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MANRESA SOCIETAT

Exemple de misèria extrema al
carrer del Camp d’Urgell de Man-
resa. Una mare separada amb tres
fills de 12, 10 i 6 anys, viu des de fa
un any en un minúscul pis ocupat
que li va cedir l’anterior persona
que vivia a l’habitatge quan en va
marxar. No hi ha aigua potable i l’o-
lor d’orins és intensa.  

Ahir a matí tres membres de la
Plataforma d’Afectades per la Hi-
poteca i el Capitalisme (PAHC) van
pujar al pis, situat al número 6 del
vial a tocar de la plaça Gispert, per
fer costat a la dona, que no parla
castellà ni català però que ha après
una paraula: «gràcies». Al carrer hi
havia una trentena més de mem-
bres i amics de la PAHC. Es tractava
d’impedir que els desallotgessin,
cosa que van aconseguir. 

Entre els presents hi havia dues
assistents socials de l’Ajuntament,
que s’hi van personar per inter-
mediar amb els agents judicials
que havien de fer el desallotjament
i explicar-los que estan tramitant
una ajuda i un lloguer social a la fa-
mília però que els cal més temps
per lligar-ho. Temps que van acon-
seguir ahir. En concret, un mes.
Mercè Rosich, regidora de Ser-
veis Socials, va explicar a Regió7
que aquest és un cas en què fa me-
sos que estan mediant amb el jut-
jat, cosa que també van fer dilluns
i ahir, i que fins i tot tenien un pis
d’emergència preparat per si es
consumava el desallotjament. 

La concentració davant la casa
va començar passades les 11 i va
acabar pels volts de la 1. Com és
habitual, l’ambient va ser tran-
quil. Només quan hi van arribar
dues agents de Mossos que van ac-
tuar com a agents judicials hi va
haver moments de tensió, ja que la
consigna que s’havia donat abans
als presents és que no les deixes-

sin pujar. Elles van insistir que
només volien parlar amb la famí-
lia i, per fi, es va aclarir tot i es va
aturar el desallotjament, amb els
consegüents aplaudiments i els
acostumats crits de «sí que es pot». 

Un dels membres de la plata-
forma explicava que s’havien as-
sabentat del desallotjament abans-
d’ahir al vespre i que ahir al matí
havien anat al jutjat per aturar-lo.

Per la situació irregular de l’afec-
tada al pis no van localitzar el cas.
Per això van anar als Serveis So-
cials, on els van dir que estaven a
l’espera de resoldre la situació de
la dona i els seus tres fills. 

La PAHC va reclamar que no és
donin casos de pobresa energèti-
ca com el d’aquesta família, tenint
en compte que l’empresa respon-
sable de l’aigua és municipal. 
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La PAHC evita que desallotgin
una mare i tres fills i guanya
temps per recol·locar-los 
Una trentena de persones, inclòs personal dels Serveis Socials de

l’Ajuntament, es va concentrar, ahir, prop de dues hores davant la casa


La comissió Conservem el tea-
tre Conservatori està posant fil a
l’agulla per constituir «un grup de
treball que col·labori amb els res-
ponsables municipals, polítics i
tècnics en l’elaboració d’un Pla Di-
rector que es replantegi  els usos i
les intervencions de l’edifici a mit-
jà i llarg termini». Com a mínim, el
formarien dos arquitectes, un ges-
tor cultural, un historiador, un
tècnic, un artista i un representant
de les entitats que tenen la seu a l’e-
difici, entre d’altres. La comissió
preveu mantenir una entrevista
amb els responsables municipals
en les properes setmanes per va-
lorar el procés de la consulta, el re-
sultat i per acordar les línies de tre-
ball conjunt en els propers mesos.

Dues setmanes després de la
consulta que va fer guanyar el no
a preveure en el pla d’ordenació ur-
banística que s’està redactant una
plaça de Sant Domènec sense el
teatre Conservatori, la comissió pro
Tori ha celebrat una segona reunió
al vestíbul del teatre amb l’objec-
tiu de no desaprofitar l’embranzi-
da que li ha donat la implicació en
el referèndum. A banda del tema
del grup de treball, en la reunió es
van tractar altres temes, entre els
quals fer una crida a totes les per-
sones i organitzacions que tingu-
in material gràfic d’activitats re-
alitzades al teatre des de la seva in-
auguració, l’any 1978, per fer una
exposició o editar un llibre.

