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REIVINDIQUEM



 el barri en el temps

PERSPECTIVA DELS NOUS CARRERS OBERTS AL BARRI EN EL DECURS DELS DARRERS
ANYS: c/ Pintor Basiana i c/ Bambylor –inci de les obres 1989/1990.
A la primera foto, de fa uns anys, pot observar-se el passatge Tudela i la part posterior del c/ Navarra.
En primer terme s’hi veu el solar de l’av. Tudela reivindicat des dels origens de l’A.VV., com a “pulmó
verd” del barri… i que després de 27 anys segueix igual.
Com pot comprovar-se, doncs, el barri té una tendencia progressiva de creixement, i que augmentarà
espectacularment el dia en que s’arribi a desenvolupar definitivament el Pla Parcial del Tossal.
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Col·laboren:

Participar per millorar el barri

Estem als inicis d’un nou període de treball i, com a AVV, tenim l’oportunitat
d’adreçar-nos a tots els veïns del barri per mitjà de L’Esquellot.

El barri és cosa de tots. És per això que en aquesta ocasió volem incidir
de manera especial en la participació de tothom.

De forma molt concreta, des de l’Ajuntament i l’AVV ja es treballa per
millorar el barri, però també de forma més o menys indirecta hi ha altres
col·lectius treballant per millorar la qualitat de vida del barri.

Si, com hem dit, el barri és cosa de tots i tots n’hem de gaudir, participar
i col·laborar no ha de ser, per tant, només cosa dels joves ni dels adults, ni
quelcom exclusiu de l’Ajuntament i de la resta d’entitats del barri. Cal
recuperar i estendre l’esperit i la força del voluntariat, que proporciona
satisfacció al voluntari i profit a la comunitat. Aquest esperit de servei d’uns
quants ha permès durant molt temps que el barri millori de mica en mica.

Des de L’Esquellot creiem que aquest nou període de treball pot ser un
bon moment per revitalitzar l’AVV, que sempre ha estat oberta a la
participació de tothom.

Des d’ara mateix, fan falta veïns i veïnes joves que aportin idees noves,
rauxa i frescor a les activitats de l’AVV, veïns i veïnes adults que introdueixin
equilibri i criteris assenyats des de la seva maduresa; gent jubilada...
Tothom és necessari.

Només així podrem fer una AVV del tot activa, sense que ningú se senti
desvinculat.
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COMUNICAT  DE  PREMSA

A la reunió de junta directiva de l’A.VV. Bda. Saldes-Plaça Catalunya, celebrada
avui dia 3 de setembre ‘2003, s’ha acordat emetre el següent comunicat:

1r- A la reunió de junta directiva celebrada el dia 22 de juliol va assistir-hi la
regidora i presidenta de l’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Manresa, Sra. Sensat, i se li va comunicar oficialment que l’A.VV. no participaria
en el procés participatiu proposat si aquest es limitava únicament a la “zona
d’equipament” ubicada en el solar de l’Av. Tudela.

2n- L’actual proposta participativa és una “fantasmada” per cobrir l’expedient
davant de l’electorat i la ciutadania. Si realment existeix voluntat política per
aplicar una participació ciutadana eficaç, la Sra. Sensat pot demostrar-ho
oficialment tot fomentant una participació ciutadana “àmplia” i no ”restringida”
com en l’actual cas.

3r- L’A.VV. és la part més interessada a participar en el disseny urbanístic del Pla
Parcial “Tossal dels Cigalons”, tal com s’ha vingut demostrant des de fa anys. Així
ho hem manifestat oficialment en reiterades ocasions a l’equip de govern munici-
pal. Des de l’A.VV, però, volem participar d’una manera “global” i no només “pun-
tual”… perquè nosaltres sí que realment creiem en la participació ciutadana!!

4t- En la reunió efectuada a l’Alcaldia el dia 7 de juliol, amb l’assistència de l’Alcalde
i diversos regidors, i en la visita efectuada al barri el dia 28 de juliol, es va
reconèixer oficialment, per part dels polítics presents, que el barri de la Plaça
Catalunya era el sector de la Ciutat on menys s’havia invertit en els darrers anys,
i que la deixadesa existent era més que evident.

5è- Des de l’A.VV. ja fa mesos i mesos que s’ha comunicat oficialment a l’Ajuntament
quin és el projecte que desitgem, tant pel que fa referència al conjunt del Pla
Parcial com també al “pulmó verd” reivindicat. L’A.VV. lamenta profundament que
l’actitud intransigent de l’Ajuntament ens impedeixi participar tal com seria el
nostre desig.

6è- Tot i que oficialment l’A.VV. ha restablert les relacions institucionals amb
l’Ajuntament, des de l’entitat continuarem efectuant accions de denúncia i de
mobilització quan considerem que les inquietuds del veïnat no són degudament
recollides per part dels governants.

7è- En relació a tot l’enrenou suscitat, la junta directiva de l’A.VV. ha demanat
oficialment, mitjançant la Sra. Sensat com a representant d’ IC/V , a una delegació
d’ERC i al Sr. Vives com a representant de CiU, un posicionament polític públic
dels seus respectius partits, com a organitzacions que manifesten vetllar i defensar
els interessos socials de la col·lectivitat.
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“El Barri que NO/SÍ volem”

Amb ganes de donar a conèixer tot allò que ja denun-
ciàvem i reivindicàvem des dels anteriors comicis i que

en les eleccions del passat mes de maig, com a AVV,
encara continuem reivindicant juntament amb les noves
problemàtiques sorgides aquests darrers quatre anys, l’AVV
va muntar l’exposició gràfica “El Barri que NO/SI volem”.
L’exposició mostrava l’estat d’abandó que pateix el barri.
Amb diferents fotografies denunciàvem el barri que tenim i
al mateix temps reivindicàvem el barri que volem.

Per exemple “un parterre”: en una fotografia es veia un
parterre del barri en mal estat i al costat la mateixa fotografia
reconstruïda amb ordinador on es veia el parterre amb una
gespa molt ben cuidada.

En el muntatge de l’exposició també hi van col·laborar
molts alumnes del col·legi Sant Ignasi amb dibuixos.

