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Més creixement no equival a 
millors condicions de vida
Com és sabut, el maig del 2015 una sentència judicial va anul·lar el POUM de Manlleu, 
el Pla d’Ordenació Urbana Municipal, en base al qual es planificava urbanísticament 
el futur de Manlleu. Un pla d’aquestes característiques té unes importants implicacions 
socials, culturals, econòmiques, de mobilitat, de relació amb l’espai públic, 
mediambientals, en les polítiques d’habitatge, etc. i des de la CUP, des del primer 
moment que es va emetre la sentència, vàrem valorar-ho com una bona oportunitat 
per passar pàgina d’un POUM, aprovat el 2008 i elaborat en un context de bombolla 
especulativa, que s’ha demostrat irreal i absolutament desmesurat.

Han passat tres anys i lamentem haver d’afirmar que s’ha desaprofitat l’oportunitat 
que teníem damunt la taula de desplegar tot el potencial que aquest procés tenia, 
l’oportunitat d’involucrar amplis sectors de la població en un objectiu tant ambiciós 
com és planificar col·lectivament quin Manlleu volem per les properes dues dècades.

El procés participatiu que es va realitzar va ser el mínim que legalment s’exigia i una 
vegada efectuat, l’equip de govern es nega a respectar-ne les conclusions sorgides. 
Aquest procés, per exemple, va concloure que calia protegir el sòl agrícola, apostar pel 
petit comerç a Manlleu i limitar la creació de nous grans centres comercials. L’equip de 
govern, en canvi, segueix amb la voluntat d’incloure al nou POUM la ronda nord-oest 
que preveu un gran centre comercial al Poquí.

Des de la CUP creiem que, encara que en una escala menor, la lògica que hi ha darrera 
el nou POUM continua essent la del creixement com a finalitat principal. Fet que 
considerem que és una irresponsabilitat quan les dades tècniques determinen que només 
amb habitatges buits i sòl residencial vacant dins la població, Manlleu pot créixer en 
13.451 habitants.

Faríem bé de no repetir els mateixos errors d’un model i d’una planificació que ens va 
portar a la crisi i a la situació d’emergència social que encara arrosseguem, d’entendre 
que més creixement no té perquè implicar millors condicions de vida per a la població, i 
de fer una aposta per planificar amb l’objectiu principal d’aconseguir que a Manlleu s’hi 
pugui viure millor.



A Manlleu els últims 15 anys s’han anat alternant les victòries electorals entre CiU, 
a les eleccions autonòmiques, i ERC, a les eleccions municipals. Aquest fet no ha 
passat desapercebut, el contrari, lluny de voler desmarcar-se de les formes i el fons de 
les polítiques associades històricament a Convergència, el govern municipal liderat 
per Esquerra ha optat per ser el paraigua de les diferents sensibilitats polítiques que 
conviuen entre aquests dos espais. Quan l’anterior alcalde, Pere Prat, esmentava 
constantment la frase “poca fressa i molta endreça” estava posant al centre de la 
seva acció de govern la tecnocràcia del dia a dia, i no la construcció d’alternatives 
transformadores a curt i mitjà termini. Aquesta llosa l’ha aplicat el nou alcalde de 
Manlleu des de fa 3 anys, Àlex Garrido.
I ara què ens volen vendre? La mateixa recepta per uns quants anys més. Van aprovar un 
POUM (2008) pensant més en el totxo que en les persones, el qual s’han vist obligats 
a repetir. Ara volen un POUM que pensa més en les grans superfícies que en el sòl 
agrari. Un dejà-vú, 15 anys escoltant molts cants de sirena sobre participació i polítiques 
socials, però la veritat és que governen la ciutat com si l’Ajuntament fos el pati de casa 
seva i a sobre el lloguen al millor postor.
I l’alternativa ara mateix ja no passa, només, per les eleccions municipals del 2019.

