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TEMA DEL DIA
«L’OCI NO ÉS NEGOCI» 4 D’aquí a menys de dues setmanes l’ateneu la Sèquia s’enfronta de nou a un judici que podria suposar-li el seu desallotjament,
com ja va passar amb la seva primera seu, als baixos de la casa Llisach, al carrer d’Alfons XII. La notícia arriba en el moment en què l’ateneu reuneix més
activitats i col·lectius que mai entre les parets de l’antiga residència, que és una propietat de les monges josefines i es gestiona des de Madrid

Vuit entitats fan d’una ocupació el pol social
més important del Barri Antic de Manresa
 L’ateneu popular la Sèquia, que agrupa diversos col·lectius anticapitalistes, s’enfronta a un judici el proper 7 de maig
Catalans (SEPC Manresa). També na. L’ediﬁci es trobava en estat d’as’hi pot trobar una biblioteca, una lu- bandonament, ja que havia estat
doteca i un rocòdrom, estrenats el tancat durant vuit anys.
Finalment, l’ateneu va obrir porcap de setmana passat.
A part d’aquests col·lectius, l’ate- tes el mes de desembre passat. Des
neu s’ha convertit també en un es- de la seva inauguració, les jornades
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L’ateneu popular la Sèquia, que té entrada per la plaça Major
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L’ocupació
L’ediﬁci va ser ocupat el mes de
gener del 2012, després de rebre
l’ordre de desallotjament de
l’anterior seu de l’ateneu, als
baixos de l’ediﬁci Llisach, al carrer
Alfons XII. Tot i això, aquest
desallotjament mai no es va fer
efectiu (ni s’ha fet a dia d’avui).
Durant el 2012 es va començar a
arreglar l’antiga residència mentre es
feien activitats encara al carrer Alfons
XII. Al mes de novembre es va decidir tancar del tot el primer ateneu per
centrar-se únicament en la rehabilitació del nou ediﬁci, organitzant jornades de treball els caps de setma-
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Va ser un col·legi de monges,
després una residència d’avis i posteriorment un espai buit durant més
de vuit anys. Fa un any i mig va ser
ocupat i vuit entitats han dinamitzat
l’espai ﬁns a convertir-lo en el punt
amb més activitat social del Barri Antic, un fet sense precedents a la ciutat. El proper 7 de maig, un jutge haurà de decidir si desallotja o no l’espai
on es troba l’ateneu popular la Sèquia, que és propietat de les monges
joseﬁnes. Ahir els col·lectius es manifestaven per reivindicar-se com a
espai imprescindible en el marc del
barri vell.
L’ateneu es troba entre els carrers
Sant Miquel, Baixada dels Jueus, Na
Bastardes i Amigant. S’hi accedeix
per la plaça Major. L’ediﬁci havia estat una escola i, posteriorment, una
residència. El mes de desembre passat, un grup de joves de la ciutat van
reobrir-ne les portes, després de
dedicar mesos a la seva rehabilitació.
El pròxim dimecres 7 de maig
s’enfronten a un judici que decidirà
quin serà el futur de l’ediﬁci i dels
grups que s’hi reuneixen. Actualment, a l’ateneu s’hi troba la seu de
vuit iniciatives molt diferents que tenen com a punt en comú proposar
alternatives al sistema capitalista.
Són la Plataforma d’Afectades per la
Hipoteca i el Capitalisme (PAHC
Bages); la cooperativa de consum
responsable i de proximitat la Guixa; A bona hora, ecoxarxa del Bages
de moneda social; Manrússia Van
del Pal, colla bastonera autogestionada; Alternativa Cultural, grup de
cultura popular; el col·lectiu feminista Acció Lila; l’assemblea de joves
de l’esquerra independentista Arran i
el Sindicat d’Estudiants dels Països
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El procés judicial
Les joseﬁnes de Manresa són les
monges que gestionaven l’espai i hi
vivien ﬁns fa vuit anys, quan l’ediﬁci ocupat era encara una residència.
Tot i això, la gestió i la propietat de
l’espai és de l’Instituto de Religiosas
Hijas de San José de Madrid, que
ha denunciat els ocupants
de l’ediﬁci.
El judici se ce-