Els temes
dels dibuixos els
vàrem dividir en
dos: una part
dels alumnes va
dibuixar com
veuen el solar
del darrere de la
guarderia actual
i l’altra part
d’alumnes com
els agradaria que fos el solar de la guarderia en un futur.
L’Exposició va poder ser visitada des de l’1 d’abril fins al 30
d’abril al Centre Cívic Selves i Carner i la seva inauguració
oficial la vàrem realitzar el passat 4 d’abril en acabar
l’Assemblea.
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Caminades
– Caminada a Juncadella. Aquesta caminada és la
corresponent al mes de març, van ser uns deu de colla,
més dones que homes, un fet no gaire normal. A l’hora
vaig fer acte de presència com a organitzador i vaig
avisar el responsable que no alleugerís,  ja que qui més
qui menys ja la coneixia. Al cap d’una estona de caminar
i com a bon cap de colla els anava guiant, però al cap
d’una bona estona es varen adonar que havien errat el
camí i varen anar a parar a les Torres, on varen decidir
per majoria parar a esmorzar i, un cop tips, també per
majoria, varen decidir reprendre el camí cap a casa i
deixar la caminada a Juncadella per a una propera
ocasió.
– Caminada de Sant Jordi. Aquesta vegada l’objectiu de
la caminada va ser anar al Sant Crist del Guix. A l’hora
de marxar eren 9 de colla i en el moment de sortir s’hi va
afegir una dona que anava amb unes sabates de taló i
un bolso d’anar a passejar. Tothom va pensar que no
portava les sabates adequades però ningú no li va
gosar dir i a l’alçada de la plaça Bages la dona va dir-nos
que es quedava i com que el dia era ideal per caminar
ens va comentar que continuéssim i ja ens trobaríem al
Sant Crist del Guix. Com que la senyora coneixia totes
les dreceres va arribar abans que nosaltres al Sant Crist
del Guix, on vàrem esmorzar i de tornada a casa vàrem
baixar per la barriada Cots i cap a la plaça de la Creu.
–Caminada del maig. La caminada programada per
aquest mes a la Granja Portell va ser anul·lada a causa
de la pluja i es va quedar de fer-la el mes de juny.

–La caminada de juny. En aquesta ocasió vàrem reali-
tzar la visita a la Granja Portell, que havia estat anul·lada
el passat mes de maig. En aquesta ocasió l’objectiu no
va ser anar a caminar, sinó anar a visitar una granja
d’animals dels que, si no vas a una casa de pagès, no
es veuen pel carrer. En arribar a la granja després d’una
petita caminada, el propietari va ensenyar-nos tots els
animals: les gallines, els ànecs, els galls dindi i una gran
gàbia amb molts periquitos, fins arribar a les cabres, ens
va convidar a munyir-ne alguna. El Jaume Tugues ho va
provar i amb la paciència de la cabra en va treure un bon
raget; com a punt final ens va ensenyar els rucs i ens va
donar l’oportunitat de pujar-hi, però ningú no ho va fer.
Com a cloenda de la visita el Joan es va regalar a tots
els caminants mitja dotzena d’ous i a l’única dona de la
colla una petita planta i un suport de macramé.

“El Barri que NO/SÍ volem”
a la Biblioteca del Casino

Amb la il·lusió de donar a conèixer les problemàtiques
del barri i com es podrien solucionar, i per a la majoria de
manresans i veïns que no havien tingut l’oportunitat de
visitar-la al Centre Cívic, des del passat 1 de juliol a l’11 de
juliol l’exposició “El Barri que NO/SÍ volem” es podia
veure a la Biblioteca del Casino.

Com que és un punt de molta concurrència l’exposició
gràfica va ser visitada per molta gent.

Petita guia-manual
Tot prenent com a base molta part de la feina realitzada

per muntar l’exposició “El Barri que NO/SI volem”, l’AVV
va creure convenient editar una  petita guia-manual de la
reivindicació veïnal. En la petita guia ens veiem obligats
a denunciar totes les diferents problemàtiques del barri,
enadonar-nos del gran distanciament existent entre les
anomenades “societat civil” i “classe política” com a con-
seqüència del qui governa.
Aquesta petita guia servirà
com a punt de partida en les
noves relacions que hem re-
près amb el nou Ajuntament
sortit de les eleccions. En
aquesta petita guia es par-
lava del manteniment :
zona verda, mobiliari urbà
i recollida selectiva; del
Centre Cívic, del Pla
Parcial, de l’urbanisme,
dels serveis: l’autobús,
el Guardia de barri, la cir-
culació viària...
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ASSEMBLEA

E l passat dia 4 d’abril, sota la presidència d’en Víctor
Feliu (com a president en funcions), i acompanyat per

alguns membres de la Junta, a l’aula B del Centre Cívic Joan
Selves i Carner, es va celebrar l’Assemblea General de
l’Associació de Veïns corresponent a l’any 2002, amb l’assistència
d’uns 50 socis.

En primer lloc en Víctor Feliu va explicar que per problemes
de salut del President, ell com a vicepresident s’havia fet càrrec
de la Presidència de l’Associació. Després d’adreçar unes
paraules de benvinguda a tots els assistents, va donar la paraula
al Lluís Galvan, que va llegir i va demanar l’aprovació de l’acta
corresponent a l’Assemblea General corresponent a l’any 2002,
la qual va ser aprovada per tots els assistents.

Tot seguint l’ordre del dia en Víctor Feliu va fer un breu resum
de les activitats realitzades per l’associació al llarg de l’any 2002.
Tot destacant les accions realitzades en la reivindicació veïnal
dins de l’àmbit de Pla Parcial “Tossal dels Cigalons”: les festes
de primavera, la fira d’entitats del barri, la festa de la diversitat,
la festa d’estiu i la castanyada les instàncies a l’Ajuntament per
diferents problemàtiques del barri. Dintre de les activitats reali-
tzades, na M. Àngels Bertran va explicar amb tot de detalls les
tasques que s’estan duent a terme al Centre Cívic Selves i
Carner per part de diferents voluntàries i que van adreçades al
col·lectiu de dones magribines, que fan tasques d’alfabetització
i, si és possible, sobre altres temes. Aquesta tasca va ser
iniciada  durant l’any 2002 i té una continuïtat durant l’any 2003.

Acabat l’informe de gestió van demanar la paraula la Sra.
Carme Malé i en Joan Cornadó. Tots dos van preguntar per
temes i accions realitzades a l’entorn del Pla Parcial.

Finalment la Sra. Aloy va preguntar sobre la possible
col·laboració de l’Associació de Veïns i Càritas en el tema
d’integració de les dones magribines.

Tot seguint l’ordre del dia, en Ramon Caballol va explicar
quina era la situació econòmica de l’Associació, amb els màxi-
ms detalls dels conceptes als assistents, els quals van poder
seguir el balanç corresponent a l’any 2002 a través d’uns fulls
distribuïts prèviament, el balanç també va ser aprovat per tots
els assistents.

Seguint l’ordre de l’Assemblea, en Víctor Feliu va fer un breu
resum de les activitats que es tenen projectades per aquest any
2003. Com que l’assemblea es va fer el mes d’abril, també fa una
breu referència a les activitats realitzades durant el primer
trimestre. Com a activitats més properes a l’assemblea va
remarcar la inauguració de l’Exposició “El barri que NO/SÍ
volem”, la taula rodona-debat amb els caps de llista que es
presenten a les Eleccions Municipals del 2003 i les festes de
Sant Jordi.

Tot seguint l’ordre del dia i en relació a l’anterior informació,
en Ramon Caballol va comunicar als assistents que el pressu-
post de l’Associació de Veïns per aquest any 2003 és de 21.775
euros.

