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La Declaració de
l’Agulla rep el
suport de 23
entitats de
 S’acaben les obres per adequar l’antiga residència, que ja pot rebre asilats en qualsevol moment
Manresa i el Bages

La casa de les germanetes dels pobres
ja s’identiﬁca com a centre de refugiats

J.M.G.
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L’antiga residència de les germanetes dels pobres de Manresa,
al barri de les Escodines, ja s’identiﬁca com a punt d’acollida de
refugiats. A la porta d’entrada que
dóna al carrer Saleses hi han
col·locat dos rètols. L’un és de la
Unió Europea i hi diu: «Fons d’asil, migració i integració. Per una
Europa plural». En l’altre hi ha els
logos del ministeri de Treball i
Seguretat Social, la Unió Europea i l’organització Dianova, que
és qui gestiona l’acolliment dels
primers refugiats de Vic i els que
arribaran a Manresa. En aquest cas
es pot llegir que l’antiga residència
és un centre de protecció internacional. És escrit en cinc idiomes:
català, castellà, anglès, francès i
àrab.
Les petites obres que s’havien
de fer a la casa per acabar de condicionar-la ja han ﬁnalitzat. Van
començar a mitjan setembre. Per
una banda la propietat de l’ediﬁci, l’Orde Hospitalari de Sant Joan
de Déu, a través de la seva fundació Germà Tomàs Canet, ha posat
al dia el sistema de calefacció.
Per l’altra l’organització Dianova ha
fet petits treballs de llauner i pintura. Era previst que s’acabessin
aquesta setmana i així ha estat.
D’aquesta forma l’ediﬁci ja està en
condicions de rebre els primers refugiats en qualsevol moment.
Primers refugiats a Vic
L’ONG d’acció social Dianova és
qui gestiona l’arribada i acollida
d’una vuitantena de refugiats que
es repartiran entre Vic i Manresa.
A Vic ja n’hi ha 27. Aquest dissabte es va fer a la capital d’Osona la

REDACCIÓ | MANRESA

L’entrada a l’antiga residència de les germanetes dels pobres, on tot està a punt per rebre refugiats

Entre Vic i Manresa hi haurà
una vuitantena de refugiats,
40 a cada ciutat. A la capital
d’Osona ja n’hi han arribat 27
A l’antiga residència s’hi han
fet els últims dies obres per
adequar la calefacció i petits
treballs de manteniment

primera Diada Solidària per a Refugiats organitzada per l’Ajuntament i diverses entitats de la ciutat que formen part de la Taula de
Refugiats de Vic.

Els refugiats han anat arribant
a la ciutat de Vic de forma esglaonada procedents d’un camp del Líban. L’Ajuntament de la població
ja ha iniciat tots els tràmits per empadronar-los, i més endavant és
previst que es dugui a terme un
acte de benvinguda oﬁcial.
Dianova va participar en un
concurs públic convocat pel govern estatal, l’únic que té competències en aquesta matèria, per ferse càrrec d’una vuitantena de refugiats. La meitat seran a Vic i
l’altra meitat a Manresa. Segons
fonts de l’organització, tots ells
seran unitats familiars, és a dir, fa-

mílies senceres amb més d’un integrant. Els primers mesos s’estaran als espais d’acollida. En el cas
de Manresa, a l’antiga residència
de les germanetes dels pobres.
Posteriorment es redistribuiran a
diferents poblacions tant de Catalunya com de la resta de l’estat,
perquè es puguin arrelar al país
d’acollida de forma deﬁnitiva.
Ja hi ha un equip tècnic contractat per fer-se càrrec dels refugiats.
Està format per 14 persones entre
les quals hi ha psicòlegs, educadors socials, mestres i assistents socials, a més a més dels qui formen
part del servei de manutenció.