Aturats en el dia a dia des de fa 15 
anys (i més)

ACTES REALITZATS

EDITORIAL

el teler2

El passat 15 de juny l’Esquerra 
Independentista de Manlleu va celebrar un 
acte de suport a l’exdiputada de la CUP-
Crida Constituent Anna Gabriel, exiliada 
a Suïssa des de fa mesos arran de la ràtzia 
repressiva de l’estat espanyol per a la 
celebració del referèndum de l’1-O.
L’acte va tenir lloc al Casal Popular 
Boira Baixa, on després de la pintada 
d’un mural, la també exdiputada cupaire 
Isabel Vallet i Lluís Bonet, membre de 
la campanya #FreeAnnaGabriel, van 
presentar el llibre “i parlarem de vida”, 
un recull de textos i reflexions polítiques 
d’Anna Gabriel. Aquesta situació de 
vulneració de drets i llibertats la pateixen 
també diputades i diputats dels altres dos 
grups polítics independentistes, que són 
a l’exili o a la presó, així com molta altra 
gent de tots els àmbits que està patint la 
censura i la repressió de l’estat diàriament.

El passat diumenge 4 de març, una 
seixantena de persones van participar 
a la ruta històrica sobre la Guerra Civil 
que va organitzar la CUP Manlleu. 
Aquesta va recórrer alguns dels punts 
més significatius del municipi, entre ells 
El Coro, la Cooperativa o el Pont de 
Can Moles; on diferents membres de la 
formació anticapitalista en van explicar 
el seu destacat paper durant el conflicte 
bèl·lic. 

Free Anna Gabriel, 
Manlleu respon

Campanya solidària 
amb les antifeixistes 
represaliades

Ruta històrica sobre la 
Guerra Civil a Manlleu

Durant els mesos de febrer i març 
l’Esquerra Independentista de Manlleu, 
dins la campanya No ens Dividiran!, va 
organitzar una jornada solidària amb els 
diversos activistes antifeixistes multats 
arran de l’organització d’una concentració 
contra PXC l’abril del 2012. Entre les 
accions fetes, amb l’objectiu de difondre 
el cas i sufragar la multa, cal destacar 
l’organització d’una cafeta solidària i 
l’edició de pòsters commemoratius de la 
lluita antifeixista a Manlleu.



L’edifici situat al número 52 del Passeig 
de Sant Joan, que actualment té una 
aparença descuidada i decadent, va 
ser en el seu moment el símbol de la 
classe obrera manlleuenca. Parlem de 
la seu social de la societat El Progrés, 
conegut popularment a Manlleu com El 
Coro, i que malgrat el seu actual estat, 
segueix inclòs a l’inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya.

El Coro va ser fundat a finals del s. XIX, 
i durant el primer terç del s. XX va viure 
els seus anys de màxima esplendor: s’hi 
van desenvolupar tot tipus d’activitats 
polítiques, sindicals i socials, va ser un 
centre educatiu i formatiu pels treballadors 
i treballadores de Manlleu, i també oferia 
activitats culturals al cafè teatre d’estil 
modernista que avui dia encara es manté a 
l’interior de l’edifici. 

Sabem també que les autoritats públiques 
el van clausurar el 1909, en el context 
de la Setmana Tràgica (protestes obreres 
contra la mobilització de reservistes, 
s’obligava als obrers a anar a la guerra del 
Marroc mentre les classes adinerades se’n 
podien salvar pagant una quota a l’Estat), 
ja que El Progrés va ser el lloc on es van 
realitzar jornades de vaga i actes de tot 
tipus en suport a la revolta popular que 
es va produir a tot el país durant aquell 
any. En definitiva, El Coro va ser el lloc 
de referència pels moviments d’esquerres 
i l’obrerisme manlleuenc fins a l’arribada 
de la dictadura franquista.

Durant la Guerra Civil (1936-39), El Coro 
va seguir la seva activitat amb relativa
normalitat, però l’entrada de les tropes 
feixistes a Manlleu el 4 de febrer del 1939 
va significar la seva sentència de mort. 
Les autoritats franquistes eren conscients 
que en aquest edifici s’hi reunien grups 
de persones que ells mateixos titllaven 
de “rojos separatistas” (socialistes, 
anarquistes, catalanistes, laics, etc.), i 
ràpidament el van requisar i clausurar per 
convertir-lo en una fruiteria. També tenim 
notícies de la persecució que van patir 
alguns dels membres d’El Coro dins del 
fenomen que coneixem com a “repressió 
franquista”, que a Manlleu es va traduir 
amb l’assassinat de diversos militants 
d’organitzacions polítiques d’esquerres.