En l’últim punt de l’Assemblea (precs i preguntes), diferents
veïns van exposar la problemàtica viària en el propi barri i el mal
comportament d’alguns conductors, la manca de llum i de
senyalització en diferents indrets de barri i el deteriorament
d’algunes voreres.

Finalment en Jaume Sensat va manifestar la seva disconfor-
mitat per la manca de diàleg entre la Junta Directiva i l’Ajuntament
i pel tríptic editat per l’Associació. I proposa una comissió de
seguiment de les promeses polítiques fetes en campanya
electoral.

Es dóna per acabada l’assemblea a les 21’15 hores.

ESTAT DE COMPTES TANCAT
A 31 DE DESEMBRE DEL 2002

ingressos despeses
saldo saldo a 1 de gener del 2002 5.015,29
loteria ingrés premi loteria Nadal 2001 1.270,95

ingrés loteria Nadal any 2002 2.125,00
pagament loteria Nadal any 2002 1.803,04

subvenc. col. com. defuncions desp. AV any 2000 900,00
subvenció Ajuntament any 2002 3.269,51
subvenció Generalitat any 2001 601,01
col·laboració AVV a diferentes entitats 165,18
quota federació anys 2001/2002 274,62

local lloguers any 2002 2.456,46
impostos Ajuntament 122,72
manteniment local 466,50
consums 263,96
subvenció Ajuntament (manteniment Local) 301,01

socis ingrés remesa quotes any 2002 6.709,20
comissions remesa 73,67

secret. mat. oficina, revistes, correus, telèf., impresos... 1.469,35
assegurances 592,76
fotocopiadora 836,36
subvenció Ajuntament (Internet) 300,00

campanya campanya reivindicativa pulmó verd 1.376,18
bibliot. material biblioteca 143,48
xerrad. material per xerrades i cursos 94,65
i cursos
Esquellot impressió L’Esquellot 77, 78 i 79 2.527,71

sobres lliurament L’Esquellot 324,80
fotografies i composició L’Esquellot 396,82
lliuraments L’Esquellot 520,92
anuncis L’Esquellot 77, 78 i 79 1.966,75

festa cost festa xarxa associativa 600,30
xarxa as. ingrés parades 285,00
festa venda roses + comissió llibres Sant Jordi 1.888,80
St. Jordi cost festa de Sant Jordi 1.349,30
festa ingrés parades festa diversitat 77,02
diversi. cost festa diversitat 2002 351,00
festa estiu cost festa 13 de juliol 791,25
homenat. festa commemoració col·laboradors 209,99
festa ingrés sopar popular 397,40
10 set. cost festa 10 de setembre 1.675,91
castany. cost castanyada 2002 968,60
2002 ingrés parades 209,00
mant. cc liquidació compte corrent 29,25
saldo saldo a 31 de desembre del 2002 5.431,16
sumes 25.315,94 25.315,94



9

CRÒNICA D’UNA
“ Q U I N Z E N A
S O L I D À R I A ”

Quinzena de la Solidaritat
i la Diversitat

Un any més s’ha celebrat al barri la festa de la Solidaritat
i la Diversitat. Amb aquesta activitat, des de l’A.VV. volem contribuir a

fomentar la convivència amb les persones nouvingudes, i ajudar-les en la
seva integració.

La rudesa de la vida i els grans desequilibris socials existents en el
panorama mundial propicien que l’efecte migratori vagi en augment. Ningú
és immigrant d’una manera volguda, i ben al contrari sí que ho és d’una
manera forçada per diverses circumstàncies: misèria econòmica,
conflictes bèl·lics, repressió política, fanatismes religiosos...

A ningú no li agrada emigrar i haver de deixar la seva família, el seu país,
les seves arrels, les seves tradicions… Ningú desitja emigrar a un país
desconegut on sovint se’l marginarà pel color de la seva pell, o bé per les
seves creences religioses, i on sovint estarà sota sospita per part d’una
Administració que el tractarà gairebé com un delinqüent...

Tothom té el dret a viure i a poder millorar la seva qualitat de vida, i la
societat té el deure d’acollir i d’ajudar. Evidentment que ha d’existir un
respecte recíproc que faciliti la bona convivència i, per tant, ha d’haver-hi
voluntat d’integració per part d’uns, i una bona dosi de solidaritat per part
d’altres.

És, doncs, des d’aquesta perspectiva que l’A.VV. ve organitzant d’uns
anys ençà aquesta festa solidària, i que enguany s’ha ampliat amb el cicle
d’una quinzena . D’aquesta manera, en el decurs de 15 dies han tingut lloc
tot un seguit d’activitats ben diverses: des del debat fins a la festa.

En aquest sentit s’han organitzat diverses conferències/debats per tal
d’analitzar, i de visualitzar, diversos escenaris mundials: Palestina, el
Sàhara, l’Índia i l’Iraq. I s’ha tingut l’oportunitat d’endinsar-nos en la co-
neixença d’aquests indrets degut a la procedència dels conferenciants.

Per altra part, la tradicional festa intercultural amb què finalitzaven els
actes de la quinzena, va ser molt concorreguda i participada, amb un brillant
to festiu multicolor.

Crònica de la “quinzena”
El dimarts 3 de juny va tenir lloc la conferència “Palestina: el genocidi

permanent” amb la participació de Mohamed Said, representant de l’OLP a
Catalunya. L’acte va ser presentat per en Jordi Ribó, president de la
Fundació Pau i Solidaritat del sindicat  de CC.OO. També va intervenir-hi la
Rosa Vinyoles –cooperant internacional– que fa uns mesos va estar a
l’Orient Mitjà i que mitjançant mapes i la projecció d’unes diapositives va fer
reviure el malson que pateix el poble palestí.

El ponent, Mohamed Said va efectuar un rigorós recorregut històric: els
orígens bíblics; l’imperi Otomà; la intervenció
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britànica; les conseqüències de les dues guerres mundials;
la “guerra dels sis dies” l’any 1967; l’acord actual anomenat “full
de ruta”…

Mohamed Said va recordar els incompliments de les
resolucions de l’ONU, així com també les diverses cimeres
mundials que fins al dia d’avui no han servit per a res: els acords
de pau de “Camp David”, la declaració de Viena, les conferèn-
cies de Madrid i Oslo…

El conferenciant també va explicar el naixement dels
moviments de resistència i d’alliberament del poble palestí, com
l’OLP i Al Fatah. I també va referir-se a la terrible masacre de
Sabra i Shatila, i l’inici de la Intifada.

Altres aspectes àmpliament tractats van ser: els
assentaments jueus; les pèssimes condicions de vida en els
camps de refugiats; l’ocupació militar israeliana; la colonització
de Gaza i Cisjordània; la brutal repressió que pateix el poble
palestí davant la indiferència internacional...

Finalment, Mohamed Said va manifestar el seu pessimisme
envers l’actual Pla de Pau conegut com a “full de ruta”, i després
d’uns mesos d’ençà del seu pronòstic, els actuals esdeveni-
ments li estan donant la raó.

