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El crematori del Pont Nou tindria
capacitat per fer 3 incineracions al dia

Breus
ARXIU/SALVADOR REDÓ

El PSC revela que la llicència es va sol·licitar el 22 de febrer, abans d’aprovar modificacions al polígon
AGENCIES

JORDI MORROS MANRESA

El crematori que el grup Mémora, propietat de Fontal, projecta al
costat del cementiri de Manresa
tindrà capacitat per fer tres incineracions al dia. Disposarà de
quatre sales de vetlla, una cafeteria, una sala de cerimònies amb
una capacitat per a 140 persones
i un aparcament per a 46 vehicles,
d’acord amb el projecte presentat
a l’Ajuntament.
Segons el Grup Municipal Socialista, l’expedient ja disposa de
tots els informes favorables dels
serveis tècnics. Al mateix temps
ha denunciat que la llicència es va
sol·licitar el 22 de febrer passat, fet
que posa en dubte la transparència de l’equip de govern en aquest
tema, assegura.

Per al president del Grup Municipal del PSC, Felip González, la
data en què es va sol·licitar la llicència, el 22 de febrer, és rellevant
per diversos motius. Per una banda perquè denota que l’empresa
vol construir de seguida l’equipament i que, «potser d’acord amb
l’Ajuntament, va demanar la llicència ﬁns i tot abans que s’acabés
d’aprovar deﬁnitivament la modiﬁcació del pla del Pont Nou que
l’havia de fer possible».
González també recorda que a
l’abril hi va haver un «intens» debat al ple municipal sobre aquest
tema quan ja feia dos mesos que
es tramitava la llicència. «Al regidor d’Urbanisme, Marc Aloy, no
se li va acudir que era rellevant informar que l’Ajuntament ja ho es-

"Tu Futuro
lo Decides

Tú"

Os invitamos al acto “Tu Futuro lo decides tú” que
tendrá lugar el miércoles 5 de julio a las 19:00 horas en
el Centre Cultural “Cal Gallifa” de Sant Joan de
Vilatorrada. Contaremos con Eduardo Reyes, Ernest
Maragall y Elvira Vila quienes responderán y debatirán
sobre las preguntas más recurrentes que nos hacemos
los ciudadanos en este proceso tan importante. Este
debate irá moderado por Quico Sallés, periodista vecino
de la Vila y de dilatada experiencia dentro del ámbito
político.

AMENIZARÁ EL ACTO NUESTRO VECINO Y
ARTISTA ANTONIO “EL REMENDAO”
¿Cobraremos nuestra pensión?
¿Estaremos fuera de Europa?
¿El referéndum será legal?
y si sale el SÍ, ¿qué sucederá el día después?
…éstas son un ejemplo.

Felip González

tava fent». Quan Mémora va demanar la llicència va abonar una
taxa de 5.250 euros.
González també troba destaca-

ble que l’activitat tingui els informes favorables previs dels serveis
tècnics. Fins i tot abans de l’esmentat ple l’Ajuntament va comunicar a l’empresa que calia introduir millores el projecte.
Per al PSC, el projecte que es vol
implantar a Manresa no és una
instal·lació especialment gran.
Segons l’expedient que és a exposició pública, preveu fer 3 incineracions cada dia, «encara que la
promotora apunta en el seu informe que pot arribar a un màxim de
288 anuals».
El PSC ja va avançar el març
que les modiﬁcacions urbanístiques planiﬁcades al Pont Nou
eren per fer-hi un crematori, i que
no entenia per què el govern no
ho feia públic.

L’escola popular de la PAHC
al carrer Sobrerroca celebra
demà la festa de ﬁnal de curs

ENTITATS

Xerrada del president
del arquitectes, Jordi
Ludevid, dilluns
REDACCIÓ MANRESA

«De Manresa a Nairobi, passant
per Madrid». És el títol de la xerrada que oferirà el president del
Consell Superior del Col·legi d’Arquitectes d’Espanya, el bagenc
Jordi Ludevid, dilluns. Se celebrarà a les 8 del vespre a la casa Lluvià
del carrer Arquitecte Oms. Ludevid reﬂexionarà sobre els canvis
en la professió i en l’estructura del
col·legi les dues darreres dècades,
i sobre la tasca per aconseguir institucions més professionalitzades.
OCI

Concert en suport de
les caputxines
REDACCIÓ MANRESA

REDACCIÓ MANRESA

L’escola popular de Manresa
que ha posat en marxa la PAHC al
Barri Antic de la ciutat celebrarà
demà, diumenge, la festa de ﬁnal
de curs. A partir de 2/4 d’11 del
matí hi haurà una jornada de portes obertes, i a 2/4 de 12 un espectacle d’animació infantil a la plaça
de Sant Ignasi Malalt.
L’escola és al carrer Sobrerroca,
i va néixer l’octubre passat amb
l’objectiu de donar suport educatiu a nens i nenes de famílies amb
necessitats, recorda la PAHC. Durant els primers mesos de funcionament ha atès 8 infants en cada

torn de tarda. És un model autogestionat que funciona amb voluntaris.
Durant el curs l’espai es va fer
petit i la plataforma va obrir un
Verkami per adaptar nous espais
i construir uns lavabos. Es van
aconseguir 12.000 euros, tot i que
la previsió inicial era arribar als
6.000. Això ha permès que l’escola
tingui dues sales contigües per fer
acompanyaments, reunions, tallers i dinàmiques de joc. Aquest
estiu es faran els lavabos.
L’escola popular va iniciar la
seva activitat amb una quarantena d’infants inscrits.

La plataforma de suport a les
germanes del convent de les caputxines de Manresa ha organitzat per a avui al vespre un concert
al monestir del carrer Talamanca
de Manresa. Anirà a càrrec de la
coral Ressons de Calaf, dirigida
per Maria Assumpta Cribillers,
amb Teresa Escolà al piano. El
concert començarà a les 8 del vespre. Amb aquesta activitat l’organització vol expressar el seu suport a les germanes en el conﬂicte
que mantenen amb el bisbe de
Vic per la cessió del convent.
ENTITATS

Campanya contra la
pressió estètica
REDACCIÓ MANRESA

PER AMPLIACIÓ DE PLANTILLA
NECESSITA

¡No faltéis!

Miércoles,
5 de julio,
19 horas.

Asociación
SÚMATE

XOFERS AMB ADR
ES DEMANA:

S’OFEREIX:

✔ Residència al Bages
✔ Edat de 25 a 45 anys
✔ Disponibilitat horària
✔ Experiència comercial

✔ Contracte indefinit
✔ Salari 27.000 € anuals
✔ Incorporació immediata

Interessats envieu C.V. a

petrobages@petrobages.com

El col·lectiu feminista de Manresa Acció Lila ha iniciat una campanya contra la pressió estètica.
Porta per lema «Contra la pressió
estètica, trenquem els vostres
motlles». Els últims dies han assenyalat diverses botigues de
roba de la ciutat amb graﬁts i siluetes que mostren una diversitat
de cossos. En opinió d’aquest
col·lectiu, l’objectiu de la campanya és «mostrar-nos tal com
som, amb cossos que no s’ajusten
a la norma, que desaﬁen la imposició patriarcal i que són reals i rebels». Es mostren contràries a la
«imposició d’una bellesa obligatòria» que «ens empeny a emmalaltir i ser infelices per aconseguirla». Anuncien, així mateix, que els
pròxims dies continuaran la seva
campanya amb noves accions al
carrer.