lebrarà el dimarts 7 de maig a les
10.30 h. Hi ha convocada una manifestació de suport a les 10 del matí
del mateix dia.
L’ateneu està pendent d’un procés
de mediació que va demanar a través del Col·legi d’Advocats de Manresa per evitar el judici, però no ha
rebut cap resposta de la part denunciant. Des de l’ateneu s’aﬁrma
que «la intenció és establir algun
contacte», de manera que es pugui
fer una proposta i explicar el projecte.
La PAHC Bages, per la seva
part, va enviar una carta a l’entitat denunciant explicant el
seu projecte, i demanant que
s’informessin abans de seguir
amb el procés. Tampoc no han
rebut cap resposta. Cap representant de l’Instituto de Religiosas
Hijas de San José no ha volgut fer declaracions a Regió7.
L’espai
Actualment s’utilitzen dos pisos de
l'ediﬁci ocupat. A part de les reunions i activitats que pot organitzar
cada col·lectiu, l’ateneu és obert els
dijous de 18 a 22 h i divendres i dissabte de 18 a 20 h.
Un cop s’ha entrat pel carrer Amigant es passa un vestíbul i s’arriba
a una sala polivalent on hi ha habilitada una barra, on se celebren
la majoria d’activitats.
Seguint cap a

L’ateneu ha sol·licitat un
procés de mediació per evitar
el judici, però no ha rebut cap
resposta de l’ens denunciant

dins, es poden trobar més sales moblades amb taules i cadires, una
taula de ping-pong i un futbolí. Al pis
de dalt hi ha les sales pròpies de cada
col·lectiu i una sala de reunions. A
l’exterior, l’ediﬁci disposa de dues
terrasses on també es fan activitats
lúdiques, assemblees i àpats populars. A la terrassa de baix hi ha una
magnòlia centenària que abraça tot
l'espai exterior. També s’hi pot trobar
el rocòdrom, inaugurat la setmana
passada juntament amb una nova
biblioteca i una ludoteca.
Un ‘lipdub’
Per tal de presentar-se i fer explícita la seva voluntat d’obertura a la ciutat, els col·lectius de l’ateneu van gravar un lipdub el dia 13 d’abril a ritme d’una cançó del grup bagenc Kòdul, i és un recorregut que va des de
la plaça Major ﬁns a l’interior de
l’ediﬁci, que acaba a la terrassa. El vídeo, que està
penjat a YouTube des
d’aquest dilluns, ja
supera les 10.000
visites.
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ATENEU LA SÈQUIA

Xerrada de presentació de la PAHC Bages

Festa d’inauguració de l’ateneu, el mes de desembre passat

Concert de Feliu Ventura, celebrat aquest mes d’abril Una de les terrasses on es fan les activitats

ELS COL·LECTIUS QUE FORMEN L’ATENEU LA SÈQUIA ACTUALMENT

PAHC Bages

Manrússia Van del Pal

 La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme és l’extensió al
Bages de la PAH a Barcelona i altres poblacions. És un lloc de trobada, ajuda i
acció de persones que es troben en dificultats per mantenir o accedir a un
habitatge digne. La PAHC vol eliminar també la culpabilitat de les persones
afectades i ja ha dut a terme diverses accions a la comarca.

 Manrússia Van del Pal és una colla bastonera autogestionada que va néixer
a final del 2009. Des de llavors hi han passat 25 balladors i actualment n’hi ha
13, a part de dos grallers i un percussionista que els acompanyen a les
actuacions. El segell del grup són els passos innovadors i la seva formació
autodidàctica. També organitzen tallers oberts per a la gent del barri.

