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Més de 200 persones van partici
par, aquest dissabte 8 de març a
Vic, a la manifestació contra la llei
d'avortament del govern espanyol.

La convocava la Plataforma pel
Dret a l'Avortament; aquesta
convocatòria de caràcter unitari va
comptar amb la participació de
ICVEUiA, ERC, CUP, PSC, SI,
CCOO i Procés Constituent.
Es van poder sentir crits contra la
penalització de l'avortament i en
defensa del dret a decidir de la
dona sobre el propi cos, com per
exmple "Nosaltres parim, nosaltres
decidim", "Fora els rosaris dels
nostres ovaris".
El manifest, que es va llegir a la
manifestació, mostra el més
absolut rebuig a la reforma de la
llei de l'avortament, que qualifica
d'imposició ideològica impròpia
d'una societat laica com la nostra.
vídeo de la manifestació

Bages - Berguedà - Osona

www.ccoo.cat/catcentral

8 de març "JO DECIDEIXO"

La manifestació va començar a la
plaça del Pes i va acabar a la porta
del Palau Episcopal, a la plaça de
la Catedral, després de baixar pels
carrers del nucli antic.
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Articles de premsa de
CCOO en els mitjans de
comunicació
Des de la darrera publicació de la nostra revista
"Assemblea digital", us donem a conèixer un recull
d'articles de CCOO a la premsa de les nostres comarques:
foto: Dolors Clotet

Concentració a favor de
l'hospital de Berga
El passat dijous, dia 6 de març, la Plataforma en Defensa
de la Sanitat Pública al Berguedà, va concentrar més de
600 persones, a la plaça de Sant Pere de Berga,
reclamant a la Generalitat que s'impliqui i participi en la
gestió de l'hospital comarcal Sant Bernabé, per a continuar
donant a la comarca el servei sanitari que es mereix.
Els convocants van negar que mai hagin plantejat el risc
de tancament del centre sanitari. Van explicar que el seu
objectiu és aconseguir crear un model de governança amb
la implicació de la Generalitat i considenren que la seva
petició és factible legalment i que només cal voluntat
política.
La situació jurídica és d'incertesa, atès que la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local
impedeix canviar el model de governança del centre
sanitari berguedà que es regeix per un organisme
autònom municipal (un patronat).

"Sindicalisme i compromís social" Mònica Váquez

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/el9nou_20140303.pdf

"Externalitzant la mala consciència" LluísVidal Sixto

http://ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/Regio7_20140323.pdf

Pensions:
actuals i futures
El passat divendres, 7 de març, es va dur a terme taula
rodona i debat sobre les pensions a l'auditori de la Plana
de l'Om a Manresa. Es va fer evident que amb l'actual
índex d'atur i amb una població tant envellida, i més que
ho serà amb l'arribada a l'edat de jubilació de la generació
del baby boom, cal estudiar la manera de garantir les
pensions en el futur.

foto: Pere Fontanals

3
Núm. 1 3
divendres, 28 de març de 201 4

l'entrevista
ENRIC MARTÍ SAUMELL

president de la Federació d'Associacions de
Veïns de Manresa
Les associacions veïnals van jugar un paper
fonamental en les mobilitzacions que van
precedir a la caiguda del franquisme, en els
anys setanta. Posteriorment van representar
una actuació clau en favor de les reivindica
cions ciutadanes, de la millora en les condi
cions de vida dels seus veïns i, per tant, en la
millora de la societat en general.
Després de trenta anys, però, el seu paper
segueix sent, encara, essencial, en el conjunt
de la vida associativa, per tal d'assolir un
nivell de vida què, malgrat el temps passat,
segueix sent deficitari per a bona part de la
societat d'aquest país.
Per parlar de la situació actual d'aquestes
associacions de veïns, tenim al senyor
ENRIC MARTÍ SAUMELL, president de la
Federació d'Associacions de Veïns de
Manresa.

