
Mongetes, enciams, carbassons,
cigrons o tomàquets que ja co-
mencen a treure el cap. Són les pri-
meres verdures i hortalisses dels
horts socials de les Escodines que
gestiona l’associació de veïns del
barri amb l’objectiu de promoure
la cohesió social.

Els horts són al camí de les Sa-
leses, en un espai públic propietat
de l’Ajuntament de Manresa que

fins ara estava en desús. S’ha divi-
dit en 10 parcel·les d’uns 50 metres
quadrats cadascuna. També hi ha
dos espais comuns.  Els horts els
treballen 9 unitats familiars i tam-
bé persones amb malalties men-
tals residents a Mutuam Manresa
«que utilitzen aquest espai com a
eina terapèutica», explica el res-
ponsable del Pla Comunitari de les
Escodines, Francesc Sol. 

Assegura que amb aquest pro-
jecte «busquem la cohesió social.
Que un mateix espai sigui un punt
de trobada de persones diferents
que aquí es troben en una situació
d'horitzontalitat amb l’aixada com
a eina de treball». Per a Sol,  «l’hort
és l’excusa, i a més a més dóna un

complement a les neveres d’a-
questes famílies». 

El projecte es va posar en mar-
xa fa 3 mesos. Cadascú planta el
que li sembla. Té la seva parcel·la
i s’autogestionen». Es demana que
sigui una pràctica ecològica i que
s’estalviï el màxim possible l’aigua.
De moment, l’associació de veïns
ha hagut de comprar dipòsits,
però hi ha el projecte d’aprofitar les
aigües pluvials de l’edifici del Flors
Sirera. «Volem que el projecte si-
gui el màxim d’econòmic pel que
fa a costos fixos, i també el màxim
d’autosostenible i autogestionat».

De cara al curs vinent l’entitat
veïnal vol implicar en el projecte a
les escoles del barri de forma que

sigui útil per al seu projecte edu-
catiu. També hi ha la voluntat de
fer formació amb els hortolans
per aprofitar al màxim la terra. «No
pretenem fer sobirania alimentà-
ria», afirma Sol, «però sí que hi in-
cideix. Els especialistes diuen que

amb 50 metres es poden submi-
nistrar aliments per a una família
de 4 membres si es fa una bona or-
ganització i amb previsió». El més
important, però, «és poder utilitzar
un espai urbà públic d’interrela-
ció»
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Tomaqueres dels horts socials del camí de les Saleses, a les Escodines

J.M.G.

Els cultius són al camí de
les Saleses. L’associació de
veïns del barri pretén
promoure la cohesió social



Els horts socials de les Escodines ja
estan donant les primeres hortalisses

Acte contra el tractat de comerç
entre Europa i els Estats Units

L’Esquerra Independentista ha
triat Manresa i València per pre-
sentar la seva nova campanya
contra el Tractat Transatlàntic de
Comerç i Inversions  (TTIP), que
negocien Europa i els Estats Units.

A l’acte hi va intervenir la dipu-
tada per la CUP, Isabel Vallet; el
membre del col·lectiu ecologista
Prou Sal, Jordi Iborra; i el repre-
sentant del grup italià Rete dei

Comunisti, Valter Lorenzi. 
A la presentació es va fer res-

saltar que les grans elits econò-
miques i polítiques han manllevat
la sobirania popular, i que amb el
tractat econòmic s’incrementa-
ran els privilegis de les grans em-
preses privades en detriment del
poder popular. L’Esquerra Inde-
pendentista farà diverses accions
arreu dels Països Catalans per im-
pedir la implantació del tractat.
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La diputada de la CUP, Isabel Vallet, a la campanya a Manresa

ARRAN

La bastida instal·lada a la façana de la Seu que dóna al riu, ahir

G. C. Breus

Avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la
sala d’actes del Casino, presenta-
ció de l’Associació LGTB de Man-
resa, que fins diumenge organitza
el Pride Manresa 2015, la festa de
l’orgull gai de Manresa i la Cata-
lunya Central. L’acte d’avui tracta-
rà sobre el món LGTB i la seva si-
tuació, els objectius de l’associació
i el programa de la festa Pride. 
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Presentació dels artífexs
de la festa de l’orgull gai

COL·LECTIUS

Amb l’arribada de l’estiu les exis-
tències  de sang baixen. Per evitar-
ho, el Banc de Sang i Teixits de
Manresa posa en marxa la cam-
panya «Aquest estiu et mereixes un
monument». A les persones que
vagin a donar sang a la seu de
l’Hospital Sant Joan de Déu del 6 al
10 de juliol els regalarà una entra-
da per visitar la Cova de Sant Ignasi
de Manresa. Es pot donar sang
d’11 del matí a 3 de la tarda i de 4
de la tarda a 8 del vespre. 
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El Banc de Sang regala
visites a la Cova 

DONACIÓ

La nova fase d’obres a la Seu de
Manresa està en marxa. La basti-
da, de fins a trenta metres d’alça-
da a la part més alta, ja està mun-
tada a la façana sud del temple, la
que dóna al riu. Aquesta setmana
ha rebut el vistiplau perquè els
operaris s’hi puguin enfilar, des-
prés de la inspecció que hi han re-
alitzat els responsables de l’obra. 

A partir d’ara, l’actuació, con-
sistent a restaurar els dos contra-
forts que queden a banda i banda
de la capella de la Puríssima, es re-
partirà en dues parts. La que faran
els operaris in situ i la que realitzarà
el picapedrer al seu taller. Un con-
trafort, el de la dreta de la capella
de la Puríssima, es restaurarà fins
a l’alçada de la primera coberta i
l’altre, el de l’esquerra, fins a la co-
berta superior. En aquest cas, in-
clourà l’arcbotant i tota la part or-

namental. A més a més, una part
del pressupost es destinarà a com-
pletar la restauració de la part in-
ferior del parament exterior de la
capella de la Puríssima i de la ca-
pella on hi ha el sepulcre del ca-
nonge Mulet. Aquesta intervenció
s’havia de fer a l’anterior fase d’o-
bres però no es va poder comple-
tar per manca de pressupost, ja
que les altres actuacions realitza-
des (els dos finestrals complets,
amb vitralls inclosos, i la part su-
perior dels paraments) el van es-
gotar abans d’hora pel mal estat en
què estaven els finestrals. La di-
recció de l’obra és a cura de l’ar-
quitecte Francesc Xavier Asarta.

Amb un pressupost de 240.000
euros aportats a parts iguals per la
Generalitat, la Diputació, l’Ajun-
tament i el Bisbat de Vic, propie-
tari del temple, les obres és previst
que finalitzin el novembre. 
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Una bastida de trenta
metres deixa la Seu 
a punt per a les obres  
Aquesta setmana s’ha fet la inspecció de

vistiplau a l’estructura per iniciar l’actuació 
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