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Els antidesnonaments acusen CiU de
voler quedar bé sense solucions reals

Afirmen que l’Ajuntament es va comprometre a solucionar les plusvàlues però no ho ha fet

Tothom estava d’acord que els
afectats per desnonaments o els
que s’acollien a la dació en paga-
ment, a més de perdre la seva llar,
no haurien de pagar el costós im-
post sobre l’increment de valor de
terrenys de naturalesa urbana, les
plusvàlues. Per això el 17 de gener,
a instància de la Plataforma d’A-
fectades per la Hipoteca i el Capi-
talisme del Bages, el ple municipal
de l’Ajuntament de Manresa va
aprovar una moció en què garan-
tia l’exempció d’aquest impost.
Els afectats, però, afirmen que els
acords presos no s’han complert i
acusen l’equip de govern de CiU de
només voler quedar bé sense do-
nar solucions reals.

La plataforma antidesnona-
ments denuncia que la majoria
dels afectats no poden complir
una de les condicions exigides
per la normativa acordada per a la
consecució de l’ajuda: estar al cor-
rent de les seves obligacions tri-
butàries amb l’Ajuntament, així
com de la resta d’obligacions tri-
butàries i de la seguretat social.

La plataforma recorda que les
persones afectades han arribat a
privar-se de comprar menjar per

poder fer front als pagaments de la
seva primera necessitat, que és dis-
posar d’un sostre, «i és per aques-
ta raó que la gran majoria no es tro-
ben al corrent del pagament dels
impostos».

Afirmen que imposar una con-
dició impossible de complir per
part dels suposats beneficiaris de
l’ajuda «ens sembla una fórmula
que no pretén solucionar el pro-
blema sinó voler quedar bé amb la
vianda al plat».

La plataforma considera inac-
ceptable «que el nostre ajunta-
ment faci veure que es mostra

molt comprensiu  i sensible a les
necessitats cada dia més greus
dels empobrits i s’oblidi dels seus
compromisos de reunir-se amb la
plataforma i actuar decididament
per pal·liar els impactes socials ge-
nerats per una legislació total-
ment injusta que ja ha estat con-
demnada per una sentència del
Tribunal de la Unió Europea».

Segons afirmen, tampoc no s’ha
complert el compromís de fer pos-
sible un servei de seguiment pe-
riòdic de la situació global de l’ha-
bitatge a Manresa, en especial
dels processos d’execució hipote-

cària i desnonaments, sol·licitant
als jutjats informació sobre els
processos en curs i els d'execució
previstos mitjançant una comissió
mixta presidida per l’Ajuntament
amb la participació d’altres ac-
tors com els organismes judicials
locals i la Plataforma d’Afectades
per la Hipoteca.

En comptes d’això, asseguren
que l’equip de govern ha tirat pel
dret portant a aprovació un acord
amb el qual els afectats no estan
d’acord. Per aquestes raons de-
manen una reunió urgent amb
l’alcalde per resoldre la situació.
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Membres de la plataforma antidesnonaments a l’ajuntament
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No accepten la condició que
els afectats han d’estar al
corrent del pagament
d’impostos

Recorden que els que perden
la seva llar tampoc no han
pogut fer front a les seves
obligacions tributàries

Afirmen que, a la pràctica,
l’acord de l’Ajuntament és
«voler quedar bé amb la
vianda al plat»

El professor Eric Emerson, un
dels principals referents mundials
en la investigació dels trastorns de
la conducta entre la població in-
fantil i juvenil, donarà una classe
en el Curs de Postgrau sobre Alte-
racions de la Conducta, impulsat
per les fundacions Ampans i Alt-
haia, que es desenvolupa a la Uni-
versitat Internacional de Catalunya
(UIC).

Eric Emerson és un expert dels
trastorns de conducta en els en-
torns escolars i és molt bon co-
neixedor de la problemàtica que
suposa a les aules, a més de la in-
comprensió i exclusió social que
representen per a les persones
que els pateixen. Es calcula que els
trastorns de conducta afecten en-
tre el 10% i el 20% dels alumnes.

Emerson actualment és pro-
fessor i investigador de la Facultat
de Salut i Medicina de la Univer-
sitat de Lancaster, al nord d’An-
glaterra, i professor visitant de la
Facultat de Ciències de la Salut de

la Universitat de Sydney, Austràlia.
També ha estat professor de les
universitats angleses de Man-
chester i Canterbury. 

Emerson també serà al depar-
tament d’Ensenyament, avui i
demà, convocat per Ampans i Alt-
haia, per fer un taller amb els
principals experts i tècnics del
país que tracten aquesta proble-
màtica, i donarà les eines per sa-
ber com planificar els entorns co-
munitaris per tal de prevenir i
tractar els trastorns de la conduc-
ta. Defensa una acció en xarxa
dels àmbits de l’educació, la salut
i el benestar social per prevenir i
tractar els casos de trastorns.
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Els problemes
d’aprenentatge afecten
entre el 10% i el 20% 
dels alumnes



Althaia i Ampans porten a
la UIC un expert mundial
en trastorns de conducta

Eric Emerson
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L’avaria d’un cable soterrat al car-
rer d’Arbonés va deixar ahir al
migdia més de 1.700 abonats sen-
se subministrament elèctric durant
una hora, van informar fonts d’En-
desa. 26 abonats van trigar hora i
mitja a recuperar-lo.

L’avaria es va produir a les 12 del
migdia i 4 minuts. Inicialment, com
que va afectar la plaça Major i co-
merços i cases de l’entorn, es va pen-
sar que l’havien provocat les obres
que s’estan fent al carrer de So-
brerroca per millorar la xarxa de cla-
vegueram i aigua potable. El tall de
corrent, però, van poder informar a
primera hora de la tarda les fonts
d’Endesa, hauria vingut de l’avaria
d’un cable al carrer d’Arbonés. Al
cap d’una hora que es declarés es va
fer la connexió de bona part dels
abonats afectats a una altra línia i
només en van quedar 26 als quals
se’ls va resoldre a 2/4 de 2.  

G. CAMPS | MANRESA

1.700 abonats
queden sense
corrent una hora
per una avaria 

El CAE organitza el 3r Tast de
Jocs, que acollirà el Casino el cap
de setmana. Hi portarà prop de 400
jocs de taula. Dissabte hi haurà  sis
tallers sobre jocs de taula adreçats
a educadors, monitors i animadors. 

El 3r Tast de Jocs es farà el
cap de setmana al Casino


