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La processó celebra 20 anys que torna
a sortir al carrer ajudant Open Arms

Avui al vespre hi ha una xerrada a càrrec de dos membres de l’ONG a la Sala Gòtica de la Seu
G. C.

Selvas, el rector de la Seu i Muñoz amb les armilles i les guardioles, ahir

sarà la processó: la Seu, la Plana
de l’Om, la plaça de Sant Domènec i la plaça de Crist Rei. Les duran voluntaris. Qui ho vugui també pot col·laborar a les guardioles
que hi ha als passos que, per segon any consecutiu, ja s’exposen
a l’interior de la Seu. De cara al
maig –la campanya s’allargarà ﬁns
aleshores i el darrer dia d’aquest
mes es farà el recompte– s’organitzarà un macroconcert amb les
corals del Bages amb entrada inversa; el que es recapti serà per a
l’ONG. A banda, com ja es va fent,
qui vulgui viure la processó des de
dins pot llogar per al dia 19 una
vesta de les que porten els diferents passos, que ja en tenen més
pensant en aquestes persones. El
preu de llogar la peça de roba es
destinarà a Open Arms.

Selvas va destacar la predisposició d’Open Arms quan els van
fer la proposta. Després de la xerrada d’avui, el proper lloc on es repartiran les guardioles perquè la
gent pugui ajudar Open Arms serà
en alguns dels punts per on pas-

350 persones implicades
La processó, que enguany tornarà
a presidir el bisbe Romà, aplega
més de 350 participants. Els Armats n’aporten un centenar i
l’Hermandad de la Esperanza
Macarena, una seixantena.

GEMMA CAMPS MANRESA

La processó de Divendres Sant
de Manresa celebrarà el dia 19 els
20 anys que va tornar a sortir al
carrer. Per commemorar-ho, la
comissió organitzadora ha decidit
afegir a l’edició d’enguany el component de la solidaritat. A la processó, i durant i després de la Setmana Santa, es recolliran diners
per a Open Arms. Avui, a 2/4 de 9
del vespre, hi ha el primer acte:
una xerrada de dos membres de
l’ONG a la Sala Gòtica de la Seu,
on ja hi haurà guardioles per a la
causa i marxandatge de l’entitat
que lidera Òscar Camps. Introduirà l’acte el vicari episcopal del bisbat, mossèn Pere Oliva.
La presentació de la processó
dels 20 anys la van fer, ahir, el rector de la Seu, mossèn Joan (Jean
Hakolimana), Antoni Selvas, dels
Armats, i Manuel Muñoz, de l’Esperança Macarena, que es van posar unes armilles com les que
duen els voluntaris d’Open Arms
i van mostrar les guardioles. El
rector de la Seu va explicar que
«enguany i els propers anys, una

de les apostes de la Seu és treballar
pels espais humans perquè hi ha
vegades que sembla que tot es redueix als físics». I va afegir, parafrasejant el Sant Pare, que «quan
la fe no porta a la caritat i al compromís, alguna cosa falla».

Que no es notin els
diferents ritmes dels
Armats i la Macarena,
el repte de cada any
G. C. MANRESA

La processó no inclourà canvis
importants i mantindrà un propòsit que s’ha aconseguit els tres darrers anys. Que els ritmes diferents
dels Armats (al principi) i de la
Macarena (al ﬁnal) no creïn un
tall. Demanats sobre aquest tema
per Regió7, ahir, Muñoz va dir que
«els demanem que a Crist Rei ens
esperin». Selvas va respondre que
«quan no fa fred, sempre ho fem».
La sortida del seguici serà a 2/4
de 9 del vespre a la Seu, des d’on
farà el recorregut acostumat (Vallfonollosa, plaça d’en Creus, Reforma, Alfons XII, Plana, Born, Sant
Domènec, Passeig, Crist Rei, Guimerà, Sant Domènec i, a partir
d’aquí, el mateix camí de l’anada
per tornar a la Seu). Hi participaran deu passos i portants, entre
els quals el de la Verge de la Bona
Mort, que l’any passat, tot i estrenar estructura, es va trencar només sortir de la Seu i no va poder
seguir. «Aquest any l’han tornat a
fer amb un material més ﬁable»,
va apuntar ahir el rector de la Seu.
De tornada a la basílica, aquest
pas farà l’Encuentro amb la Macarena i els portants del Sant Crist.
AMPANS

Ampans portarà demà 150 persones a
la reivindicació del sector a Barcelona
G. C. MANRESA

A hores d’ara, Ampans té una
llista d’espera de més de cent persones per accedir a una plaça de
serveis residencials, algunes en situació d’emergència social. Per
exigir millores deﬁnitives en el ﬁnançament dels Centres Especials de Treball i dels serveis
d’atenció a les persones amb dis-

capacitat, demà portarà unes 150
persones a la manifestació organitzada a Barcelona pel sector de
la discapacitat intel·lectual, que
sortirà de la delegació del Govern
central i passarà pels departaments d’Economia i de Treball,
Afers Socials i Famílies.
El sector –la mobilització respon a la voluntat majoritària per

part de les entitats associades a
l’AEES Dincat– protesta per la situació a què es veuen abocades
les entitats per manca de ﬁnançament i pel risc de tancament dels
Centres Especials de Treball, que
pot afectar més de 10.000 persones. Denuncia que arrossega les
conseqüències de la crisi i les retallades fa més d’una dècada.

Treballadors dels Centres Especials de Treball d’Ampans