Com està el moviement veïnal, avui,
a la nostra ciutat?
Envellit. Hi cal una renovació genera
cional. Tot i què el nivell associatiu és bo,
doncs es compta amb unes 8500 famílies
associades, les Juntes costa renovarles i
és difícil ferhi entrar gent nova. En les
associacions hi ha voluntat de col•labo
ració en les activitats però no pel que fa a
la participació en les Juntes. És un
problema general de les entitats.
Quines són les reivindicacions més
importants que avui planteja la
Federació i les AA.VV.?
La Federació la formen les diferents
associacions de barri. Tenim les
reivindicacions pròpies de cada associa
ció, problemes endèmics de cada barri,
sobretot pel que fa al manteniment de les
seves infraestructures. Tenim, també, de
mandes plantejades en diferents sectors,

com en l'ensenyament: amb la reivindi
cació de l'institut de Cal Gravat, l'escola
primària de Valldaura, o el projecte de
reforç escolar per a 5è i 6è de primària, on
hi col•laboren estudiants i dues mestres
jubilades que ho coordinen. En cultura hi
ha el perill de perdre la tasca de la xarxa
de biblioteques, que no és sols el fet de
deixar llibres com el suport que es dóna en
els deures escolars dels nens del barri i la
cohesió social, fora de l'horari escolar.
Pel que fa a urbanisme tenim un munt de
reivindicacions : el Parc del Castell, on cal
trobarli sortida i donarli vida. El Parc Vila
Closas, un tema encara no resolt. El
deficient estat urbà de la ciutat. La
planificació del Parc d'Esbarjo de Puig
berenguer. Ordenar el problemàtic estat
del cablejat públic de la ciutat. El sempre
discutit ordenament de l'aparcament, un
dels més cars de l'estat. Hi ha el tema de
l'estació del Nord, on no s'hi ha fet res des
dels anys setanta. La controvertida i
perillosa rotonda del sector La Salle i un
llarg etc.
Hi ha altres demandes com en la
Participació Ciutadana i els Consells de
Districte, amb una distribució geogràfica
confusa o una demanda que ve de temps,
com és la dels Educadors de carrer, que
poden desenvolupar una tasca molt
important en els barris, així com el mateix
tema del Guàrdia de barri, pendent des de
temps immemorial. I encara podríem
parlar de la necessitat de revisar el
cadastre municipal que està clarament
sobrevalorat.
També ens preocupem de la sanitat i dels
serveis socials, que tant afecten als
ciutadans dels nostres barris. Estem, com
no pot ser d'altre manera, en les plata

formes en defensa de la sanitat pública,
de les pensions i, des de les AA.VV.
assessorem en problemes com lloguers,
hipoteques, etc. Hi podríem continuar
encara en un llistat molt més llarga.
Les AA.VV. reben el suport necessari
des de les administracions públiques?
Fins ara hi havia un cert suport, però ha
baixat molt. L'Ajuntament també està molt
limitat econòmicament. Ara bé, des de
l'administració municipal, pot ser caldria
ser més agosarats i prioritzar els barris,
com a element essencial que són, en la
vida ciutadana.
Com és la col•laboració amb les
altres organitzacions socials, partits
polítics, sindicats, etc.?
Hi ha bona entesa i fem un treball en
xarxa força efectiu, però, evidentment,
caldria millorar i aprofundir més en la
col•laboració per tal d'aconseguir millors
resultats.
Afegiríeu alguna cosa més?
Hi ha un tema que treballem molt i que
voldria ressaltar: és el de la carretera C55
que tants morts ens està costant al Bages
i a d'altres comarques. Una carretera amb
una circulació de més de 33000 vehicles,
entre Manresa i Monistrol és molt proble
màtica. Hi cal el desdoblament. Tenim
l'autopista de Terrassa que ja està prou
amortitzada i els descomptes que s'hi fan
els paga la Generalitat, és a dir nosaltres.
El seu cost elevat fa que la C55 vagi molt
més carregada i afecti negativament al
Bages sobretot.
Emili Martínez Ballester
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eines 2.0
www.facebook.com/ccoocatcentral
www.twitter.com/ccoocatcentral
www.youtube.com/ccoocatcentral