Durant els foscos anys de la dictadura 
franquista, El Coro va caure en l’oblit 
absolut, i ni tan sols el seu valor com a 
patrimoni històric i arquitectònic va servir 
perquè cap dels governs de Manlleu dels 
anys de la Transició el rehabilités o, com 
a mínim, iniciés mesures per dignificar-
lo. No va ser fins el 1999 que El Coro 

va tornar a aparèixer a l’escena pública 
manlleuenca: davant del perill de la seva 
demolició, un grup de veïns i veïnes de 
la vila es va organitzar per adquirir la 
propietat de l’edifici i així evitar la seva 
desaparició física i definitiva. Pocs anys 
després, el 2006, els nous propietaris 
van arribar a un acord amb el govern 
d’aleshores, encapçalat per Pere Prat 
(ERC), per cedir-ne la propietat amb la 
condició que El Coro fos restaurat.
Malgrat que ja han passat 12 anys d’aquell 
acord, l’emblemàtic edifici encara resta 
en unes condicions que no corresponen a 
la seva importància a nivell històric. És 
urgent i necessari recuperar la memòria 
històrica d’aquell Manlleu rebel que 
va plantar cara al feixisme al mateix 
temps que s’organitzava per lluitar pels 
drets de tots i totes les treballadores que 
es guanyaven la vida a les fàbriques 
que ressegueixen el Ter al seu pas per 
la nostra vila. I recuperar la memòria 
d’aquell Manlleu rebel, ha de passar, sí o 
sí, per dignificar El Coro com a espai de 
memòria obrera manlleuenca, i donar-li 
així, la importància històrica que mereix.

FEM MEMÒRIA
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El Coro, símbol de la classe obrera manlleuenca

“El Coro va ser el lloc de 
referència pels moviments 
d’esquerres i l’obrerisme 
manlleuenc fins a l’arribada 
de la dictadura franquista.” 

Parada explicativa davant El Coro durant la ruta històrica sobre la Guerra Civil a Manlleu el 
passat 4 de març



La sessió plenària de l’Ajuntament del 
passat mes d’abril va aprovar el nou 
reglament d’ús de la piscina municipal, 
que passarà a ser vigent el proper estiu del 
2018. Des de la CUP vam manifestar que 
malgrat compartir la normativa prevista, 
no podíem avalar el règim sancionador 
que l’acompanya, on es contemplen 
multes d’entre 100 i 3.000 € en funció de 
la gravetat de les infraccions comeses pels 
usuaris de la piscina.

Aquest règim sancionador és, segons 
el govern, per evitar la repetició dels 
conflictes que s’han produït a la piscina 
en els darrers anys. Per a nosaltres, 
aquesta no és la solució, ja que no va 
a l’arrel del problema: els usuaris que 
han protagonitzat els conflictes en anys 
anteriors, són adolescents amb un perfil 
social molt determinat i moltes vegades 
en risc d’exclusió, i multar-los en base a 
aquestes sancions desorbitades no només 
no soluciona el problema, sinó que creiem 
que el pot agreujar. 

El govern pretén combatre l’exclusió 
amb més exclusió, i per aquest motiu el 
nostre vot va ser contrari a l’aprovació del 
reglament.

La nostra proposta passava per una 
normativa pedagògica, on educadors 
socials en siguin els protagonistes. 
També vam recalcar que per abordar la 
problemàtica, cal reactivar l’Àrea de 
Jovent de l’Ajuntament, desmantellada 
pels diferents governs d’ERC dels darrers 
15 anys.

UN PEU AL CARRER I L’ALTRE A LA INSTITUCIÓ
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Desmantellament de l’àrea de jovent

La desproporció del nou 
règim sancionador de 
la Piscina Municipal de 
Manlleu

En els darrers anys hem vist com 
progressivament l’oferta d’activitats i 
d’espais pel jovent a Manlleu s’han reduït 
considerablement. L’actitud restrictiva de
l’Ajuntament de Manlleu i la Regidoria 
de Jovent han estat les principals 
responsables d’invisibilitzar el jovent 
organitzat i al mateix temps de no
representar les seves inquietuds. Sembla 
que per l’actual govern el teixit associatiu 
juvenil de caràcter polític o que fomenta 
un oci alternatiu no existeixi. A Manlleu, 
a nivell municipal, no existeix cap espai 
de referència juvenil, sinó que si a dia 
d’avui podem parlar d’espais on el 
jovent hi és present és gràcies a la seva 
autoorganització.

