
Coincidint amb la setmana del
8 de març, Ampans ha posat en
marxa una campanya audiovisual
amb les dones com a protagonis-
tes. Amb el nom «Dones valentes,
treballadores i amb disCapacitat»,
l'entitat vol fer visible un col·lectiu
de persones que està doblement
discriminat: pel fet de ser dona i
per tenir una discapacitat. 

Durant tota la setmana publi-
carà un vídeo cada dia amb el tes-
timoni de 6 dones que treballen al
Centre Especial de Treball de l’en-
titat.

La feina és un aspecte clau per
a la plena inclusió perquè garan-
teix la seva independència econò-
mica i amplia l'espectre de rela-
cions socials i vitals que són nor-
mals per a la resta de la població.

REDACCIÓ MANRESA

Ampans reivindica el paper
de les dones amb discapacitat
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Aquest diumenge tindrà lloc la
Transèquia de Manresa, que po-
sarà el punt final als actes de la
Festa de la Llum. També marcarà
la retirada dels elements llumino-
sos instal·lats per l’Ajuntament
quan va començar la festa manre-
sana, a la basílica de la Seu, on hi
ha una esfera lluminosa al capda-
munt, i al Pont Vell, on també hi
ha unes lletres lluminoses que
diuen Ciutat de Llum. 

Es tracta d’una iniciativa de la
regidoria de Projecció de Ciutat i
Festes durant la Llum. La instal·la-
ció va coincidir amb la de les lle-
tres amb el nom de Manresa i una
estructura amb forma de cor amb
la lletra M al costat a l’entrada de
la capital del Bages pel Pont Vell,
que ja hi ha quedat fixa.

G. C. MANRESA

Els elements lluminosos 
de la Seu i el Pont Vell seran
visibles fins a la Transèquia

OSCAR BAYONA

L’esfera al capdamunt de la Seu

L’Ajuntament ha obert una con-
vocatòria per proveir, «amb caràc-
ter de màxima urgència» i mitjan-
çant contracte temporal per acu-
mulació de tasques, un ajudant
d’obres i serveis per a la realització
dels treballs de l’ofici a la instal·la-
ció municipal del cementiri.

Per optar a la plaça s’han de te-
nir complerts els 16 anys d’edat, el
certificat escolar o equivalent, te-
nir nacionalitat espanyola o la
dels altres membres de la Unió
Europea o la dels estats als quals,
en virtut dels tractats internacio-
nals subscrits per la Unió Europea
i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació dels
treballadors. Les persones candi-
dates passaran una entrevista per-

sonal on es valorarà l’experiència
en tasques similars. A criteri de
l’òrgan de selecció, també es po-
drà dur a terme una prova pràcti-
ca relacionada amb les tasques

del cementiri. Per a més informa-
ció sobre les condicions de con-
tractació, selecció i presentació de
sol·licituds, es pot consultar la pà-
gina web municipal.
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Convocatòria per contractar
un ajudant d’obres al cementiri 
L’Ajuntament va fer ahir la crida «amb caràcter de màxima urgència»
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El cementiri municipal de Manresa

CLUB TENNIS MANRESA
Assemblea General Ordinària de Socis

La Junta Directiva del Club Tennis Manresa convoca tots els socis de l’entitat a 
l’ASSEMBLEA  GENERAL ORDINÀRIA  DE SOCIS, que tindrà lloc al domicili 
social del club, el proper dilluns 25 de març del 2019, a les 19:30 hores en primera 
convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria, per tal de deliberar i 
adoptar els acords que correspongui en relació amb els assumptes compresos en 
el següent:

ORDRE DEL DIA

Primer.-  Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
Segon.- Presentació i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats
                 de l’any 2018.
Tercer.- Presentació i aprovació, si escau, del compte de resultats
                 i del balanç de situació de l’any 2018.
Quart.- Presentació i aprovació, si escau, del pressupost d’explotació
                 per a l’any 2019.
Cinquè.- Precs i preguntes.  

En no disposar-ho els Estatuts del Club, no es pot delegar el vot i es demanarà la 
identificació del soci a l’entrada de l’assemblea.

Dret d’informació: D’acord amb el que preveu l’article 13.4 dels Estatuts Socials, 
la informació sobre les matèries objecte de l’assemblea estarà a disposició dels 
socis al domicili del club, durant els deu dies naturals anteriors al de la realització 
de l’assemblea.
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