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umor. Humor del bo
per garantir un plat a
taula complet al mig
centenar de nois i no-

ies que aixopluga el projecte de
Creu Roja Manresa Joves Nucli
Antic, adreçat a adolescents en
risc d’exclusió social i que en-
guany celebra deu anys. Humor
que posaran els monòlegs solida-
ris organitzats per Alfons Gea i
Sendoa Garmendia, gerent i en-
carregat, respectivament, de l’em-
presa OK Sofás, amb seu al polígon
Riu d’Or de Sant Fruitós de Bages.
Serà dissabte, 14 de març, a 2/4 de
10 del vespre, al teatre Conservatori. 

L’any passat Garmendia i Gea
van estrenar la iniciativa, els mo-
nòlegs solidaris, després d’assa-
bentar-se per Regió7 de la delica-
da situació financera que traves-
sava Arans, entitat que ajuda per-
sones amb dificultats auditives i de
parla, que la feia perillar. Tot i no
haver fet mai res per l’estil, van
muntar un espectacle d’humor i
màgia al Conservatori per ajudar
Arans. Enguany repeteixen. 

Per triar l’entitat beneficiària,
aquesta vegada es van adreçar als
Serveis Socials de l’Ajuntament,
des d’on els van proposar destinar
els guanys de l’espectacle de mo-
nòlegs del dia 14 a Creu Roja Man-
resa. No només volen omplir el
teatre per, si pot ser, l’any vinent fer
una tercera edició al Kursaal, la
seva iniciativa, que té el suport de
la central d’OK Sofás i del gerent
del grup, es podria estendre a tot
l’estat, de manera que una idea
nascuda a Manresa de dos vene-
dors de sofàs carregats de bones
intencions podria tenir repercus-
sió a tot Espanya. 

La nova seu de Creu Roja Man-
resa, El Portal, al carrer del Joc de
la Pilota, va ser el lloc escollit per
presentar l’espectacle. Amb els
impulsors hi havia la regidora de
Serveis Socials, Mercè Rosich, i el

president de Creu Roja Manresa,
Miquel Riera. Gea va explicar que
Ok Sofás ja «destina cada any uns
diners a actes benèfics», i que la
seva proposta va ser rebuda amb
els braços oberts. Va culpar el seu
company de ser el principal artí-
fex dels monòlegs solidaris, dels
quals serà un dels protagonistes,
juntament amb Carlos del Pozo, de
Comedy Central; Carlos Gallardo,
Charli Petas, Manolo Murillo i
Pere Rafart, que han rebaixat els
seus caixets per ser a Manresa. Pre-
sentarà l’acte David Piñana. Les en-
trades es venen a la web i les ta-
quilles del Kursaal, a la botiga OK
Sofás de Sant Fruitós i a Creu Roja.
Costen 10 euros anticipades i 12 el
mateix dia i n’hi ha 500 a la venda. 

Riera comentava que iniciatives
com aquesta demostren que, en la
situació actual, «si no som capaços
de crear aliances entre entitats

que, moltes vegades, sembla que
no tinguin res a veure les unes amb
les altres, no tirarem endavant». Va
agrair la idea de Garmendia i Gea,
i que l’Ajuntament pensés en el seu
projecte per ser el receptor dels di-
ners de l’espectacle. 

Pioner a Catalunya
El president de Creu Roja va ex-
plicar que, si bé en aquests mo-
ments a Catalunya s’ha posat en
marxa una campanya global per a
l’alimentació infantil, és a nivell de
cada territori que es pot fer més fei-
na. Per exemple, destinant l’apor-
tació que s’aconsegueixi dels mo-
nòlegs solidaris íntegrament al
projecte Joves Nucli Antic, «que
aquest any celebrarà el seu desè
aniversari, i del qual ens sentim
molt orgullosos perquè és pioner
a Catalunya i hi ha diferents pre-
mis que li han reconegut». Va re-
marcar que «en aquests moments
és un projecte que, malaurada-
ment, també està tirant endavant
una tasca que sembla que cada dia
ens toca fer més, que és la de l’ali-
mentació infantil. Als nois i noies
que hi participen, per edat, ja els

