magnitud, però que intervencions
com aquesta ajuden a fer front al pas
del temps i, per tant, a conservar en
bon estat el patrimoni arquitectònic.
Genovard, per la seva banda,
aprofità per agrair la col·laboració de
totes les institucions i dels veïnats
de Manacor en aquesta tasca. Dels
més de 600.000 euros de pressu-