En aquest cas volem criticar que un 
projecte com el Pla Local de Joves es 
presenti sota un model de participació que 
a l’hora de la veritat no té en compte
col·lectius i associacions juvenils de 
Manlleu. Aquest tipus de “participació”, 
malgrat es presenti transversal i inclusiva, 
no deixa de reforçar la participació en un 
projecte d’un fort caràcter institucional. 
En una primera trobada d’aquest pla (a 

l’abril passat) les persones assistents van 
ser principalment triades a dit. Aquest fet 
ja reflexa com el model participatiu de 
l’Ajuntament de Manlleu es basa només 
segons els seus interessos. És per això 
que reivindiquem que només a partir 
de l’autoorganització el jovent podrà 
construir els seus propis projectes.

En aquest mateix sentit creiem que 
cal defensar espais veritablement 
autogestionats, al marge de subvencions i 
del suport institucional ja que a Manlleu 
les nefastes polítiques de joventut han 
fet que la relació entre el jovent i la 
institució siguin una veritable llosa per 
la seva pròpia autoorganització. No ens 
serveixen unes polítiques de joventut 
que només pretenen generar bona imatge 
d’una regidoria que porta durant molts 
anys abandonada. Creiem que cal anar 
més enllà i entendre que no només a partir 
d’una regidoria o d’un pla de joves es
podrà actuar en clau juvenil sinó que per 
fer-ho han de ser les pròpies joves les que 
es dotin de les forces, les aliances i les 
eines per fer-ho.



Malauradament ha tornat a començar la 
“campanya” de l’ozó. La calor de l’estiu 
empeny els nivells d’ozó a casa nostra 
fins a nivells perjudicials per a la salut. 
Les altes temperatures, la radiació solar 
i la combinació d’altres contaminants 
atmosfèrics provinents de les àrees  
urbanes fan que aquest compost gasós 
superi a Manlleu, i a la Plana de Vic, 
els valors recomanats per la normativa 
Europea i la OMS. 

L’origen d’aquesta contaminació és 
principalment a l’àrea metropolitana i hi 
contribueixen el transport de vehicles i 
les combustions de tipus industrial, més 
o menys a parts iguals. Curiosament els 
llocs d’origen d’aquest “fums” no pateixen 
aquest contaminant. No és fins passats 
uns quilòmetres i unes hores després 
que diferents reaccions químiques fan 
aparèixer i augmentar el fatal ozó prop de 
la superfície.

Les condicions climàtiques i geogràfiques 
de Manlleu, a una distància concreta de 
l’àrea font i dins una plana envoltada de 

muntanyes, fan que sigui una de les zones 
d’Europa amb preocupants nivells d’ozó, i 
els més elevats de Catalunya. El relleu és 
intrínsec al territori, però la contaminació 
és un factor que depèn de nosaltres, és la 
variable que millora o empitjora la nostra 
qualitat de vida.

L’ozó en un primer moment provoca 
irritacions als ulls, coll i reducció de la 
funció pulmonar. A posterior, augmenta el 
risc en malalties respiratòries, incrementa 
la incidència d’un ventall ampli de 
malalties amb efectes tant a curt com 
a llarg termini i pot ser causa de morts 
prematures. És necessari protegir-nos 

d’aquest contaminant i reduir-ne la seva 
presència fins a nivells òptims per a la 
nostra salut. Les entitats ecologistes 
ens varen donar l’alerta tot i que és la 
Generalitat l’administració competent en la 
qüestió. Ella està obligada a controlar els 
nivells de contaminació a casa nostra i és 
qui ha de prendre mesures per protegir-nos 
i reduir les fonts d’emissió. En cas d’avís 
per possibles episodis de contaminació 
per ozó es recomana no fer exercici físic 
a l’aire lliure i buscar llocs airejats i 
frescos; sobretot aquells col·lectius de la 
població més vulnerables. La suma d’altres 
fenòmens contaminants que també es 
donen a Manlleu potencien els riscos a la 
salut.

