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Manresa posa en marxa més
actes que mai per «La Marató»

El projecte Mosaic serà
l’encarregat d’organitzar
les Festes de la Llum 2008

MIREIA ARSO
SALVADOR REDÓ

El germà Santi Ruiz (esquerra), en representació de Mosaic, ahir
R GEMMA ALEMAN/Manresa

Els protagonistes dels actes que se celebren a Manresa per recollir fons per a «La Marató» de TV3
R FRANCESC GALINDO
R Manresa

Organitzadors i protagonistes
dels actes que s’organitzen a
Manresa per recaptar fons per a
«La Marató» de TV3 es van aplegar ahir al col·legi La Salle per
demanar el màxim suport en l’edició d’enguany, que es dedica a
les malalties cardiovasculars.
Amb una imatge del pintor manresà Joaquim Falcó com a teló de
fons, les entitats organitzadores
–Fundació Mútua Manresana,
Althaia, Manresa Comercial,
Club Atlètic Manresa, Alinyà
Records, Casal Cívic del Xup i
l’Associació Contra el Càncer– i

les col·laboradores –Bàsquet
Manresa, ViaSport, Imagina’t,
Kursaal, Joviat, la família Elías,
La Salle i la joieria Rovira, entre
altres persones, empreses i entitats que hi posen el seu gra de
sorra– van voler donar a conèixer
que s’havia treballat de valent
per oferir un atractiu programa
d’activitats que permeti tornar a
ser l’organització que aporta més
diners a «La Marató». La comissió Manresa Mobilitza’t amb «La
Marató» és el quart any consecutiu que treballa per aglutinar el
màxim d’entitats, empreses i persones a l’entorn d’aquesta causa.
El programa d’actes s’obrirà dis-

sabte,a les 8 del vespre,amb la interpretació per part del Casal de
Joves del Xup del musical «Grease», quinze animades coreografies executades per joves de 12 a
18 anys, i continuarà el dissabte 8
de desembre amb música i animació infantil amb Macedònia i
Ai Carai, a les 5 de la tarda al pavelló de La Salle (venda d’entrades anticipades als forns de Cabrianes del Bages). Hi ha més actes organitzats dels quals s’anirà
informant puntualment els pròxims dies. Ricard Macià, en nom
de l’organització, va remarcar
que «tota la recaptació serà destinada íntegrament a ‘La Marató’».

L’Associació Misteriosa Llum
va nomenar ahir l’entitat administradora de les properes Festes de la Llum.Es tracta del projecte Mosaic, un centre que treballa per oferir ajuda integral
als malalts mentals des de tots
els àmbits, no només de l’estrictament sanitari.El projecte Mosaic va néixer el setembre del
2004 i és integrat per la Fundació Tomàs Canet, l’Ajuntament
de Manresa, l’Orde Hospitalari
de Sant Joan de Déu, les Germanes Dominiques del convent
de Santa Clara i la Fundació
Althaia. Per la seva banda, des
del centre Mosaic es va expressar satisfacció pel seu nomenament i es va recalcar l’honor que
suposava que se li encarregués

aquesta tasca coincidint amb
l’any que l’Orde Hospitalari de
Sant Joan de Déu celebra el 75è
aniversari de l’arribada a Manresa.A més a més, el centre ja va
avançar que una de les activitats
previstes per la festivitat serà
una jornada de portes obertes.
L’acte de nomenament va formar part d’un plenari de l’Associació Misteriosa Llum, en què
també es va fer un balanç de la
tasca duta a terme per l’administració antecessora aquest
2007, Rotary Club Manresa.
L’entitat es va mostrar molt
agraïda per haver pogut dur a
terme aquesta tasca i va afegir
que, d’ara endavant, els premis
Protagonistes del Demà que organitzen cada any se celebraran
sempre per la Llum.

«No puc sortir sola i m’empipa molt»
La manresana Aurora Servitje fa avui cent anys amb una festa a la Montblanc
R GEMMA CAMPS/Manresa

GRUPAULA

Aurora Servitje Ingla va cada
tres setmanes a la perruqueria, i
ahir no va ser l’excepció.L’ocasió
ho requeria més que mai.Avui fa
cent anys, que aviat és dit, i a la
residència Montblanc, on viu, li
han preparat una festassa. A ella
l’atabala una mica,tot plegat:«els
vaig dir ‘feu el que vulgueu, però
no em digueu res’. Avui [ahir per
al lector] m’he quedat parada perquè anava amb l’ascensor i hi han
posat en retrat meu i que faig cent
anys. Però, que són ximples!».
Ahir al migdia va arribar de la
perruqueria carregada amb una
capsa de bombons que li havien
regalat. Quan va entrar a la seva
habitació,damunt del llit hi havia
dos presents més. Diu que es banya cada dia ella sola. Fa olor de
colònia. Li agrada llegir i camina
ajudada per un bastó, però no
surt massa al carrer. «No puc sortir sola i m’empipa molt. Mira, una
de les coses que m’empipen més és
demanar ‘ara porteu-me això, ara
porteu-me allò’». Malgrat tenir el
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cap i el verb ben clars, hi ha coses
que se li escapen de les mans,
com internet i els ordinadors,que
desconeix. «Des de que sóc aquí
m’he tornat tonta perquè no veig
res», comenta seriosa.
Prefereix no parlar de la guerra,
on van matar dos oncles seus que
eren capellans. Quan ho recorda
li canvia la veu i els ulls li fan
pampallugues: «no em parli de la
guerra». Però encara hi ha quelcom que la fa entristir més: «el
que em sap més greu és que vaig
veure morir tots els de casa meva:
els pares, el germà, un meu tio i
una tia de la meva mare. El meu
pare va morir als meus braços... I
ara a la meva germana no la puc
cuidar...». La Carme, sis anys més
petita que ella, té Alzheimer i
també resideix a la Montblanc.
«Vaig anar a col·legi a Casa Caritat i sortint d’allà vaig aprendre a
cosir». Fins que l’any 1965 es va
morir el seu germà Josep i va entrar a treballar a l’espardenyeria
del seu pare, l’Antoni. El negoci
familiar era a la carretera de Vic,

Aurora Servitje, ahir

on també tenien el pis. De la infantesa en guarda algunes anècdotes. «Quan tenia tretze mesos ja
caminava i m’escapava de la botiga. La meva mare em deia que arreglaven la carretera de Vic i que
patia perquè no em matés un carro. Va anar al col·legi i va demanar

a la germana si em volia. Li va dir:
‘la portaré quan es despertarà i
quan n’estigueu tipes me la torneu’».Aleshores, per la carretera
de Vic només passaven carros.
«Els cotxes eren comptats. Només
en tenia la gent rica». La comunió
és un record que s’estima especialment: «la vaig fer als set anys, a
Vic perquè el meu padrí era canonge i, quan tens un padrí capellà, no
tens fadrina. Ara no ho sé, però
quan vaig néixer jo anava així. Ho
havies de demanar al senyor Bisbe.
Em vaig fer les puntes pels enagüets i per a la camiseta».
La festa d’avui començarà a les
10 del matí amb una connexió en
directe amb el programa de Josep Cuní a TV3. A les 11 es celebrarà una missa, i a 1/4 d’1 l’homenatge institucional, amb parlaments de Jaume Torras, president del patronat de la residència
Montblanc; d’un representant de
la Generalitat,i de l’alcalde Josep
Camprubí, que lliurarà a l’Aurora una placa i un ram. A la 1 tindrà lloc un dinar de germanor.

