
Davant la proximitat del judici
per l’ocupació de la casa Amigant per
l’Ateneu popular La Sèquia, demà,
divendres, i de tot el rebombori ge-
nerat fruit de la mobilització dels de-
fensors de l’Ateneu, Regió7 s’ha po-
sat en contacte aquesta setmana
amb representants de les propietà-
ries de l’edifici del carrer d’Amigant,
les monges josefines. Es tractava de

conèixer la valoració que fan de tot
plegat i també de recollir la seva ver-
sió envers les acusacions dels usua-
ris de l’Ateneu que en cap moment
no han respost a les seves peticions
de dialogar per tal de trobar una sor-
tida consensuada al conflicte gene-
rat per l’ocupació. La resposta dels re-
presentants ha estat que no volen fer
cap comentari al respecte perquè «el
tema està judicialitzat». 
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Sense comentaris per part dels
representants de les monges 

Una dona ben vestida i arreglada
es va acostar ahir al migdia a l’Am-
brós Avalos mentre cuinava el seu ar-
ròs amb verdura per als acampats de
la plaça Major i li va etzibar: «no ho
podeu fer, això d’ocupar una pro-
pietat privada» –amb referència a la
casa Amigant. «Si ho haguéssiu de-
manat potser us haurien donat per-

mís, però així per la força, no».
A partir d’aquí es va iniciar un

estira i arronsa molt diplomàtic
entre Avalos i la senyora en qüestió,
que va acabar quan aquesta li va
desitjar molt bona sort però va  in-
sistir que no veia bé les formes. Ava-
los va insistir  que s’ha de donar es-
pais als joves, i que qui està en con-
tra de l’ocupació «és per desconei-

xement», li va assegurar.
Molta gent s’ha acostat aquests

dies al punt d’informació que els
acampats tenen al mig de la plaça
Major per interessar-se pels motius
de l’acampada, explicava ahir una de
les voluntàries que l’atén. «Molta
gent ja sap de què va i coneix el pro-
jecte de l’Ateneu, i n’hi ha d’altres que
et demanen què hi fem aquí».
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«Això no ho podeu fer; si ho haguéssiu
demanat potser us haurien donat permís»

Regió7

Demà se celebrarà als jutjats de
Manresa la vista per al desallotja-
ment de la casa Amigant, ara ocu-
pada pels diferents col·lectius que
formen l’Ateneu La Sèquia. L’edifici
és propietat de l’ode religiós de les
monges josefines. Per l’hora del ju-
dici, a les 10 del matí, els col·lectius
que formen l’Ateneu han convocat
una concentració davant del palau
judicial.

També amb motiu del judici avui
a 2/4 de 8 del vespre hi haurà una
manifestació en defensa de l’Ateneu
que sortirà de la plaça Major de
Manresa, que és on s’està duent a ter-
me l’acampada. Prèviament, a les 6
de la tarda, l’activista Josep Pàmies
protagonitzarà la xerrada «Dolça
revolució, plantes prohibides».

Altres experiències
Ahir, col·lectius que han tirat enda-
vant projectes d’ocupació arreu de
l’estat van ser els protagonistes de l’a-
campada a la plaça Major.  En alguns
casos són plataformes que ja han
passat per l’experiència d’haver d’a-
nar a judici. Van ser a Manresa re-
presentants de projectes de Sants,
Kukutza de Bilbao; can Masdeu de
Nou Barris; Flor de Maig del Poble
Nou; El patio maravilla de Madrid;
cal Piella de Montcada i Espais dels
somnis d’Igualada.

L’acte, que va consistir en una
taula rodona, es va dur a terme sota

els porxos de l’ajuntament, un espai
que la pluja que va caure diumenge
i dilluns va permetre descobrir als
membres de l’Ateneu. Des de llavors
totes les activitats paral·leles que
s’han celebrat a l’entorn de l’acam-
pada han tingut el mateix escenari:
les voltes de l’edifici de l’ajunta-
ment.

La casa Amigant havia sigut un
col·legi religiós i, més recentment,
una residència d’avis gestionada per
les monges josefines. Feia vuit anys
que estava tancada, i al final del
2012 va ser ocupada. És propietat de
l’Instituto de Religiosas Hijas de San
José de Madrid.

L’immoble és entre els carrers

Sant Miquel, Baixada dels Jueus, el
na Bastardes i l’Amigant. Acull acti-
vitats de col·lectius com la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca i el
col·lectiu independentista Arran.
El mes de maig passat ja s’havia de
celebrar un judici per aquest mateix
cas, però es va suspendre i van fixar
la nova data del 22 de novembre.
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Els porxos de l’ajuntament s’han convertit en un escenari de l’acampada. Ahir hi va haver una taula rodona
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Manifestació i concentració als jutjats
per la vista que s’ha de celebrar demà
Col·lectius que han participat en ocupacions a tot l’estat van donar suport ahir al projecte de l’Ateneu

Durant tota la setmana hi ha ha-
gut activitats matí, tarda i vespre, a
la plaça Major. Ahir al migdia hi ha-
via el Mercat de l’Estraperlo. La
seva particularitat és que els pro-
ductes, bàsicament d’alimentació, es
paguen amb una moneda social:
les hores. 

Aquesta moneda s’obté oferint
productes i serveis, i també se’n
pot adquirir per euros. Una hora
equival a 10 euros. Els diners que es
recullen es destinen a projectes so-
cials. El projecte es diu A bona hora,
de l’ecoxarxa del Bages

En una altra de les parades que hi
havia ahir a la plaça, a més a més de
pagar amb hores també es podien
intercanviar productes. Hi havia
braçalets, arracades o portamone-
des fetes a mà per Aina Sallés.
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Al Mercat de
l’Estraperlo es
compren productes
a canvi d’hores

Amàlia Orive, d’A bona hora
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