Per tant, la preocupació és justificada i 
el neguit creixent. Una de les mesures 
immediates a complir és una informació 
ràpida i eficaç d’aquests episodis de 
contaminació a la població. La secció del 
Temps de TV3 ha afegit la informació 
d’aquests indicadors en els seus programes, 
cosa que n’amplia el coneixement de la 
problemàtica, però necessitem avisos 
locals de l’Ajuntament al moment de quan 
arribarà la contaminació o la seva previsió. 

A mig i llarg termini també cal una forta 
conscienciació en l’objectiu de reduir 
el transport més contaminant i reduir 
el consum d’electricitat buscant fonts 
renovables per produir-la. Tot això des 
de la perspectiva local. També hem 
de dissenyar els nostres pobles perquè 
esmorteeixin la contaminació atmosfèrica, 
per exemple pacificant el trànsit i 
augmentant les zones verdes. En definitiva 
tots tenim la nostra part a fer en la 
reducció de les emissions de contaminants 
atmosfèrics i molt per reclamar.

Comença una nova “campanya” de l’ozó 
contaminant

el teler 5

L’ozó en un primer moment 
provoca irritacions als 
ulls, coll i reducció de 
la funció pulmonar. A 
posterior, augmenta el risc 
en malalties respiratòries, 
pot ser causa de morts 
prematures



Un senyor, d’edat avançada, amb un carro de la compra mig 
atrotinat passejant pels contenidors de Manlleu. A dins, guarda 
com un tresor, residus i deixalles diverses que encara poden 
vendre’s. 

Un infant, amb edat escolar, amb dos pantalons de xandalls 
com a única roba per a tota la setmana. Un d’ells amb un forat 
tossudament disposat a engrandir-se. Juga i somriu al pati de 
l’escola. 

Un grup de persones jubilades reunides en una cantonada 
qualsevol (o no) amb més ganes de fer-la petar que pensió 
disponible per a la llet de soja i àcid fòlic tant recomanada pel 
colesterol. 

Un grup de joves, qui sap si estrangers o no, al xamfrà de la 
cruïlla. Avorrits, prenent el sol o esperant. Idees, somnis i 
esperances que aviat, potser, arribaran.  

Espai i racons, plens de te, cafè i vida. I alguns estigmes. 

Una dona, separada. I a l’atur. Amb un nadó guapíssim. I una 
carta del jutjat a la bústia. El pagament del lloguer esdevé, 
senzillament, inabastable. El nadó reclama un altra biberó. 

Una àvia i besàvia de noranta tres anys. La mobilitat ja 
seriosament afectada. Sobrevivint l’última etapa vital. 
Sobrevivint la burocràcia. La veïna la distreu tot explicant-li 
uns acudits.  

Un home a l’atur amb una dona i tres criatures. Fort i fosc. 
Inoportunament fosc. 

Una senyora amb diversitat funcional. Decidida avança amb 
la seva cadira de rodes. S’atura. Ha de recollir una citació al 
Jutjat de Pau. Algú li obrirà la porta.  

Un poble o ciutat (tant se val) amb moltes postals. Algunes 
idíl·liques. Altres no tant. 

És la resposta o la manera de revelar-nos contra lleis injustes. 
Des de l’Antígona de Sòfocles, Thoreau, Rawls, passant per 
Hannah Arendt o arribant a Marina Garcés, són moltes les 
personalitats de la filosofia i l’estudi social que han escrit sobre 
aquesta forma de demanar justícia, reorganitzar les institucions 
o canviar els mecanismes de presa de decisió.  
La desobediència civil es caracteritza pel seu caràcter no violent 
(no exercici d’agressions físiques) i comprèn aquelles accions 
directes que busquen crear una crisi, i establir una tensió vers 
una comunitat que s’hagi negat constantment a negociar. 
La desobediència es troba justificada quan concorren: 1) 
Circumstàncies excepcionals; 2) Impossibilitat d’utilitzar els 
mètodes establerts de participació política; 3) Falta de vigència 
de les disposicions constitucionals; 4) Vulneració de normes 
internacionals; 5) Violació o reinterpretació de les lleis vigents 
per part de les autoritats i aplicació per les autoritats de lleis que 
no són considerades vàlides.
A tot això, per tal que la desobediència pugui ser considerada 
com a tal i no es pugui tipificar com un mer acte il•legal 
individual cal: 1) Que la finalitat sigui realitzar una millora 
social; 2) Que hi hagi una motivació: creure que és un deure 
moral; 3) i finalment, que sigui de caràcter obert, és a dir que 
l’acció sigui un acte públic per tal d’influir en l’opinió pública.
Simone Weil ja ens advertia: “L’opressió és una terrible 
caricatura de l’obediència”.