Recollida de material 
Entre dilluns i divendres de la set-
mana vinent, de 6 a 8 de la tarda,
s’obrirà al públic el local de Cine-
club, Imagina’t i El Galliner, al
costat l’entrada al teatre, perquè
s’hi pugui portar el material gràfic.
En el mateix moment s'escaneja-
rà i guardarà en un ordinador i es

prendran les dades de la persona
que en fa el lliurament perquè en
quedi constància. Paral·lelament
al material que puguin cedir els
particulars, es farà una recerca
entre estudiosos, historiadors, fo-
tògrafs professionals i col·leccio-
nistes de la ciutat en què col·la-
borarà l’arxiu municipal. A més a
més, es demana a les persones que
disposin de filmacions en 8 mm  i
súper 8 que es posin en contacte
amb la comissió (conservemel-
conservatori@gmail.com), i que
també ho facin les persones que
puguin oferir el seu testimoni, ex-
plicar anècdotes, records, etc re-
ferents a l’edifici en el seu conjunt.

Actes per fer-se veure
La comissió treballa en un seguit
d’accions, per realitzar fins a final
d’any per fer més visibles les acti-
vitats que es fan tant al teatre com
a l’espai Sant Domènec i en altres
dependències i i locals de les vuit
entitats que hi tenen la seu. Aques-
ta iniciatives inclouran organit-
zar una sessió fotogràfica oberta,
però limitada, a fotògrafs profes-
sionals i amateurs el mes de juny;
fer una jornada de portes obertes
teatralitzada durant la festa major;
organitzar una nit o un passatge de
terror per l’interior de l’equipa-
ment el mes d’octubre; recrear la
inauguració del teatre de l’any
1878; completar l’estudi d’impac-
te socioeconòmic iniciat durant la
campanya, i realitzar un docu-
mental sobre l’equipament...
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La comissió preveu
mantenir una entrevista
amb l’Ajuntament per
valorar la consulta 



Els pro Tori faran un grup
de treball per ajudar en
el Pla Director del teatre 

La mare i els tres fills amb tres membres de la PAHC que els van fer
costat a dins del pis abans que es resolgués el cas favorablement
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Aplaudiments quan es va saber que el desallotjament no prosperava

MIREIA ARSO

Breus

El manresà Marc Fernàndez ha
estat escollit vicepresident de la
nova junta de govern que durant
els propers dos anys presidirà  el
Col·legi d’Ambientòlegs de Cata-
lunya, que ha celebrat deu anys i
eleccions en un acte al Segrià. 

Vicepresident manresà
per als ambientòlegs

NOMENAMENTS

Avui, a les 6 de la tarda, s’inau-
gura a la Biblioteca del Casino
l’exposició fotogràfica «A través
de l’ànima», d’Abel Vilches, orga-
nitzada pel Centre de Recursos en
Transtorns de l’Espectre Autista. Es
podrà visitar fins al dia 30 de maig.
La mostra recull en imatges les vi-
sites de l’autor al centre manresà.

REDACCIÓ | MANRESA

Exposició del centre
de recursos per a
infants amb autisme

ENTITATS

Avui, a les 4 de la tarda, a la sala
polivalent de la Font dels Cape-
llans, la doctora Ivet Morales, del
CAP Sagrada Família, oferirà una
xerrada sobre «El càncer de còlon
i la seva prevenció», organitzada
per l’Associació de Veïns de la
Font dels Capellans amb la col·la-
boració d’Una Font de Dones. 
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La prevenció del
càncer de còlon, en
una xerrada a la Font

SALUT Actuació discreta dels Tirallongues
en la trobada de les Montserratines 

Les tres colles castelleres que en-
volten la muntanya de Montserrat
-Castellers d’Esparreguera, Moi-
xiganguers d’Igualada i Tirallon-
gues de Manresa- s’han reunit,
un any mes, per celebrar la troba-
da les Montserratines, que en-
guany ha acollit Esparreguera. 

Els manresans han ofert una  ac-
tuació discreta i han descarregat
sense problemes el tres de sis amb

agulla, la torre de sis i el tres de sis;
els d’Igualada han fet una molt bona
actuació, i els amfitrions han fet el ter-
cer cinc de set de la temporada. 

La propera cita de la colla man-
resana serà el 8 de juny. Al costat
dels castellers de Santpedor i dels
Penjats del Campus de Manresa
actuaran a Crist Rei dins de l’acte
organitzat per Òmnium Bages per
tal d’internacionalitzar les vota-
cions del dia 9 de novembre.
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Reunió al local dels Armats
La propera reunió de la comissió
es farà el dilluns dia 2 de juny, a

2/4 de 8 del vespre, al local dels Ar-
mats, una de les vuits entitats amb el
local social a l'edifici. Les altres enti-
tats són: l'Orfeó Manresà, l'Associació
de Veïns del Passeig i Rodalies, l'asso-
ciació de circ La Crica, Cine Club Man-
resa, el Centre de Normalització Lin-
güística, Imagina't i El Galliner.
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