Vint-i-tres entitats de Manresa i
el Bages han donat suport a la
Declaració de l’Agulla 2016, document que recull l’esperit de la
que ja es va signar i fer pública el
2003 i en la qual es demanava la
preservació del caràcter natural,
agrícola, lúdic i de promoció de la
salut del parc i tot el seu entorn.
Llavors la van signar 17 entitats.
L’abril passat la Federació d’Associació de Veïns de Manresa,
l’entitat mediambientalista Meandre i la delegació del Col·legi d’Arquitectes van impulsar la campanya «Reaﬁrmem la Declaració de
l’Agulla» davant el projecte aprovat inicialment per l’Ajuntament de
Sant Fruitós de permetre la construcció d’una gasolinera, un hotel
i establiments d’hoteleria a l’entorn
del parc.
La presentació de la campanya
es va fer a la sala d’actes de l’institut Lluís de Peguera, i es va proposar a associacions de veïns, entitats cíviques i col·legis professionals de la comarca signar la
nova declaració en la qual es reaﬁrma els compromisos del document del 2013. En aquest se
sol·licita blindar deﬁnitivament
l’Agulla i tot el seu entorn natural.
També s’insta els ajuntaments del
Pla de Bages i el Consorci de l’Agulla a desenvolupar a curt termini
el projecte d'adequació de tot l’entorn del parc. 23 entitats hi han donat suport. I a aquestes s’hi afegeixen les més de mil signatures de
particulars que van ﬁrmar contra
la construcció de la gasolinera i
l’hotel. El juny d'aquest any, la
Generalitat va descartar el projecte.
J.M.G.

La PAHC ocupa un pis per a l’home que
viu des de fa dos anys en una barraca
 La plataforma entra en

una propietat de l’Agència
d’Habitatge després que no
s’entengués amb el govern
J.M. | MANRESA

La PAHC va ocupar ahir un pis
buit de l’Agència Catalana de l’Habitatge, a Manresa, perquè hi vagi
a viure un home que des de fa dos
anys s’està en una barraca.
L'acció es va dur a terme al
capvespre després que en dues reunions amb Serveis Socials primer,
i la regidoria d’Habitatge després,
de l'Ajuntament de Manresa, no
s'arribés a cap acord per solucionar aquest cas concret. Segons la
PAHC, l’oferta de l’Ajuntament era

que ahir a la nit tornés a la barraca i que avui se li gestionaria un alberg temporalment.
Una barraca enmig d’uns horts
feta de plafons de fusta, cartrons,
canyes i teles que ho cobreixen tot
és la llar des de fa dos anys d’un
home de 62 anys que no vol revelar la seva identitat perquè no té
papers en regla. Es va quedar sense feina i si no té contracte no li renoven els papers.
D’origen magribí, està separat i
té dues ﬁlles que també viuen a
Manresa però que asseguren que
no el poden acollir perquè «prou
feines tenim per sobreviure», explica una d’elles. Igual que un germà, que l’ajuda amb el menjar.
Ahir la PHAC va dur a terme diverses accions per reclamar un

habitatge digne per a ell. Al matí hi
va haver una reunió entre Serveis
Socials, dos membres de la plataforma, l’home en qüestió i la seva
ﬁlla, Chaimae. Es va celebrar al
centre cívic Joan Amades, on es
van concentrar una vintena de
membres de la plataforma per
donar-los suport. La reunió es va
acabar sense que s’arribés a cap solució.
Segons la PAHC, l’Ajuntament
s’excusa que no pot fer res perquè
està en situació irregular. Les pressions de la PAHC es van redoblar,
i a la tarda es va celebrar una reunió amb el regidor d’Habitatge,
Joan Calmet, per abordar el tema,
que tampoc no va satisfer la PAHC.
Per a la plataforma aquest cas és
una mostra de la «perversitat» del

Aquesta barraca ha estat la llar d’un home durant dos anys

sistema. L’home no pot accedir a
cap mena d’ajut perquè no té papers. Per tenir-ne hauria de tenir
un contracte de treball, però té un
braç amputat i difícilment aconseguirà feina.
La regidora de Serveis Socials de
l’Ajuntament, Àngels Santolària, va
assegurar sobre aquest tema que

Serveis Socials segueix el cas des
de fa temps, que rep aliments,
que té una xarxa familiar que visita
cada dia i que se li ha ofert passar
la nit, sobretot a l’hivern, en algun
altre lloc. L’home, però, no vol
abandonar la barraca per por que
si hi ha de tornar ja no hi sigui, segons la PAHC.