 El dijous 5 de juny ens va acompanyar Abdalahi Elhadj –
mestre en els camps de refugiats del poble sahrauí– i que va
parlar-nos de “El Sàhara: l’autodeterminació pendent”. L’acte
va ser presentat per en Marià Alonso –representant del
col·lectiu Manresa amb el Sàhara– qui va exposar les dificul-
tats que pateix el poble saharuí i va recordar les diverses
campanyes de solidaritat que periòdicament s’organitzen.

Abdalahi va fer referència als incompliments de les
resolucions de l’ONU pel que respecta al referèndum
d’autodeterminació, tantes vegades anunciat i mai efectuat.

Altres aspectes tractats van ser: els interessos dels EUA amb
el Marroc i el joc d’aliances existent entre les monarquies
marroquina i espanyola; les inhumanes condicions de subsis-
tència en ple desert, vivint en haimes (tendes) i en petites cons-
truccions d’adob, sense llum elèctrica ni aigua corrent; la duresa
de les inclemències climatològiques, havent de suportar les
ventades del siroco, temperatures superiors al 50º C a l’estiu i el
fred intens durant les nits d’hivern; el perill permanent per viure
envoltats de camps minats i per les incursions bèl·liques de les
patrulles militars marroquines, etc.

Malgrat el patiment que han de suportar per poder subsistir,
els més de 160.000 sahrauís que malviuen en els camps de
refugiats han estat capaços d’autoorganitzar-se per poder
resistir, assolint objectius dignes d’admiració, com per exemple
que tots els nens i nenes estiguin escolaritzats.

Les persones assistents en aquest debat van poder constatar
aquesta crua realitat amb la visualització d’una cinta de vídeo
filmada en els propis camps de refugiats.

El dimarts 10 de juny vam tenir l’oportunitat de conèixer més
de prop la sempre desconeguda Índia. En Lancy Doder, hindú i
representant de la Fundació Vicenç Ferrer, va endinsar-nos en
el fascinant i tanmateix complex món hindú. El propi nom de la
conferència “Anantapur: la ciutat de l’infinit” ens introduïa a
conèixer més a fons la gran tasca humanitària que Vicenç Ferrer
ve desenvolupant a l’Índia des de fa més de 30 anys.

Conferència
“Palestina: el genocidi permanent”.

Conferència
“El Sàhara: l’autodeterminació pendent”.

Exposició gràfica
“Palestina: un poble envaït, arrasat i oblidat”.
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L’acte va ser presentat per la manresana M. Àngels Borrós,
sòcia-col·laboradora de la Fundació i que, a més de presentar
el ponent, també va explicar les gestions a realitzar per tal de
poder col·laborar: des de l’apadrinament de nens i nenes fins a
la creació de projectes concrets com la construcció d’una escola,
la fertilització de camps, o bé la formació de dones.

En Lancy va descobrir-nos algunes facetes que des de la
llunyania són poc conegudes: la complexitat de les castes
(nissages) i els grups tribals amb els seus desconcertants des-
equilibris socials; les nombroses llengües; les religions; la gran
marginació que pateix la dona, fins i tot dins la pròpia família, etc.

Una cinta de vídeo, filmada “in situ”, ens va permetre
comprovar el gran treball que la Fundació Vicenç Ferrer està
realitzant en diferents àmbits: l’educació, la sanitat, la dona,
l’ecologia, l’habitatge, i les persones discapacitades.

El fet de fomentar la participació activa en tots aquests àmbits,
converteix els propis beneficiaris en gestors i executors dels
projectes.

Tota aquesta enriquidora experiència té com a escenari la
regió d’Anantapur, una de les zones més pobres i necessitades
de l’Índia. De tot aquest treball se’n beneficien uns 2 milions de
persones, i es compta amb més de 100.000 nens/es apadrinats.

Anantapur té una extensió de 19.130 km2, i una població
aproximada d’uns 4 milions de persones disperses en uns 1.500
pobles.

Un dels lemes de la mateixa Fundació ens defineix el seu
objectiu: transformar la societat en humanitat.

El dijous 12 de juny  va tenir lloc la conferència “L’Iraq: el món
després de la guerra”, amb la participació d’Arcadi Oliveres –
president de “Justícia i Pau”– qui va cloure de forma brillant el
cicle de debats programat.

Com a introducció al tema de la conferència, el ponent va
efectuar una esplèndida anàlisi de l’actual conjuntura política en
l’escenari mundial. I també va fer referència al sorgiment dels
nous moviments socials antiglobalització.

L’Arcadi, amb el seu habitual to pedagògic, i amb l’aportació
de tot tipus de dades, va denunciar l’Administració dels EUA com
a principals causants dels conflictes bèl·lics originats en dife-
rents indrets del món. Conflictes aquests provocats per
interessos purament econòmics, i com gairebé sempre amb el
petroli com a protagonista.

Amb un raonament precís i lúcid va efectuar un exhaustiu
recorregut: des de la guerra del Golf, passant per Afganistan fins
arribar a l’Iraq. I enllaçant les conseqüències dels conflictes amb
els seus orígens, va continuar l’itinerari per altres indrets del món:
Panamà, Veneçuela, Colòmbia, Kuwait, Rússia, Turquia…

Altres temes tractats en el decurs de la conferència van
consistir en: la situació política a l’Aràbia Saudita i la qüestió
successòria; l’enrevessada trama dels atemptats de l’11 de
setembre amb la intromissió dels serveis secrets americans; les
implicacions en els interessos petrolífers per part de diversos
membres de l’Administració Bush; la denúncia de la “Escuela de
las Américas”, forjadora de dictadors i colpistes sanguinaris; el
mercadeig armamentístic entre països tot incomplint els
embargaments decretats per l’ONU; l’esperpèntica actitud del
president Aznar i el seu govern

Conferència
“Anantapur (Índia) la ciutat de l’infinit”.

Conferència
“L’Iraq: el món després de la guerra”.

Imatge d’una de les diverses parades
instal·lades a la plaça Catalunya.
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en la intervenció del conflicte iraquià; les incògnites sobre
Osama bin Laden i Al-Qaeda, etc.

Una precisa descripció del president George W. Bush, i del
seu entorn familiar i polític, va evidenciar les seves carences i
mesquineses… tant humanes com polítiques.

Finalment l’Arcadi va fer una crida a mobilitzar-se, i a
organitzar-se socialment, per tal de lluitar contra tantes injustícies
existents.

El dissabte 14 de juny , a la Plaça Catalunya, va tenir lloc una
gran festa intercultural. Les altes temperatures del dia no van ser
obstacle perquè al capvespre la plaça oferís un gran aspecte.
L’excel·lent interrelació, i convivència, entre les persones de
procedència diversa és un fet a ressaltar.

