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El servei de bus de Manresa
a la UAB fa curt i no pot
encabir tots els estudiants

La 22a Manresa Solidària
recollirà ‘smartphones’ per
a les persones refugiades
A.I.T.

 Durant els trajectes hi ha persones que han de viatjar dretes o a terra
ARXIU PARTICULAR

ZEYNABU SAID XIXONS | MANRESA

Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han
denunciat deﬁciències en el servei
d’autobús ﬁns a Bellaterra, que
sovint fa curt i no pot encabir tots
els usuaris. És habitual que hi hagi
passatgers asseguts a terra i en
alguna ocasió, com ahir, que no
puguin ni pujar-hi perquè va totalment ple.
Segons els estudiants, aquesta
situació es dóna en els viatges d’anada a la universitat, quan hi ha
persones que es queden sense
seient. Usuaris del servei de bus reclamen una ampliació dels horaris i del nombre d’autobusos.
Segons el testimoni d’una usuària del servei, ahir hi va haver un
canvi de vehicle perquè havien
entrat 74 persones en un autobús
de 60 places i encara en quedava
una desena a fora. Això va provocar que algunes persones baixesEL POU DE LA GALLINA

Debat sobre la retolació
de Manresa
REDACCIÓ | MANRESA

L’Associació Cultural El Pou de la
gallina organitza la taula rodona
«Els rètols de Manresa», avui a
les 8 del vespre a la sala d'actes del
Centre Cultural del Casino de
Manresa. El debat, moderat pel periodista Carles Claret, tindrà la
presència de Jana Fontdevila, dissenyadora, i Jaume Casacuberta,
Josep Olivet i Joan Sallent, pintors
i retolistes.

Bona part dels organitzadors i col·laboradors de la Manresa Solidària
REDACCIÓ/A. IGLESIAS | MANRESA

L’autobús ple d’estudiants que s’havien d’estar drets, ahir

sin de l’autobús. Tot i així, en el segon autobús, també hi va haver
gent que va quedar sense seient.
«Anar en autobús és més ràpid
i còmode que el tren, però ens trobem amb un problema d’horaris
i de qualitat perquè hi ha gent

Breus
LLEURE

Nit de jocs temàtica del
CAE, demà
REDACCIÓ | MANRESA

El Club del Joc del CAE organitza una nit de jocs temàtica amb
jocs d’apostes i de taverna que se
suma a la programació de la Fira
Mediterrània, demà al Cafè del
Taller, a partir de 2/4 de 10 de la nit.

que ha de quedar dreta», aﬁrma
una estudiant de la UAB. També
explica que el curs passat es donava la mateixa situació, i per
aquest motiu, va presentar una reclamació a l’estació d’autobusos,
que no ha tingut cap efecte.
SERVEIS

La ludoteca Ludugurus
obre l’Espai Familiar
REDACCIÓ | MANRESA

La Ludoteca Ludugurus (carrer
de la Mel número 5) obre les portes a la ciutadania els divendres de
5 a 2/4 de 8 de la tarda per passar
una bona estona. A la ludoteca es
poden trobar jocs i joguines adreçades a nens i nenes ﬁns a 8 anys,
a més de tallers. El servei és gratuït
i els infants han d’estar acompanyats dels pares o tutors. Més informació al 93 872 17 04.

La 22a edició de la Manresa Solidària, que se celebrarà entre el 15
i el 23 d’octubre, posa l’accent enguany en les accions d’ajut als refugiats, «no només els de Síria»,
com va destacar ahir a la presentació la regidora de Cooperació de
Manresa, Àngels Santolària; «sinó
els de tot el món». En l’acte de presentació van ser-hi també Ricard
Sánchez, de l’Associació Catalana
per la Pau; Enric Martí, de la Federació d’Associacions de Veïns de
Manresa (FAVM); Montse Ortiz, de
la Fundació Vicente Ferrer; Sílvia
Garcia, de la Casa Flors Sirera; i
Rosa de Paz, coordinadora del
programa de Cooperació de Manresa.
Un dels actes que lliga amb el
lema d’enguany «I tu, què sembres?» –que insta el ciutadà a fer
petits gestos per millorar el món–
és una recollida de telèfons intel·ligents. La recollida de mòbils
és part del projecte «Alarmphone»
i consisteix a donar una segona
vida als mòbils intel·ligents que estan en bon estat perquè serveixin
de sistema d’alarma, socors i denúncia per facilitar el salvament
marítim.
El dia 15, els actes centrals
La recollida de smartphones, però,
és només una de les múltiples ac-

tivitats que s’organitzen relacionades amb l’ajut als refugiats en el
marc de la Manresa Solidària. El
dia 15, coincidint amb l’acte central, la Fira d’ONGD, a la plaça de
Sant Domènec, hi haurà un escenari que acollirà tertúlies per conèixer la situació als camps de refugiats. A les 7 de la tarda s’oferirà
una mostra de dansa social a càrrec de Casa Flors Sirera en record
dels refugiats; i a 3/4 de 8 del vespre, Gani Mirzo Band, un grup de
músics kurdosirians, tocaran en directe i explicaran la seva aportació
als camps de refugiats.
Colòmbia i el procés de pau
també centraran una part de la
Manresa Solidària. Així, s’oferirà el
dia 15 un sopar solidari. La meitat
dels diners recollits aniran destinats a camps de refugiats. Un altre
dels actes destacats i que torna a
parlar dels refugiats serà l’estrena
del documental Astral, produït
per Salvados, el dia 15 a les 10 de
la nit a la Plana de l’Om. La Fira
d’ONGD s’enriquirà, a més, amb
una exposició, del 13 al 15 d’octubre, de la Fundación Vicente Ferrer, que mostrarà el testimoni de
set dones de l’Índia. En aquesta
edició també es recolliran diners
per als refugiats, amb la venda de
braçalets solidaris elaborats per les
associacions de veïns i per nens a
les biblioteques municipals.