treballadors i treballadores de 
l’escorxador Le Porc Gourmet han sigut 
despedides per reclamar millores laborals, 
entre les quals diverses manlleuenques.

persones en presó preventiva pel 
referèndum de l’1 d’octubre. A més, 7 
persones han emprès el camí de l’exili en 
diferents països europeus.

feminicidis (assassinat de dones pel sol 
fet de ser-ho) als Països Catalans pel que 
portem d’any 2018. (Font: https://directa.
cat/feminicidis-als-paisos-catalans-2018/)

Postals manlleuenques La xifra
9

80

8

Desobediència

EMERGÈNCIA SOCIAL
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A QUÈ ENS REFERIM QUAN PARLEM DE...

Textos per obrir cors i alçar punys



El feminisme ha d’impregnar cada racó de les nostres vides. No 
es pot parlar de municipalisme sense la construcció de municipis 
feministes. 
L’objectiu del feminisme municipal no és només l’augment 
de dones amb un rol actiu dins la societat, sinó fer una 
transformació radical de les estructures de poder habituals 
dels Ajuntaments, que estan arrelades a l’ús de l’autoritat i la 
verticalitat en la presa de decisions. 
Cal democratitzar les estructures institucionals i aconseguir 
que la gent de Manlleu tingui els canals necessaris per ser part 
de la gestió municipal. És imprescindible centrar la política 
en la reproducció de les nostres vides i no en els interessos 
empresarials. 

I és que som les dones les majors perceptores de les polítiques 
públiques: escolarització, ocupació, usos de la via pública, 
mobilitat urbana, habitatge o serveis socials perquè som les 
més empobrides, les que ens fem càrrec de la canalla, persones 
dependents o malaltes i les que no trobem feina per ser 
musulmanes, tenir més de 45 anys, no encaixar amb els cànons 
de bellesa o, simplement, ser dones. 
Manlleu ha de deixar d’invisibilitzar les dones de la comunitat 
musulmana, les diferents opcions sexuals o l’atur del 19% 
femení i entendre que no fa prou. Ens calen més recursos, més 
esforços, més voluntat política i més autoorganització.

FEMINISMES

el teler 7

Municipis feministes

LES ENTITATS PARLEN Espai cedit a les entitats manlleuenques

L’Agrupament Escolta i Guia Arrels de Manlleu som una entitat 
juvenil de voluntàries que ens dediquem a l’educació en el lleure 
per a contribuir a la transformació social. Una cita que resumeix 
molt bé el perquè de la nostra tasca és la de Nelson Mandela: 
“L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món”.
L’AEiG Arrels té 22 anys d’història, i amb aquest temps hem 
après que és molt important poder participar i implicar-nos en 
el teixit associatiu de Manlleu. Per això participem en diverses 
activitats com són el Serpent, el campament reial, la caminada 
nocturna de Fes-te Jove o altres celebracions populars com Sant 
Jordi o la Castanyada.
Per altra banda, cada dissabte a la tarda ens trobem al cau per 
dur a terme tot tipus d’activitats, això ho fem organitzant-nos en 
diferents grups d’edat per tal de poder adaptar-nos al màxim a 
les necessitats de cada infant i jove, aquests grups reben el nom 
d’unitats i són els següents: Castors i Llúdrigues de 6 a 8 anys, 
Llops i Daines de 8 a 11 anys, Ràngers i Noies Guies d’11 a 
14 anys, Pioners i Caravel·les de 14 a 17 anys, Truc de 17 a 19 
anys.
I com duem a terme aquesta tasca educativa és el que ens 
defineix com a escoltes i guies, un moviment mundial amb 
l’objectiu de deixar el món una mica millor de com l’hem trobat. 