Diverses parades d’immigrants de diferents països que
resideixen a la nostra ciutat, van donar a conèixer la seva cultura,
artesania i gastronomia: Argentina, Cuba, Senegal, l’Equador,
el Marroc, Sàhara…

També van ser-hi presents entitats locals de solidaritat com
ROKPA (cooperació amb el Tibet), Fundació Vicenç Ferrer
(cooperació amb l’Índia), Bages per a Tothom (acolliment
immigrants) i la Plataforma Bages “Aturem la Guerra” (sensibili-
tzació i activitat contra la guerra a l’Iraq)… i lògicament també va
haver-hi la parada de la pròpia Associació de Veïns i Veïnes del
barri.

En el decurs de la tarda-vespre van actuar diversos grups
com:

“Trenkarutina”, grup bagenc de malabars i percussió.
“Trio Prana”, grup musical magribí.

“The Stompers”, grup musical irlandès.
Cal ressaltar la gran qualitat de tots els grups, els quals, durant

unes hores, van omplir la plaça de màgia i sons diversos.
A més dels grups esmentats, també van actuar els col·lectius

“amazigh” i “senegalès” residents a Manresa, i que amb les seves
cançons, ritmes i balls van sorprendre gratament els assistents.

Avançat ja el vespre, i entre les actuacions musicals, va
projectar-se un audiovisual que recull les diverses accions de
denúncia i les mobilitzacions efectuades a Manresa contra la
guerra a l’Iraq.

El final de la jornada va tenir un brillant colofó amb una jam
session en la qual van actuar conjuntament irlandesos i
senegalesos, i amb una activa participació per part de les
persones que hi havia a la Plaça.

Des de l’1 fins al 15 de juny la sala d’exposicions del Centre
Cívic “Selves i Carner” va acollir una exposició gràfica amb el
nom de “Palestina: un poble envaït, arrasat i oblidat!!”. L’autora,
Sandra Balcells –reportera gràfica i catedràtica– ha viscut de
prop diversos conflictes bèl·lics com els de Bòsnia i Kosovo,
entre d’altres. L’aïllament i el patiment, una crua visualització de
la realitat amb expressives imatges.

*********************

La valoració que des de l’A.VV. hem fet de la “Quinzena de la
Solidaritat i la Diversitat” ha estat del tot positiva, i des de l’entitat
estem disposats a treballar per a la propera amb la voluntat de
millorar-la.

     VÍCTOR FELIU I FERRER

El grup bagenc “Trenkarutina”
(malabars i percussió)

 El grup musical magrebí “Trio Prana”
(música del Marroc).

El grup musical irlandès “The Stompers”
(música celta).
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  Informe Associació 

FESTES DE SANT JORDI 2003

Com ja és tradicional per aquestes dates, l’Associació va
organitzar diversos actes per celebrar la diada d’enguany.

Així, el dia 23, diada de Sant Jordi, de bon matí i durant tot el
dia fins que es varen acabar les roses, a la plaça Catalunya
hi va haver la venda de roses i llibres. El mateix dia, i davant
de la pèrgola, hi va haver la tradicional recollida de sang a
càrrec del Banc de Sang de la Creu Roja.  Hi va haver 37
oferiments i 35 donacions. Com a novetat, entre les 5 i les 7
de la tarda les responsables de la biblioteca i mainada diversa
assídua a la biblioteca varen muntar a la plaça una parada on
varen vendre llibres de 2a mà i punts de llibre per fer alguns
diners per comprar material per a la biblioteca i treure llibres
repetits del fons de la biblioteca. Els actes de lleure varen
començar el divendres dia 25 d’abril al Centre Cívic Selves i
Carner amb la presentació en societat de la Coral de
l’Associació en un concert de “cançons populars” acompa-
nyats de les Corals de l’AVV de Valldaura i de l’escola de Sant
Ignasi.

La jornada festiva per a la mainada va començar als
voltants de les 6 de la tarda amb l’espectacle d’animació
infantil a càrrec d’Amadeu Rosell i Cia. El problema va ser que
el temps amenaçava pluja i això va minvar la participació dels
veïns, però els que hi van participar s’ho van passar molt bé
amb l’espectacle. La jornada del dissabte va acabar amb la
típica xocolatada, amb la qual tots els veïns es van poder
atipar.

DINAR POPULAR

Amb ganes de fer una jornada de convivència, l’AVV, el
passat 10 de maig, va organitzar un acte lúdic-reivindica-

tiu amb el lema “Per ous... vine a la Plaça”. La jornada va
començar amb el muntatge de l’exposició monogràfica “El
Barri que NO/SÍ volem”, amb l’objectiu de donar una nova
oportunitat als veïns que no havien anat a visitar-la durant el
temps que va ser exposada al centre cívic, i poder rebre
explicacions per part dels membres de la Junta del perquè
s’havia realitzat. Per tal que l’acte no quedés del tot aïllat, la
Junta de l’AVV també va organitzar un dinar popular a un preu
econòmic, on cada participant s’havia de coure un ou de la
manera que més li agradés: Ou passat per aigua, ou dur... Al
final tots els participants en el dinar se’l varen menjar dur, tot
acompanyant les mongetes amb botifarra.
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  Informe Associació 

TAULA RODONA-DEBAT

El passat 29 d’abril al Centre Cívic Selves i Carner, l’AVV
va organitzar una taula rodona amb tots els candidats

a l’Alcaldia de Manresa. Cada un dels candidats, després
de sentir unes breus reflexions sobre les diferents proble-
màtiques del barri per part de l’AVV, van poder donar a
conèixer el seu programa per al barri. En síntesi, tots els
candidats van reconèixer la minsa millora del barri en
aquests darrers anys, i es van comprometre que si sortien
elegits treballarien en la millora del barri.

Dintre dels compromisos adquirits per l’AVV i els candi-
dats a l’Alcaldia cal destacar els següents:

Des de l’AVV, sigui quin sigui l’equip de govern sortint de
les eleccions, l’endemà mateix de les eleccions es demana-
rà hora a l’Ajuntament per tornar a reprendre el diàleg
perdut aquests darrers anys a causa del “Pla Parcial”.

Els candidats digueren que intentaran millorar el “Pla
Parcial”.

ENTORN DEL PUJOLET

Gràcies a la intervenció d’uns veïns, el passat mes de
maig es va evitar que màquines excavadores de

l’empresa concessionària de les obres d’arranjament de la
vorera i pavimentació del pàrquing de l’entorn del Pujolet
arrasessin les grades i dos arbres. Llavors, l’AVV va fer
gestions a l’Ajuntament per aturar les obres i demanar que
abans de tirar endavant el pla de millora d’aquest entorn ens
presentessin el projecte tan llargament esperat.

CURS D’ALFABETITZACIÓ

E l dia 20 de juny vàrem donar per acabat el curs
d’alfabetització i aprenentatge de la llengua adreçat al

col·lectiu de dones magribines. El curs ha anat força bé,
encara que ha estat necessari dedicar-hi molt de temps, ja
que si no ho haguéssim fet així segurament s’hauria acabat
molt abans.

