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Les targetes
alimentàries es
mantenen al
llarg de tot el
 Segons els organitzadors, en l’acte convocat enguany els participants opten per anar per lliure mes de setembre

Els manresans s’apunten menys a la
Diada a Berga que a les de Barcelona

Z.S.X.

ZEYNABU SAID XIXONS | MANRESA

L’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) a Manresa i Òmnium
Bages van fer, ahir, una crida perquè més gent s’inscrigui a la manifestació de la Diada, que se celebrarà en cinc punts de Catalunya,
entre els quals Berga. Josep Emili
Puig, membre del secretariat nacional de l’ANC, va explicar que, a
diferència dels anys en què s’ha fet
a Barcelona, les inscripcions costen més perquè la gent no entén
que faci falta apuntar-s’hi i, per la
proximitat amb la capital berguedana, prefereixen anar per lliure.
Puig va assegurar que és important
apuntar-s’hi «perquè fa més fàcil
el recompte dels participants».
El membre del secretariat de
l’ANC va comentar que «existeix
preocupació pel tema de la mobilitat». Per aquest motiu, les entitats
van voler convidar els participants
a utilitzar els autobusos que han
preparat per desplaçar-se ﬁns al
lloc de la manifestació. El trajecte
tindrà un cost de 5 euros, la meitat que en anys anteriors. «La diferència és que aquest any es faran
dos viatges», va apuntar.
A Manresa, ja hi ha una quinzena de busos plens i els organitzadors calculen que, ﬁnalment,
n’hi haurà entre 70 i 80, una xifra
semblant a les diades anteriors.
Puig va parlar de l’«efecte cotxe
particular», que podria fer que la
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Representants de l’Ajuntament de Manresa, Òmnium i l’ANC amb el cartell de la Marxa de Torxes, ahir

gent optés per desplaçar-se en vehicle propi per poder participar en
les activitats que es faran a Berga
els dies 10 i 11 vinents.
Acte institucional
La primera tinent d’alcalde de
Manresa, Mireia Estefanell, va recordar que per la Diada a la capital del Bages hi haurà el tradicional acte a la plaça d’Onze de Setembre a les 11 del matí. Així, els
assistents podran participar en la
resta de convocatòries que hi ha
programades durant el dia.

Les torxes, la vigília de l’11-S
Z.S.X. | MANRESA

El dia abans de la Diada se celebrarà la vuitena Marxa de Torxes per la Independència, que organitza la Comissió 11 de Setembre, impulsada per l’Assemblea Nacional i Òmnium Bages.
En la presentació que es va fer
ahir, Jordi Corrons, president
d’Òmnium Bages, va explicar
que la marxa independentista,
que començarà a Crist Rei a 2/4

de 9 del vespre, tindrà la participació dels tabalers de Xàldiga, els
Miquelets, i els Tirallongues de
Manresa. La lectura del manifest
anirà a càrrec de l’actor manresà
Joan Cirera i la periodista Elisenda Paluzie farà el parlament.
Les marxes arribaran aquest
any a una dotzena de poblacions
del Bages i el Moianès, tot i que
Corrons va assegurar que se n’hi
podrien afegir més a última hora.

El president d’Òmnium serà,
avui, a la inauguració de la
seu de l’entitat a Sobrerroca
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Òmnium Bages inaugurarà, avui,
a les 8 del vespre, la seva nova seu
social al carrer de Sobrerroca número 28 de Manresa. L’acte tindrà
l’assistència del president nacional
de l’entitat, Jordi Cuixart, i l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, a
banda d’altres representants institucionals del Bages i el Moianès.
Després del torn de parlaments,
la inauguració es clourà amb les
actuacions de La Veurem Teatre,
Lupulus Emsembla, Bob&El Lladre i Dilluns Barreja a l’interior i a
l’exterior del nou Espai Òmnium.
Durant 41 anys Òmnium ha
ocupat el primer pis del número 99
del carrer del Bruc de Manresa.
L’antic espai de gastronomia i cultura Via Fora, situat al carrer de Sobrerroca número 38, de Manresa,
és des d’aquest mes la nova seu de
l’entitat. Amb el canvi es millora
l’accessibilitat i es disposa d’un espai adequat per a la realització
d’activitats que ﬁns ara es feien en

altres sales, com ara presentacions de llibres, xerrades o actuacions artístiques de petit format.
El trasllat al Centre Històric de
Manresa també ha estat un punt a
favor a l’hora de decidir-se a canviar d’espai, a més a més de poder
disposar d’un local adaptat i accessible, i amb una superfície i
disposició adequades per acollir activitats formatives i culturals. Aquest
estiu s’han fet unes mínimes obres
per habilitar el servei de secretaria
i atenció a l’entrada del local. I
també el trasllat de tot el fons de llibres i arxiu que Òmnium Bages tenia al carrer del Bruc des de la fundació com a delegació territorial.
A la nova seu es podran organitzar activitats culturals, al marge de les de l’entitat. Entre d’altres,
les impulsades per la societat propietària, Favets i Tremendos, a
través de D’Arrel, com és el cas de
l’Humus Mediterrani, l’off de la Fira
Mediterrània que ja fa anys que té
lloc al local de Sobrerroca.

L’ajuda de les targetes alimentàries que va començar a funcionar els mesos de juliol i agost s’estén també durant el setembre. El
mecanisme té per objectiu atendre
els infants de Manresa en situació
de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. Les targetes, promogudes per
l’Ajuntament, conjuntament amb
les entitats que formen part de la
Taula del Tercer Sector, han ofert
suport a les famílies de 329 infants
que han rebut la beca menjador
durant el curs 2015-2016.
Els Serveis Socials municipals
determinen les persones beneﬁciàries de les targetes i s’encarreguen d’informar-les de les característiques del servei. Però el programa el porta a terme Creu Roja
Manresa, pel fet que disposa dels
mecanismes necessaris, ja que
atén usuaris durant tot l’any i té un
proveïdor adequat per a aquesta ﬁnalitat. Així doncs, Creu Roja Manresa reparteix les targetes i comprova que les compres realitzades
siguin d’aliments i que es compleixin les condicions pactades
amb les famílies.
El pressupost destinat per a les
targetes alimentàries és de 17.108
euros. L’ajut per a cadascun dels infants als quals ha arribat s’entén
com un complement per a la seva
alimentació.
VIA PÚBLICA

Treballs al clavegueram
de la Via de Sant Ignasi
REDACCIÓ | MANRESA

Avui, de 2/4 de 9 a les 11 del matí,
aproximadament, Aigües de Manresa portarà a terme treballs de
manteniment als pous de clavegueram situats a la calçada de la
Via de Sant Ignasi, en concret, entre els carrers de Vidal i Barraquer
i de Remei de Baix. Per aquest motiu, es prohibirà l’estacionament en
el tram esmentat, i es mantindran
els dos sentits de circulació.
TALLERS

Classe oberta per al
taller de dansa social
REDACCIÓ | MANRESA

El dijous 15 de setembre tindrà
lloc a la Casa Flors Sirera una classe oberta a tothom de prova per tal
que els participants coneguin la dinàmica del taller de dansa social
que es durà a terme els dies 22 i 29
de setembre i 6, 13 i 20 d’octubre.
Per a més informació, inscripcions i conﬁrmació d’assistència a
la classe de prova cal escriure a
vida@queraltjorba.com. El taller
costa 20 euros. Hi ha descomptes.