La Guixa

Acció Lila

 La Guixa és una cooperativa de consum responsable. És un grup que, de

 Acció Lila és un col·lectiu feminista i anticapitalista format per noies de

manera conjunta i organitzada, accedeix a productes de temporada, ecològics i
de proximitat, que es compren directament a la persona productora. La formen
unes 50 persones i funciona des del 2011. També organitza xerrades, tallers i
activitats per sensibilitzar i aproximar aquesta forma de consum.

Manresa i el Bages el 2009. El grup vol treballar reflexionant sobre les
desigualtat de gènere i l’opressió de les dones a causa del sistema patriarcal.
El seu objectiu és sensibilitzar sobre aquesta temàtica a través de xerrades,
tallers, performances, projeccions de pel·lícules, etc.

A bona hora. Ecoxarxa del Bages

Arran

 A bona hora és una comunitat d’intercanvi de béns i serveis formada per
gent de tota la comarca. Utilitza una moneda social i pròpia, anomenada hora,
que els permet fer intercanvis de béns i serveis al marge de l’economia de
l’euro. Els canvis es gestionen a través d’un web. Cada dos mesos organitza els
Mercats de l’Estraperlo, que es fan en diverses poblacions del Bages.

 Arran és un grup de l’esquerra independentista que anteriorment
s’anomenava Jei a Manresa, unió entre Maulets i l’Assemblea de Joves. Aquesta
unió s’ha dut a terme a tot el país. Els seus eixos són la independència als
Països Catalans, el socialisme i la lluita feminista. També senten pròpies la
lluita ecologista, antifeixista, antiracista i la solidaritat internacionalista.

Alternativa cultural

SEPC Manresa

 L’Alternativa Cultural vol apropar la cultura popular catalana entre el jovent

 El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans és l’organització estudiantil de

de Manresa. És autogestionada i no té ànim de lucre. Han construït un gegant i
una guita formada de parts de diversos animals anomenada Rauxa. També
han construït una figura de foc en forma de bou i un òvul fecundat anomenat
Facundo. També tenen un grup de percussionistes, els Batrakes.

l’esquerra independentista. Vol ser una eina per als estudiants de secundària i
universitaris dels Països Catalans per a la seva organització. Rebutgen la
burocratització de les organitzacions estudiantils i reivindiquen que els centres
educatius siguin públics, populars, antipatriarcals, catalans i de qualitat.
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Prop de mig miler de
persones mostren el seu
rebuig al desallotjament
G. A. | MANRESA

Unes 500 persones es van manifestar, ahir a la tarda, contra el
procés de desallotjament de l'ateneu popular la Sèquia. Encapçalats
pels bastoners de Manrússia Van
del Pal, i amb pancartes reivindicatives amb lemes com «Resistir és
vèncer» i «No ens faran fora», van
recórrer, de dalt a baix, el Passeig
de Pere III de Manresa ﬁns arribar
a la plaça Major.
La protesta va causar una gran
expectació entre les persones que
ahir eren al Passeig. Primer per
l’ampli desplegament de Mossos i
Policia Local que els acompanyava –ﬁns i tot n’hi havia de paisà en-

tre els manifestants–, però també
pels constants càntics contra el capitalisme que ﬁns i tot es va traduir
en l’enganxada de cartells pro ateneu popular la Sèquia als aparadors dels bancs i caixes que van
trobar al llarg del recorregut.
La manifestació va durar més de
90 minuts perquè el col·lectiu va
anar fent diverses parades. Va destacar la de la plaça de Sant Domènec, on el col·lectiu va penjar
una pancarta, de grans dimensions, a la façana del Conservatori amb el missatge: «La terra per a
qui la treballa i els espais per als
que els utilitzen. Ateneu popular la
Sèquia per a totes».

Més de 500 persones van recórrer el Passeig en protesta pel procés de desallotjament al qual s’enfronten