Totes les dones que han assistit al curs regularment han
entès el mecanisme de la lectoescriptura, és a dir, ja han
començat a llegir i a escriure, i ha suposat per a totes una
satisfacció compartida, només calia veure el somriure de
totes (elles i nosaltres) cada vegada que giràvem pàgina, ja
que aquest passar pàgina representava posar el llistó una
mica més alt i com a conseqüència avançar una miqueta
més. No ha estat fàcil perquè és un col·lectiu en el qual hem
hagut de tenir en compte molts factors i condicionants,
malgrat tot hem aconseguit, amb constància, esforç i con-
fiança per ambdues parts, aquesta lenta evolució de la qual
fem una avaluació molt satisfactòria i molt positiva. Una
dada molt important i significativa ha estat l’increment de
dones que s’ha anat inscrivint al llarg de tot el curs.

La festa de comiat del curs consistí en un berenar
solidari,  compartit i  celebrat en el qual no va faltar la música
i el ball.

Esperem que hi hagi continuïtat el curs que ve, sinó tota
aquesta tasca haurà estat  “inútil”, i la tasca l’hem duta a
terme les persones que hem desenvolupat el projecte.

CANT CORAL

El dia 26 de juny es va donar per acabat el curs de Cant
Coral amb la participació en el concert organitzat per

l’AVV de la Cra. de Santpedor amb motiu de les Festes del
Barri. En el concert també hi van participar les Corals de
l’AVV de Cra. de Santpedor i de l’AVV de la Font dels
Capellans. En el projecte de la consolidació d’una Coral al
barri, s’hi ha treballat durant tot aquest curs 2002-2003, i la
seva presentació en públic es va realitzar per les Festes de
Sant Jordi. L’assistència a l’aprenentatge del Cant Coral ha
estat d’unes deu persones que assajaven cada dimarts i
dijous de 4 a 5 de la tarda al Centre Cívic Selves i Carner.
En aquests moments estem de vacances, però el nou curs
tindrà inici el proper 2 d’octubre.

Des d’aquí volem animar tots els veïns que els agradi
cantar a inscriure’s per al proper curs.
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 Opinió  

Desobediència

L a desobediència civil, és a dir,
l’incompliment conscient i públic

d’una llei considerada injusta, és un
instrument d’actuació política utilitzat
al llarg de la història recent en molts
llocs diferents del planeta.

En Ghandi la va utilitzar a Sudàfri-
ca i a l’Índia per a lluitar contra el
colonialisme britànic i per a reclamar
igualtat de drets per a tothom. Les
sufragistes d’ara fa un segle van por-
tar aquesta estratègia fins a les darre-
res conseqüències en exigir el vot per
a les dones. En alguns estats del sud
dels Estats Units hi sobrevisqueren
lleis i disposicions segregadores i ra-
cistes fins que ciutadans negres
s’atreviren a incomplir-les i s’enfron-
taren a la repressió.

Fins i tot la guerra del Vietnam
hauria pogut donar uns milers de mor-
ts més si una bona colla de joves no
haguessin cremat les seves cartilles
militars, negant-se a anar al front tot i
sabent que aquesta actitud els com-
portaria la presó o l’exili.

El nostre país també té una llarga
tradició de desobediència. Des de les
revoltes contra les lleves forçoses,
fins a l’ús del català en espais on
durant tants anys havia estat prohibit,
passant per l’objecció fiscal. L’exemple
recent més significatiu foren els milers
de joves que es declararen insubmis-

sos a la llei que els obligava a fer la mili
o la prestació substitutòria,  i que foren
un element clau a l’hora de posar fi a
una institució: el servei militar obliga-
tori, que molts consideraven inqües-
tionable.

Però hi ha un altre tipus de desobe-
diència, no estrictament civil, que pro-
vé de dins la pròpia administració, del
mateix aparell de l’Estat, i que també
és, en determinats casos, legítima i
fins i tot necessària.

Alguns fets històrics del segle XX,
especialment els règims feixistes dels
anys trenta i quaranta a Europa i les
dictadures militars a Sudamèrica dels
anys setanta, van posar de manifest
que un jutge, un funcionari o un polític
no estan obligats a complir, o a fer
complir, una llei o una ordre quan
aquesta és manifestament injusta. El
principi d’obediència deguda i d’imperi
de la llei trobava els seus límits més
evidents en les lleis nazis contra els
jueus o en la repressió planificada a
l’Argentina o a Xile.

Aquests exemples extrems ens han
de fer reflexionar sobre l’obligació dels
càrrecs públics de fer passar per da-
vant de les disposicions legals de cada
moment, els drets humans, individuals
i col·lectius, el sentit comú i els propis
principis ètics.

Tot això ve al cas perquè a Man-
resa, i amb un tema de transcendèn-
cia molt més relativa, aquest estiu
hem viscut un cas en què la llei, mani-
festament injusta, ha passat per da-
vant de la voluntat democràtica dels
ciutadans de Manresa. Ens referim a
la disposició legal aprovada després
del cop d’estat del 23 de febrer de
1981, que obliga a posar la bandera
monàrquica espanyola al costat de la
catalana en qualsevol edifici públic.
Els partits polítics representats a l’A-
juntament han tingut una bona ocasió
per a ser valents i avantposar la volun-
tat democràtica dels ciutadans a l’apli-
cació d’una determinada llei, però no
ho han fet.

 I tot això passa amb el debat obert
sobre la reforma de l’Estatut de Cata-
lunya. Una modificació que pot pro-
duir una paradoxa democràtica prou
greu. Podria ser que el 80% dels dipu-
tats del parlament de Catalunya vo-
tessin un nou text estatutari, i que
aquest no es pugués aplicar perquè
les corts espanyoles el rebutgessin.
En aquest cas, ¿no ens trobaríem
amb una altra bona ocasió de tirar pel
dret, considerar-nos col·lectivament
majors d’edat i practicar el saludable
exercici de la desobediència?

ADAM MAJÓ GARRIGA
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  Col·laboracions 

genciana

L’alegria de viure

P er poder arribar a viure amb ale-
gria primer hauríem de saber què signi-

fica i de quina manera la podem assolir.
Voler descriure l’alegria és tan difícil com

voler descriure què és l’amor.
En general no parem atenció al significat

autèntic de les paraules que utilitzem en el
nostre llenguatge quotidià. Cada persona té
una idea pròpia del significat d’allò que diu.
Aquest és un tema complex perquè la inter-
pretació de cadascú vindrà donada pels va-
lors que cultivi en la pròpia vida. Hi ha qui
valora més l’aparença externa de les perso-
nes o de les coses i la seva utilitat pràctica.
D’altres, en l’extrem oposat, valoren més
l’essència de les coses, allò que els desperta sentiments o
pensaments que van més enllà de la vida pràctica i material.