pertoca estar a l’institut, amb la
qual cosa no poden accedir a les
beques menjador. Creu Roja el
que fa a aquesta cinquantena de
nois i noies és fer-los un berenar-
sopar, de manera que, com a mí-
nim, els garantim un àpat impor-
tant en la seva jornada». El projecte
es fa al pati interior dels Infants. Va
insistir que, en resum, «hem d’in-
tentar que la nostra atenció faci
que aquestes persones se sentin
dignes perquè, sinó, està tot tan
cronificat que gairebé sembla que
trobar-se en aquesta situació sigui
el més normal per a aquesta gent». 

Pobresa i infància
Rosich va explicar que «si una fa-
mília està en situació de pobresa,
aquesta pobresa repercuteix en
els infants. Això ens fa estar molt
alerta. Per això hem incrementat
el pressupost per a les beques
menjador per tal que sigui un àpat
que garantim».  Hi afegia que «des
d’Althaia i l’atenció primària, tam-
bé estem molt al cas, quan hi ha re-
visions mèdiques, de detectar si hi
ha alguns nens que puguin estar
en condicions una mica precàries». 
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Rialles per garantir un plat a taula
L’empresa OK Sofás patrocina la segona edició dels monòlegs solidaris, que enguany té el

projecte Joves Nucli Antic de Creu Roja Manresa de beneficiari El 14 de març, al Conservatori
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Gea i Rosich sostenint un cartell de l’espectacle; Riera treu el cap entre tots dos i Garmendia l’assenyala

G. C.

Les entrades es venen a 
la web i les taquilles del
Kursaal, a la botiga OK Sofás
de Sant Fruitós i a Creu Roja
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Amadeu Bayona Fius, nascut el
dia 6 de març del 1915, i Perpetua
Villamediana Masa, nascuda el 7 de
març del 1915, han rebut una placa i
un ram de flors en nom de
l’Ajuntament de Manresa amb motiu
del seu centenari. Els emotius actes
es van celebrar als seus respectius
domicilis, en el cas de Bayona al
carrer Mossèn Jacint Verdaguer i en
el de Villamediana al carrer Sant Joan
d’en Coll, amb presència de familiars.



Centenari d’Amadeu
Bayona i Perpetua
Villamediana

Els estudis de Logopèdia d’U-
Manresa-FUB van commemorar el
Dia Europeu de la Logopèdia  amb
una jornada dedicada a la disfàgia
(problemes amb la deglució). Du-
rant la jornada, quatre logopedes
van presentar les seves experièn-
cies sobre com afrontar aquest
trastorn.

La commemoració del Dia Eu-
ropeu de la Logopèdia a UManre-
sa també va tenir la participació
d’empreses especialitzades en pro-
ductes d’utilitat per a la pràctica
professional, que es van instal·lar
al vestíbul de l’edifici principal de
la Fundació Universitària del Ba-
ges. El lema d’aquesta edició del
Dia Europeu de la Logopèdia va
ser «De sobte, sense paraules».
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La FUB celebra 
el dia europeu
dedicat a la
logopèdia

Marta Muntada, vicepresidenta
de l’Associació de Perjudicats d’En-
titats Financeres, serà avui a les 7
de la tarda a l’auditori de la Plana
de l’Om per tal de presentar a
Manresa la primera associació
d’àmbit estatal d’afectats per pro-
ductes financers tòxics.

L’entrada és gratuïta i s’oferirà in-
formació sobre la compra d’ac-
cions de Bankia que s’han deva-
luat, la contractació de deute sub-
ordinat, les quotes participatives de
la CAM, els valors del Santander,
les participacions preferents i altres
productes bancaris conflictius. 

L’Associació de Perjudicats d’En-
titats Financeres actualment té
2.765 procediments oberts als jut-
jats de l’estat espanyol contra di-
verses entitats financeres per va-
lor de 84 milions d’euros, dels
quals ja ha aconseguit recuperar
més de 27,5 milions.
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Avui presenten
una associació
d’afectats per
productes
financers tòxics
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