Així doncs, dissabte rere dissabte treballem seguint uns valors 
molt clars: respecte, empatia, fraternitat i sororitat, feminisme, 
estima per la natura, país, autonomia i progrés personal, 
esperit crític, compromís i també solidaritat i cooperació. Al 
cau, realitzem tot tipus d’activitats per treballar els valors que 
defensem i per ajudar als nois i noies a esdevenir persones 
crítiques i compromeses, alguns exemples són dinàmiques, 
jocs, caminades, acampades, serveis i també projectes. 
Finalment, la setmana de campaments que duem a terme a 
l’estiu és també un punt clau que culmina el curs i tanca el 
treball fet dissabte rere dissabte.
La pedagogia del projecte es caracteritza perquè les persones 
aprenem a través de l’acció, cosa que afavoreix que els 
aprenentatges siguin més sòlids, més autèntics i duradors. 
També aprenem de l’experiència, aspectes que no es poden 
transmetre a partir de les paraules. Un exemple de projecte 
que hem dut a terme aquest curs és la preparació, elaboració 
i presentació d’una exposició per la conscienciació envers el 
maltractament animal.
Podreu trobar més informació sobre el que fem al cau i com ho 
fem a la nostra pàgina web: www.aeigarrels.cat o a les nostres 
xarxes socials. Sempre a punt!

Dignitat, convivència, somriures, consciència, 
desobediència i empoderament popular
AEiG Arrels Manlleu



SAPS QUÈ M’HAN DIT

A l’Estat espanyol la taxa d’empresonament és un 32% 
superior a la mitja de països europeus, concretament s’hi 
empresonen 133 persones de cada 100.000 habitants. 
A més, segons dades del 2016, tot i que la taxa de delictes 
és un 27% menor que la mitjana europea, la mitjana de 
condemnes a l’Estat és de 18 mesos, mentre que en el conjunt 
d’Europa de 7,1. 

“Aquí si comets us delicte no passa res, ningú 
va a la presó i si és el cas, només 4 dies!” Fals!

“Aconseguir la nacionalitat és bufar i fer 
ampolles, no com a altres països”

Els tràmits per assolir la nacionalitat espanyola són lents, 
dificultosos i cars. Aquest procés requereix completar expe-
dients, superar uns exàmens que poden arribar a un cost de 
300€ i seguir uns terminis que no sempre estan a disposició 
d’aquells qui busquen la nacionalitat.
Per altra banda, també cal destacar la dificultat que suposa 
apuntar-se a les convocatòries, l’ús telemàtic dels tràmits o la 
llarga durada que suposa el fet de resoldre l’expedient. 

Fals!

el teler8

manlleu.cup.cat

/CUPManlleu

@CUPManlleu

manlleu@cup.cat@

JA N’HI HA PROU!

Cada dijous a les 7 del vespre
al Casal Popular Boira Baixa de Manlleu

Vine i participa!

ASSEMBLEA CUP MANLLEU

Ja n’hi ha prou de complicitats i negocis amb l’estat as-
sassí d’Israel, tot el nostre suport amb el poble palestí.

Ja n’hi ha prou d’un cap d’estat per herència divina, 
sense separació de poders, sense llibertat d’expressió, 
ja n’hi ha prou de donar lliçons de democràcia. 

Ja n’hi ha prou d’amagar sinistralitat laboral, prou al 
terrorisme patronal, 298 morts en els últims 5 anys a 
Catalunya.

MOTS ENCUPATS

1 HORITZONTAL. Exdiputada de la CUP-cc exiliada a Suïssa
1 VERTICAL. Entitat juvenil de Manlleu dedicada a l’educació en el lleure per 
contribuir a la transformació social
2. L’any 2019 hi haurà les municipals
3. L’arma més poderosa per canviar el món
4. Resposta o manera e revelar-nos contra lleis injustes
5. Vulneració de drets i llibertats que pateixen diputats i diputades indepen-
dentistes i d’altres àmbits
6. Emblemàtic edifici símbol de la classe obrera manlleuenca fins l’arribada 
de la dictadura franquista
7. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat el 2008 i elaborat en un 
context de bombolla especulativa
8. Set persones han emprès aquest camí en diferents països europeus (Suïs-
sa, Bèlgica, Escòcia i Alemanya)
9. Els tràmits per assolir-la són lents, dificultosos i cars

1 HORITZONTAL. Anna Gabriel / 1 VERTICAL. Arrels / 2. Eleccions / 3. Educació / 4. Desobediència 
/ 5. Repressió / 6. El Coro / 7. POUM / 8. Exili / 9. NacionalitatRESPOSTES:
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