El més interessant i que ens ajudaria a viure amb harmo-
nia seria saber compaginar aquestes dues visions de la vida
i extreure’n uns valors més humans i més justos per a tothom.

L’alegria no és res concret, sinó que és la conseqüència
d’un seguit d’estats de consciència positius. És el resultat de
la comprensió correcta del que significa la vida. Podríem dir
que és l’estat natural d’aquells que han après a viure sense
conflictes amb si mateixos i amb els altres.

L’alegria de viure va sorgint en la consciència quan som
capaços d’extreure de tot allò que ens envolta aquella part
subtil de bellesa que, sens dubte, hi ha dins de tots els éssers
vius. Encara que en observar superficialment ho posem en
dubte. Quan una persona és alegre per naturalesa, la veiem
com algú optimista i ple de confiança en la vida i en si mateix.
En general aquestes persones viuen la vida intensament i
sense pors, aprenent sempre quelcom positiu de les expe-
riències viscudes, per molt doloroses que puguin ser.

Són les pors que tenim a viure la vida tal com se’ns
presenta les que ens fan ser infeliços. Però quan un dia ens
decidim a afrontar els problemes en comptes d’atemorir-nos,
descobrim una força dins nostre que ens omple de resolució
i de confiança i aleshores comencem a transformar la nostra
vida. En perdre les pors canviem la perspectiva que teníem
de les coses, ampliem la comprensió i som capaços de veure
de forma més real tot allò que ens passa. El resultat és
benestar interior i la capacitat de relacionar-nos més harmò-
nicament amb el nostre entorn.

L’alegria és molt contagiosa, tant com ho és la tristesa.
No és gens fàcil canviar el caràcter, ni aquelles tendències

que ens fan viure neguitosos i que espatllen el nostre tracte

amb els altres. Però sovint arriba un dia en què
ens plantegem la necessitat de canviar, segu-
rament a causa d’haver viscut una crisi perso-
nal, i cerquem una nova manera d’entendre la
vida. En aquest procés de canvi es produeix
una lluita amb si mateix. La inèrcia envers els
costums del passat és molt forta. Caldrà força
de voluntat, resolució i una gran determinació.
El primer pas és el que costa més de donar,
però si som constants i no defallim, al cap d’un
temps mirarem enrere i no ens doldrà gens tot
l’esforç que haurem fet per arribar a l’estat
d’alegria i de confiança que haurem assolit.
Quan fracassem és perquè hem repetit les
mateixes pautes de conducta del passat.

Perquè els éssers humans tinguem salut física, i sobretot
psicològica, hem d’estar actius, físicament, mentalment i
emocionalment. L’activitat ens fa evolucionar en el sentit més
ampli de la paraula. Però no n’hi ha prou d’estar actiu, cal
transformar-nos i créixer buscant sempre quelcom que ens
faci ser millors, més socials i més oberts a les necessitats del
món. Les relacions entre les persones són essencials perquè
una societat es desenvolupi plenament.

No hem de permetre que influeixin en el nostre ànim els
corrents de violència i de desgràcies que ens serveixen cada
dia els mitjans de comunicació. La vida és molt més que això
i, sobretot, molt millor. Dins de l’ésser humà hi ha un gran
potencial de creativitat. Hem de perdre la por a ser originals
i transmetre el millor que portem a dins per contribuir a crear
un món millor. Quan ho haguem fet descobrirem quelcom
valuós que desconeixíem.

Cal sempre actuar lliurement i responsablement. La res-
ponsabilitat i la llibertat no es poden separar mai.

Quan la bona voluntat i la intel·ligència són presents en les
relacions, sempre es poden trobar solucions als problemes,
sobretot si es coincideix en el més essencial. Això ho podem
aplicar a nivell particular i mundial.

Potser un dia al matí ens llevarem i, sense cap motiu
aparent, sentirem una alegria inexplicable, gaudirem del cant
d’un ocell o de la sortida del sol com mai abans ho havíem fet.
Aleshores desitjarem que aquesta alegria que ens omple de
tanta pau i felicitat s’estengui per tot el món. Explicarem a la
gent que hi ha una manera de ser feliç que no costa diners.
Només cal aprendre a viure. L’alegria s’ha de cultivar com la
flor més delicada, tal i com hauríem de cultivar les relacions
amb les persones.

MARTA PARRAMON ELIES
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Guanyar-se la pau

A vui dia més que mai, el desig de tots i totes els que
formem la humanitat és que per fi arribi la pau a tot el món.

Però ens hauríem de preguntar per on ha de començar a arribar
realment aquesta pau. Actualment estem vivint moments molt
tensos d’angoixa i de molta por a causa de les guerres que es
manifesten de manera ininterrompuda.

El poder i l’ambició són les armes que mouen el món i,
encara que considerem que són els nostres polítics els únics
que les utilitzen, tots i totes hi estem més o menys involucrats.

La pau –segons la meva opinió– ha de començar a manifes-
tar-se a través de cada individu a nivell individual.

Tots i totes ens hem de replantejar la nostra vida i canviar
moltes coses de la conducta quotidiana. No es pot pretendre
que siguin únicament els governants els que canviïn el món i
nosaltres continuar com sempre (a l’espera de la desitjada pau).
En un canvi mundial hi ha d’estar involucrada tota la societat.
Les manifestacions a favor de la pau són realment molt positives
i plenes d’esperança, per tant és necessari que se’n facin moltes
per demostrar el nostre rebuig davant les actuacions de dictadu-
ra i violència (sempre pacíficament), però amb això no n’hi ha
prou. Si realment volem la pau ens l’hem de guanyar. Per això
és important observar-nos nosaltres mateixos, s’ha d’estar
disposat a pensar, meditar i reflexionar en relació a tots els
nostres pensaments i sentiments, així com també en les con-
seqüències que aquests provoquen en els nostres actes, ja que
si som sincers veurem que no sempre són del tot correctes.
(Això ho sabem molt bé, almenys en teoria). És urgent experi-
mentar-ho a través de pràctica i ara és el moment idoni per
començar. Dins de les grans i fortes crisis és on es produeixen
els grans canvis, ja que ens fan prendre consciència de moltes
de les nostres equivocacions...

Si el poder i l’ambició s’han fet els amos del món és perquè
entre tots i totes, amb una part de la nostra conducta mental i
emocional, ho hem edificat. (S’ha de reconèixer que el poder i
l’ambició agraden a tothom, però que si no es controlen són la
causa de grans abusos i destruccions). Si realment volem ésser
honestos amb nosaltres mateixos, veurem que en moltes oca-
sions som massa egocèntrics, sempre volem tenir més del que
tenim, no ens conformem amb el que ha d’ésser necessari per
viure i si podem tenir més que el nostre veí, millor que millor.
L’ambició per fer diners empobreix el caràcter i la personalitat,
tant és així que ens barallem per ells i fins i tot hi ha qui es mata.
(Aquesta situació és presonera del nostre govern però també a
nivell de poble, encara que en unes altres dimensions). És
important reflexionar-hi...

