
’Avenc, al municipi
osonenc de Tavertet,
no és una masia de
turisme rural qualse-

vol. Les seves parets van veure
néixer, fa més de 600 anys, el bis-
be més temut a la capital del Bages:
Galceran Sacosta. Hi va créixer
l’home que va impedir que Man-
resa pal·liés la sequera que l’afec-
tava al segle XIII i la va excomuni-
car durant anys, impedint-hi la
pràctica de tots els sagraments
religiosos i de les litúrgies.

Després de voltar per mig món
per la feina del seu pare, els ger-
mans Parris van anar a parar
a Manlleu. Als anys 80,
visitant la serra del
Collsacabra, van que-
dar impressionats per
la masia l’Avenc. «I això
que no en coneixíem
la història», reconeix
Belinda Parris. L’any
1997, conjuntament
amb la família del seu
marit, Joaquim, els
Abey, la Belinda i el seu
germà, Matthew, van
adquirir la finca.

Amb la masia a les
seves mans, en van co-
nèixer el valor històric.
Originària del segle
XIII, era una masia ro-
mànica. Els seus pri-
mers propietaris

eren Guillem Avenc i Bon Dia Sa-
costa, uns pagesos que van tenir
tres fills, un dels quals va ser Gal-
ceran Avenc Sacosta. «Un jove
molt intel·ligent que quan només
tenia 19 anys era canonge i, a 28
anys, bisbe de Vic», aclareix Parris.

El 1999, les famílies Parris i
Abey van començar les feines de
rehabilitació de la masia, que, a
més, disposava de quatre annexos
que segles endarrere havien servit
de corts per als animals. «Estava
pràcticament en runes i volíem
convertir-la en una masia de tu-
risme rural», aclareix.

Les obres van durar quatre anys,
temps en el qual van tenir
un greu imprevist: una
disputa amb un veí que
els va deixar tres anys

sense aigua. «Teníem la sensació
que estàvem pagant la penitència
del bisbe per privar Manresa de la
seva Sèquia», explica Parris.

El 2004 la casa de turisme rural
l’Avenc va obrir portes.  La Belin-
da i el Joaquim es van instal·lar a
viure a la finca i, el que segles en-
darrere van ser les corts dels ani-
mals, es van convertir en petites ca-
ses per als hostes. Amb capacitat
per a 12 persones, el matrimoni ara
s’ha endinsat en una nova reforma,
que és previst que finalitzi l’any vi-
nent. «Aviat ens quedem sense
allotjament, i és llàstima», explica.
La intenció que tenen és cons-
truir més cases per augmentar la
capacitat fins a les 34 places. Ara

mateix, l’edifici és
d’esti l

gòtico-renaixentista.
L’Avenc es troba situat en un es-

pai natural amb un gran valor
paisatgístic: els Cingles de l’Avenc.
El 2007, l’obra social de Caixa Ca-
talunya va adquirir 250 hectàrees
de l’entorn de la masia i ara en
comparteix la propietat amb les fa-
mílies Parris i Abey. Així, a banda
d’allotjar-s’hi, es poden fer  visites
guiades a la finca, que ha estat ca-
talogada Bé Cultural d’Interès Na-
cional, com també es poden fer
rutes per l’entorn. 

La història de la masia en què va
néixer Galceran Sacosta ha creuat
fronteres. El també propietari de la
masia Matthew ha escrit el llibre ti-
tulat Un castell a Espanya, publi-
cat al Regne Unit. El volum parla

de la rehabilita-
ció de la masia,

sense passar per alt que hi va viu-
re el bisbe. També s’hi explica el
conflicte que el va enfrontar a la
ciutat de Manresa, el seu desenllaç
i el miracle de la Llum.

L

El 1340 el bisbe de Vic, Galceran Sacosta, va impedir la construcció de la Sèquia, que havia de posar fi a la manca d’aigua de Manresa. Per haver entrat a les
seves terres en contra del seu consentiment, Sacosta va excomunicar la ciutat i hi va suspendre la pràctica de tots els sagraments i de tota la litúrgia. Ara, la
masia osonenca on va néixer el bisbe més detestat pels manresans s’ha convertit en una masia de turisme rural, catalogada Bé Cultural d’Interès Nacional

La masia on va néixer Galceran Sacosta és ara una casa de turisme rural d’Osona

Dormir a casa del bisbe que va aturar la Sèquia
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El matrimoni Parris-Abey

ARXIU PARTICULAR

La masia l’Avenc és Bé
Cultural d’Interès Nacional

ARXIU PARTICULAR

L’auditori de la Plana de l’Om de
Manresa va quedar petit, diven-
dres, en l’acte d’homenatge al
pensador català Raimon Panikkar.
Prop d’una desena de persones
van haver de seguir l’acte, orga-
nitzat per l’Associació Sociocultu-
ral Xarxa de Manresa i l’editorial
Fragmenta, per la televisió, ja que
a dins no quedava ni una sola bu-
taca buida.

Moderats pel president de l’As-
sociació Sociocultural Xarxa Man-
resa, Jordi Simon; l’antropòleg i
professor de la Facultat de Teolo-
gia, Xavier Melloni, i el catedràtic
de filosofia i coordinador de l’edi-

ció catalana de l’Òpera Omnia
Raimon Panikkar, Xavier Serra,
van ser els encarregats de recordar
l’obra  del pensador català més re-
conegut internacionalment, que va
morir l’agost  passat. Després de vi-

sualitzar  un vídeo sobre la vida de
Panikkar, les intervencions de Me-
lloni i Serra es van anar intercalant
amb la lectura de fragments dels
més de 50 llibres i de 1.500 articles
que va escriure.
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L’acte en memòria del
pensador català, que va morir
l’agost passat, va omplir
l’auditori de la Plana de l’Om



L’auditori de la Plana de l’Om es va omplir en l’homenatge a Panikkar

G.A.

Més de 200 persones homenatgen 
Raimon Panikkar a Manresa

G.A.

L'associació pel consum responsable Almàixera va celebrar, divendres al
vespre, una trobada per promocionar els programes informàtics gratuïts que
ofereix el sistema operatiu Linux. D’aquesta manera, els organitzadors van
instal·lar als assistents que així ho van desitjar el programari lliure i els en
van explicar el funcionament. La trobada també va incloure dues xerrades
sobre el programari lliure, a càrrec d’Enric Mieza, professor d'informàtica, i
Ramon Navarro, professor de programació a la UPC.



El programari lliure es dóna a conèixer a Manresa


