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SOCIETATMANRESA

ls alumnes encara du-
ien lligat al coll el mo-
cador que porten els
visitants dels camps

d’extermini nazis identificant-ne la
procedència. Un d’ells en duia un
de diferent, d’un xicot italià amb el
qual se’l van intercanviar. Fa qua-
tre dies que han tornat d’Àustria,
on han visitat els camps de Maut-
hausen i Gusen, i els sentiments  i
sensacions són molt vius. 

Un grup d’estudiants de 4t
d’ESO i de 1r i 2n de batxillerat dels
instituts Lluís de Peguera i Pius
Font i Quer de Manresa han fet
aquest mes una estada de tres
dies a la zona de l’Alta Àustria que
ha inclòs la visita als dos camps es-
mentats. Hi van anar amb un ins-
titut de Santa Coloma i amb mem-
bres de l’Amical de Mauthausen.
Els va acompanyar  el regidor de
Cultura, Joan Calmet. El viatge
forma part dels actes per comme-
morar el centenari del naixement
de l’escriptor manresà Joaquim
Amat-Piniella, que va estar cinc
anys a Mauthausen. 

El 13 de juny els estudiants que
van fer aquest viatge explicaran les
seves experiències en una xerrada
al Casino, a les 7 de la tarda. Ahir,
en van avançar unes quantes en

una roda de premsa a l’ajunta-
ment en què els van acompanyar
Calmet; el regidor d’Ensenyament,
Antoni Llobet; el professor de Fi-
losofia del Pius Xavier Valls, que va
viatjar amb ells amb el professor del
Peguera Pep Castilla, i Maurici
Mominó, de Viatges Concord, a qui
Calmet va agrair les facilitats per
minimitzar el cost del viatge.

Al costat de la infinitat de refle-
xions sobre la memòria, la digni-
tat humana, el bé, el mal i la justí-
cia que genera una visita tan col-
pidora,  Albert López, estudiant del
Pius, destacava i criticava el fet que
en l’acte que es fa cada any coin-

cidint amb la data de l’alliberament
del camp de Mauthasen, al qual
van poder assistir, la representació
espanyola fos en forma d’un sub-
secretari de negociat, mentre la
resta de països participants hi van
aportar la màxima solemnitat. 

Laura Cols, estudiant del Pe-
guera, recordava que «quan entres
al camp et vas imaginant tot el que
t’han explicat, tot el que els va
passar. És una sensació que costa
descriure. Per a nosaltres el mo-
ment més impactant va ser poder
parlar amb un supervivent  polo-
nès. N’hi havia bastants però no-
més vam parlar amb ell. Ens el vam

trobar on hi havia les dutxes i li
vam poder fer unes quantes pre-
guntes. Ens va explicar que va co-
nèixer uns quants espanyols fent
túnels, com es comunicaven...». 

Un blog conjunt recollirà els
treballs de recerca realitzats pels
alumnes dels dos instituts a l’en-
torn d’Amat-Piniella i del seu llibre
K.L. Reich, i de la preparació del
viatge i la seva realització. El pro-
fessor Xavier Valls va avançar  ahir
uns deures que ja té pensats per als
seus alumnes: escriure una carta
a Amat-Piniella explicant-li les se-
ves vivències i com creuen que
serà el futur que els espera. 

E

Conversa a Mauthausen contra l’oblit
Alumnes del Pius i del Peguera van visitar el camp de concentració, on van parlar amb un polonès

que hi va estar empresonat El 13 de juny explicaran la seva experiència en una xerrada al Casino



Una representació dels alumnes que han fet el viatge amb els regidors
Llobet i Calmet, el professor del Pius Xavier Valls, i Mominó, de Concord
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Concert per ajudar l’obra social
de Sant Joan de Déu, dissabte 

El teatre Conservatori acollirà
aquest dissabte un concert a càr-
rec del grup vocal Singfònics, els
beneficis del qual es destinaran a
l’obra social de Sant Joan de Déu,
present a la Fundació Althaia. 

Les entrades costen 10 euros i es
poden comprar a les taquilles del
Kursaal, trucant al 93 872 36 36 o
bé mitjançant la web del teatre.

També hi ha una fila zero per a qui
vulgui fer una donació però no pu-
gui anar al concert. En aquest cas,
es pot fer l’ingrés al número de
compte que té l’obra social al Banc
de Sabadell. El concert de Singfò-
nics començarà a les 8 del vespre
i inclourà versions de grans èxits
del pop internacional, des d’Abba,
a The Beatles, passant per Bob
Marley i Leonard Cohen. 
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Breus

Ferran Requejo i Coll, catedrà-
tic de Ciència Política de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i membre
del Consell Assessor per a la Tran-
sició Nacional, pronunciarà demà,
divendres,  la segona conferència
del cicle titulat Claus per al nou es-
tat, que organitzen Assemblea.cat,
el Cercle Català de Negocis i Òm-
nium Cultural al Bages. Serà a les
8 del vespre, a l’auditori de La Pla-
na de l’Om i porta per enunciat La
independència a Catalunya en
perspectiva. Llibertat, democrà-
cia i pluralisme al segle XXI.
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Conferència del cicle
«Claus per al nou estat»

ENTITATS 

El Club del Joc del CAE organit-
za, avui i dijous vinent, el 2n torneig
de Colons de Catan de Manresa,
respectant l’horari i el lloc habitu-
al de les nits de jocs: al cafè teatre
La Peixera, a 2/4 de 10 del vespre.
Una de les novetats d’aquest any és
que el torneig forma part de les fa-
ses classificatòries del Campio-
nat Nacional de Colons de Catan
que es farà a Madrid el proper 15
de juny. Les persones interessades
es poden inscriure al correu club-
deljoc@gmail.com o bé anar a 2/4
de 10 del vespre a la Peixera.
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2n torneig de Colons
de Catan, avui i dijous 

ENTITATS

Fins al proper 2 de juny té lloc a
la Casa Internacional d’Espiritua-
litat de la Cova de Sant Ignasi de
Manresa l’Ignatian Immersion
Course, un curs d’immersió igna-
siana que s’imparteix en anglès i
que, com ja va avançar aquest
diari, aplega una trentena de per-
sones procedents d’arreu del món
(només una és d’Europa). El curs
va començar el dia 21 d’abril. Del
3 novembre al 14 desembre se’n
farà un en castellà. 
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Curs en anglès a la Cova
amb trenta participants 

ESPIRITUALITAT

Cal Gravat ofereix un taller
amb recursos per redactar bé

En el marc del projecte interge-
neracional que la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Manresa or-
ganitza mitjançant la programació
de diverses  activitats als barris de
la ciutat, Francesc Lineros i Jaume
Piquet impartiran durant tres dis-
sabtes un taller d’escriptura en el
qual ensenyaran els principals re-
cursos per tenir un bon redactat i

expressar-te correctament per es-
crit. El taller s’adreça a joves d’en-
tre 12 i 18 anys, i es farà els dis-
sabtes  25 de maig i 1 i 8 de juny, de
2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2 del
migdia. És gratuït i l’acollirà el lo-
cal de l’Associació de Veïns de Cal
Gravat. Per a inscripcions cal adre-
çar-se a la plaça de Cal Gravat, 2
(telèfon 938770125  i correu elec-
trònic calgravat@calgravat.org).
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Crònica
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Àlex Santiago i Aitor Bernabé, 
del Pius, amb el mocador al coll 
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«Quan entres al camp et vas
imaginant tot el que t’han
explicat. És una sensació
que costa descriure»