Els mals pensaments i els sentiments d’orgull, odi, rancor i
enveja, així com molts d’altres, condueixen a què una bona part
de les actituds i actes de la vida del dia a dia siguin ofensives.

“S’ha de practicar la inofensivitat en tot moment” si volem gaudir
de la pau, per tant, és molt necessari practicar el silenci i
l’autoobservació a fi de poder pensar amb claredat, meditar i
reflexionar sobre la nostra conducta en relació a les nostres
relacions amb els altres a tots nivells i, treballar algunes virtuts
que actualment encara ens falten. Tots i totes tenim una gran
responsabilitat si volem realment aconseguir la pau, i aquesta
responsabilitat ens mana una feina a fer, una feina que ha de
requerir de la nostra voluntat per fer-la ben feta, ja que la pau ens
l’hem de “guanyar” a pols i minut a minut, i per això es necessita
ésser constant. Ens hem de manifestar i reivindicar molt serio-
sament amb nosaltres mateixos, de la mateixa manera que ho
fem amb el govern. Hem de revisar la nostra conducta, no
pensar que nosaltres ho fem tot ben fet i que són els altres els
que ho fan tot malament, així com tantes altres coses que són
motiu de conflictes. (Aquestes postures s’han de modificar si
volem la pau).

Tots i totes som responsables moltes vegades d’alguns dels
mateixos errors que critiquem en els altres... (Encara ens falten
moltes assignatures pendents per estudiar, aprovar i, per tant,
ésser mereixedors d’un títol final, el títol de correctes relacions
humanes).

La tolerància i l’acceptació són dos instruments bàsics per
tenir una bona relació amb les persones, perquè encara que tots
i totes tinguem virtuts i defectes, així com maneres de pensar
diferents, és important que sapiguem acceptar-nos els uns als
altres en comptes d’utilitzar la crítica i el menyspreu com moltes
vegades es fa, ja que quan algunes persones no ens agraden
pel motiu que sigui, “ja han begut oli” les fem víctimes de
xafarderies i posem lletrerets  a la seva esquena. (Aquesta
situació al llarg del temps i amb la força de tots i totes provoca
sentiments separatistes, essent aquesta situació la provocado-
ra d’enfrontaments que condueixen finalment a les guerres.
(Això passa més sovint del que ens pugui semblar). Evitem-ho!

La pau s’aconseguirà quan siguem capaços de sentir en
nosaltres la puresa de ment i de cor, sentiment que ens farà
estimar sense fronteres i, a través de la sensibilitat, a tot el nostre
entorn. Si en aquest moment la humanitat es veu amenaçada de
divisió per part dels nostres polítics, no hi contribuïm també
nosaltres en la nostra vida quotidiana. La unitat és el que tots i
totes defensem i volem, oi? Doncs practiquem-la!

Si cultivem valors com la fortalesa, la lleialtat, la sinceritat de
propòsit, la generositat, el sentit comú, la tolerància i la humilitat
sentirem la pau a dins nostre i, per tant, aconseguirem amb el
temps una societat diferent on els DRETS HUMANS seran una
realitat manifestada construïda per tots i totes.

OLGA PORTA PUIGDELLÍVOL
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Policia local - Policia de proximitat

B envolguts lectors, com ja hem fet altres ocasions us
volem remetre alguns punts que creiem que poden ser del

vostre interès. En aquest cas volem remarcar alguns aspectes
que s’han de tenir en compte arran d’algunes novetats en la
Llei sobre Trànsit.

Aquesta Llei és la 19/2001, de Reforma del Text Articulat de
la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial (RDL 339/90). Fem un resum del més destacable:

– Està prohibit utilitzar telèfon mòbil, entre altres, excep-
te mans lliures i sense auriculars.

– Està prohibit circular amb menors de 12 anys com a
passatgers en ciclomotors i motos, amb o sense sidecar.
Excepcionalment s’hi podran portar majors de 7 anys, sempre
que els conductors siguin el pare, la mare, el tutor o persona
major d’edat autoritzada per aquestes, i compleixin les condi-
cions establertes.

– Està prohibit circular amb menors de 12 anys situats
als seients davanters dels vehicles, excepte si usen dispo-
sitius homologats per això.

– Algunes de les INFRACCIONS GREUS amb multes de
92 euros a 301 euros i que poden comportar la retirada del
permís de conduir fins a 3 mesos, són: Conducció negligent,
tirar a la via o les seves proximitats objectes que puguin produir
incendis o accidents; incomplir la Llei pel que fa a limitacio-
ns de velocitat en els casos que no siguin tipificats com a
infraccions molt greus, conduir sense enllumenat en situa-
cions de manca o disminució de visibilitat o enlluernant altres
usuaris.

– Algunes de les INFRACCIONS MOLT GREUS amb
multes de 302 euros a 602 euros i retirada del permís de
conducció per 3 mesos i immobilització del vehicle mentre
subsisteix la causa de la infracció, són: superar taxes
d’alcoholèmia i la conducció sota efectes d’altres substàncies
d’efectes semblants, i també incomplir l’obligació de
sotmetre’s a les proves establertes per detectar-ho;

l’ocupació del vehicle per sobre del 50% de les places
autoritzades exclòs el conductor; sobrepassar en més d’un
50% la velocitat màxima permesa sempre que això suposi
superar almenys en 30 km/h el límit màxim; la circulació en
sentit contrari de l’establert, l’excés en més del 50% dels
temps de conducció o la minoració en més del 50% en el
temps de descans establerts en la legislació de transports
terrestres.

Les multes i les retirades de carnet es poden substituir en
part per altres mesures reeducadores que es determinin
reglamentàriament. A més, es pot fraccionar el compliment de
la retirada de carnet i s’obté un descompte de fins al 30% si es
paga la multa abans que es dicti resolució.

– La conducció sense carnet o sense les autoritzacions
previstes, així com les infraccions relatives a la ITV, entre
altres, se sancionaran amb multa de 94 euros a 1.503 euros
i, a més, es podrà imposar fins un any de retirada de carnet
o cancel·lació d’aquest.

– Als reincidents per tercera vegada en dos anys en
infraccions molt greus se’ls revocarà el carnet de conduir.
Aquesta revocació és podrà substituir per la realització d’un
curs de reciclatge.

– Conduir sense assegurança es regularà i sancionarà
segons la legislació específica. Tanmateix, els agents de
trànsit podran immobilitzar el vehicle quan aquest no
estigui proveït de l’assegurança obligatòria.

- No poden circular vehicles amb emissió de sorolls i/
o de gasos que superin els límits establerts; a més, tots els
conductors de vehicles estan obligats a col·laborar en les
proves de detecció que permetin comprovar les possibles
deficiències.

Per qualsevol informació i/o aclariment al respecte podeu
trucar a aquesta Policia. Sempre a la vostra disposició el grup
de Policia de Proximitat.

POLICIA LOCAL


