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CUP i Arran porten
a Manresa les
primeres jornades
feministes de la
Catalunya Central
El nucli a Manresa d’Esquerres per la Independència es va presentar ahir
REDACCIÓ

Constituït un ens que cerca
indecisos sobre el referèndum

G. C.

GEMMA CAMPS MANRESA

Esquerres per la Independència
és un col·lectiu que té per objectiu
arribar als indecisos per convèncer-los a favor del referèndum per
construir una república catalana
que garanteixi un canvi social.
Ahir al vespre es va presentar a la
seu d’Òmnium el nucli que s’ha
creat a Manresa, que integren una
desena de persones, amb l’objectiu de sumar-hi més membres.
L’acte va aplegar una trentena
d’assistents, entre els quals hi havia representants d’ERC, la CUP,
l’ANC, Òmnium i del món del sindicalisme i de les entitats veïnals.
Tal com van explicar Toni Casserras, impulsor de nucli de Manresa, i David Hernández, coordinador nacional, la idea bàsica és
arribar a aquells sectors de la població on no han pogut accedir els
partits i moviments independentistes i d’esquerres ja existents.
ExI que, amb el de ManresaBages, tindrà vuit nuclis a tot el
territori, és un moviment que va
néixer el 2014 amb motiu de la
consulta del 9-N; el 2015 també va

L’acte es va fer a la seu d’Òmnium i va aplegar una trentena de persones

fer campanya de cara a les eleccions al Parlament i aquest 2017
s’ha reactivat pensant en el referèndum que s’ha de convocar.
Hernández va recalcar que no
es tracta tant d’atraure els ciutadans que ja estan convençuts sinó
que cal anar a buscar la gent d’esquerres que encara dubta.
El nucli de Manresa es reuneix
cada divendres, a les 7 de la tarda,

al local d’Òmnium (al carrer de
Sobrerroca 38). Les assemblees
són obertes a qui s’animi a participar-hi. Ahir, qui ho va voler s’hi
va poder apuntar en acabar la sessió, que va durar una hora. Els organitzadors van avançar que el
proper 2 de juny hi ha previst un
acte amb la presència de Joan Tardà (ERC), Mireia Boya (CUP) i David Companyon (ICV).

La ciutat dirà
«gràcies» i «adéu»,
en un acte el dia 23,
a l’arquitecte de la
Seu durant 37 anys
ARXIU/MIREIA ARSO

MANRESA

El 27 de maig el Casino acollirà
les primeres jornades feministes
de la Catalunya Central, organitzades per la CUP i Arran. Duraran
tot el dia i tindran com a epicentre,
a les 4 de la tarda, un acte polític
amb la diputada de la CUP Mireia
Vehí; la regidora de CUP-Capgirem BCN, Maria Rovira; l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós,
i membres d’Arran i Acció Lila.
Al matí, les activitats començaran a les 11, amb tres tallers simultanis: «Gin-eco-logia», «La cultura del sí i el no» (només per a homes) i «Dicotomia en destrucció:
taller sobre la diversitat de gènere». Hi haurà dinar amb concert
de Les Pasquines i l’acte polític. A
les 5, taules d’experiències sobre
«Drets laborals i feminisme»,
«Dona i esport» i «Dissidències
trans». Les jornades acabaran
amb un sopar i un concert al pati
del Casino, a les 10 de la nit, de les
raperes madrilenyes La Ira, les valencianes Pupil·les Dilatives i la DJ
Virgi. Durant tot el dia, ludoteca
per als més petits. Inscripcions a:
www.jornadesfeministes.cat.

Francesc Xavier Asarta
G. C. MANRESA

El dimarts 23 de maig, a les 8 del
vespre, en un acte a l’auditori de La
Plana, Manresa expressarà el seu
agraïment i dirà adéu a Francesc
Xavier Asarta, arquitecte de la Seu
els últims 37 anys, que es retira.
En l’acte, organitzat pels Amics
de la Seu, l’aparellador del temple,
Jaume Soldevila, repassarà les
obres que s’hi han fet amb diapositives, explicant-ne curiositats i
anècdotes. Enric Masana, delegat
del Bages-Berguedà del COAC,
glossarà la ﬁgura d’Asarta, i Maria
Pilar Pla, presidenta dels Amics de
la Seu, li lliurarà un obsequi. Seguidament, Asarta adreçarà unes
paraules als presents i tancarà
l’acte l’alcalde, Valentí Junyent.

