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ERC convoca 
el premi Maria 
Casajuana 2020
Esquerra Republicana lliurarà aquest març el premi 
Maria Casajuana 2020, un guardó que des del 2002 
reconeix una manresana i amb el qual es vol significar 
la lluita, l’esforç, la constància i la implicació de la 
dona en la vida laboral i social del nostre país. Des de 
l’any passat, també es distingeix la feina realitzada en 
aquest sentit per una entitat.

El nom de les premiades es farà públic en una roda de 
premsa que tindrà lloc el dia 6 de març. Els guardons 
es lliuraran el 12 de març en el transcurs d’un acte 
que es farà a l’espai gastronòmic del Kursaal, i que 
inclou un sopar. És obert a tothom i per assistir-hi cal 
reservar plaça trucant a Esquerra Manresa (93 872 
63 52) o a través del correu manresa@esquerra.cat. El 
preu és de 20 euros.

Maria Casajuana (Manresa 1912-2011) va ser una 
activista social i política d’ideologia republicana, filla 
d’una família treballadora de Manresa. L’any 1931, poc 
després de la seva fundació, es va incorporar a ERC. 
Va viure amb intensitat el període republicà i va ser 
una de les impulsores de l’espai d’emancipació de la 
dona arran de la proclamació del sufragi universal, el 
1931. També va formar part del sindicat CNT, des d’on 
va lluitar per la dignitat de les dones. Malgrat que 
la guerra i la dictadura franquista van estroncar una 
època d’esperances i de llibertat, va mantenir viva la 
flama de la lluita pel nostre país.
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LES PREMIADES DEL 2019, MONTSE ROLDÁN I L’ASSOCIACIÓ LILIUM, AMB MEMBRES D’ERC

Aquest mes de febrer hem acompanyat i donat suport a les 
15 persones que han estat citades a declarar per la Guàrdia 
Civil pel tall a la Jonquera de novembre, entre les quals hi ha 
la nostra companya Sílvia Sanfeliu. Seguint la convocatòria de 
Bages pels Drets Civils, manifestem el nostre compromís amb 
la independència i amb la defensa dels nostres drets.

Citats a declarar 15 bagencs i bagenques 
pel tall del novembre a la Jonquera

ACTE DE SUPORT, AMB SÍLVIA SANFELIU (AL MIG) I MARC ALOY (A L’ESQUERRA), 

ENTRE ALTRES MEMBRES D’ERC I DE BAGES PELS DRETS CIVILS

Omplim la caixa 
de solidaritat
Vam ser a Sant 
Domènec recollint 
suports per la Caixa de 
la Solidaritat, just abans 
de saber que ara el TSJC 
també processa Lluís 
Salvadó i Josep M. Jové.
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A L’AJUNTAMENT  Març 2020 - Núm. 24

Manresa inicia el canvi 
cap al nou model de 
recollida de residus

L’Ajuntament de Manresa té previst implantar, a 
partir de mitjans de l’any vinent, el nou model de 
recollida de residus, que inclourà un model mixt, entre 
contenidors intel·ligents per a la ciutadania i el Porta 
a Porta per als comerços. Els dos sistemes obliguen 
a separar els residus, que només es podran llençar 
en dies i horaris concrets. El regidor republicà de 
Ciutat Verda, Pol Huguet, afirma que es tracta d’un 
model “valent i trencador” que permetrà augmentar 
el percentatge de reciclatge (ara estancat al 40%) i a 
mitjà termini posar en funcionament un sistema de 
pagament per generació. El canvi serà important i, 
per aquest motiu, s’ha iniciat un procés participatiu 
per recollir opinions de la ciutadania. Aquest dilluns 
2 de març es farà la sessió inaugural amb un acte a 
la Plana de l’Om (18h) conduït per Francesc Mauri, 
meteoròleg  de TV3 i divulgador, que comptarà amb 
Josep M. Tost, director de l’Agència de Residus de 
Catalunya, Ricard Jorba, gerent del Consorci del 
Bages per a la gestió de Residus, i amb alcaldes de 
poblacions del Bages que ja han fet el canvi. El procés 
participatiu continuarà durant el mes de març. També 
es pot contestar una enquesta a www.manresa.cat/
residus, on trobareu tota la informació del procés.

L’ús del bus urbà 
augmenta el 8,6%

Enderroc de l’estació 
de la via Sant Ignasi

L’ús del bus urbà a Manresa va 
pujar el 8,6% el 2019 i es va situar 
per damunt dels 2,2 milions de 
viatgers. Va presentar les xifres 
el regidor republicà de Mobilitat, 
David Aaron López.

L’obra de l’av. Països 
Catalans, a la tardor
Les obres per prolongar l’avinguda 
dels Països Catalans (per valor 
de 4,5 milions i cabdals per la 
mobilitat de la ciutat) començaran 
a la tardor. El Departament ja ha 
iniciat la licitació.

Enderroc simbòlic, aquest febrer, de 
la històrica estació transformadora 
d’Endesa de la via de Sant Ignasi, 
que feia d’obstacle a les obres de 
l’entorn de la Fàbrica Nova, que 
continuen endavant.

Un nou servei per a 
dones i fills en situació 
de violència masclista

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el 
Homrani, han inaugurat aquest febrer el nou Servei 
d’Intervenció Especialitzada (SIE) de Manresa, ubicat 
a la Muralla del Carme. Compta amb un equip de 
professionals multidisciplinari que ofereix atenció 
integral durant el procés de recuperació i reparació a 
dones i fills i filles en situació de violència masclista.

Sororitat pel 8M
D’altra banda, l’Ajuntament, a través del Servei 
d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD) i amb 
la col·laboració del Consell Municipal de la 
Dona, organitza un any més una campanya per 
commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones. Sota el lema de “la sororitat” (agermanament 
que reforça la unió  i 
suport entre dones) 
s’han programat 
prop de cinquanta 
actes amb el suport 
d’entitats, col·lectius 
i associacions de 
veïns de la ciutat.


