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Els desallotjats del carrer Flors de Maig no
podran tornar a casa abans de dues setmanes
R ADRIANA DELGADO
R Manresa

Les persones desallotjades dimecres del número 4 del carrer
Flors de Maig podran tornar a
casa d’aquí a dues o tres setmanes, que és el temps que es preveu que l’empresa tardarà a enderrocar l’edifici del costat, que
fa xamfrà amb el carrer de Puigterrà de Dalt. Cal recordar que
els 22 inquilins de la finca van haver de sortir corrents de casa per
segona vegada en un mes a causa
d’un despreniment que hi va haver en l’obra d’enderroc de l’edifici annex. La paret mestra que
separa totes dues construccions
es va esquerdar. L’evacuació va
tenir lloc pels volts d’1/4 de 5 de
la tarda de forma ràpida i sense
que s’haguessin de lamentar
danys personals.Vint dels evacuats estan allotjats a l’hotel Pere
III i dues, amb familiars.
En una reunió celebrada ahir al
migdia a l’ajuntament, els tècnics
del consistori van exposar els resultats de l’informe elaborat després d’analitzar la situació i van
explicar que els veïns desallotjats
podran tornar a casa quan hagi
acabat l’enderroc de l’edifici del
costat. Segons l’Ajuntament es
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Un alumne de la
Joviat participa en
un concurs al Japó
L’alumne de l’Escola Joviat
de Manresa David Garcia participa al campionat internacional Worldskills al Japó, amb
tres estudiants catalans més.
La competició tindrà lloc fins
aquest diumenge a la localitat
de Shizouka. Garcia hi concursa en l’especialitat de cuina.
L’objectiu del Worldskills és
promocionar els estudis desenvolupats als centres de formació professional i crear un punt
de trobada entre professionals,
professors i alumnes.

El CDIAP del
Bages organitza les
Jornades de Treball

A l’esquerra, la casa desallotjada i, al costat, l’enderroc que presumptament ha provocat les esquerdes

tracta d’una mesura preventiva,
ja que considera que el número 4
del carrer Flors de Maig no està
en mal estat, tot i que hauria patit
danys ocasionats per l’enderroc.
L’informe, però, diu que «com
que hi ha una continuïtat física
entre els dos edificis, les tasques

d’enderrocament podrien provocar perill al número 4, i per aquest
motiu s’opta per mantenir el desallotjament». Segons el consistori,
l’enderroc durarà uns 15 dies, però un operari de l’obra va dir a
Regió7 ahir a la tarda que l’actuació no acabarà abans de tres set-

manes. Aquest diari va intentar
sense èxit posar-se en contacte
amb responsables de l’empresa
Enderrocs SBD,de Sabadell,que
fa l’obra. Quan estigui l’enderroc, es farà una diagnosi completa de les possibles afectacions
que hagi pogut provocar.

El Centre de Desenvolupament Infantil Atenció Precoç
(CDIAP) del Bages organitzarà dilluns que ve les 18es Jornades de Treball de l’entitat,
que tractaran el tema «En realitat, som tan diferents?». La
xerrada tindrà lloc a les 7 de la
tarda a l’Auditori de la Fundació Caixa Manresa (Plana de
l’Om, 5), i serà a càrrec de la
mestra Montserrat Castanys,
Premi Catalunya d’Educació
del 2004.

Més de 150 estudiants de batxillerat es
manifesten contra el procés de Bolonya
R A. DELGADO/Manresa

Més de 150 estudiants de batxillerat dels quatre instituts públics
de Manresa (Lluís de Peguera,
Guillem Catà, Lacetània i Pius
Font i Quer) i de l’Escola Joviat
van concentrar-se ahir al migdia
davant de Crist Rei en contra de
l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior (EEES), més conegut
com a procés de Bolonya, que
equipara els estudis universitaris
a Europa. La protesta estava
convocada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública, i
s’hi van afegir els instituts de Sallent, Santpedor, Sant Fruitós i
Sant Vicenç. Després de la concentració, els joves van anar fins
davant de l’ajuntament, a la plaça Major, amb música de gralles.
Allà, el regidor d’Universitats,
Alain Jordà, va rebre tres representants dels estudiants.
Segons va explicar Pau Clusella, un dels impulsors de la mobilització a Manresa, es va convocar per denunciar que el procés
de Bolonya fomentarà la privatització de les universitats i convertirà l’ensenyament en una
mercaderia, perquè el sistema de
crèdits està pensat per a estudiants a temps complet i perquè no
preveu un increment dels recursos públics. Els joves que es van

SALVADOR REDÓ

La manifestació va transcórrer des de Crist Rei a la plaça Major

reunir a Crist Rei van manifestarse pel Passeig, Born, Sant Miquel
i plaça Major amb cartells amb
lemes com «Aturem l’EEES, salvem la universitat pública», «Si
t’importa el teu futur, mobilitza’t
contra Bolonya». Clusella va llegir un manifest en què es denunciava que la reforma de Bolonya
està «pensada per als empresaris
per construir un model d’universitat capaç de competir dins del capitalisme d’àmbit mundial».
La reclamació dels estudiants
és la paralització del pla, l’ober-

tura d’un debat entre les institucions i la comunitat educativa i
l’increment de la despesa en educació pública. També que hi hagi
més professors i millors infraestructures, que es defensi l’ús del
català a les aules; que es rebaixin
els preus del transport públic i es
creï un salari estudiantil; que les
taxes universitàries augmentin
només al ritme de l’IPC i esdevinguin gratuïtes, entre altres.
Ahir també hi va haver mobilitzacions a Barcelona, Girona,
Lleida i al País Valencià.

