
 

El GM de la CUP presenta a petició de l’entitat veïnal Federació d’Associacions de Veïns de
Manresa i l'Ateneu Popular la Sèquia, al Ple Municipal la següent.

MOCIÓ PER RECONÈIXER EL VALOR SOCIAL DE L'ATENEU POPULAR LA SÈQUIA I PER 
PROMOURE UNA SOLUCIÓ MEDIADA AL CONFLICTE LEGAL SOBRE L'EDIFICI QUE UTILITZA

L'Ateneu Popular la Sèquia és un espai de confluència de 8 col·lectius manresans: La cooperativa de
consum responsable La Guixa, La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme, el col·lectiu
juvenil ARRAN, el col·lectiu feminista Acció Lila, l'associació cultural La Gatzara, la colla bastonera
Manrússia Van del Pal, l'Ecoxarxa del Bages i el Sindicat d'estudiants dels Països Catalans. A més
l'Ateneu disposa d'equipaments tals com una biblioteca, una ludoteca infantil, una sala de ball i un
rocòdrom. També hi ha espais compartits per a artistes gràfics i locals d'assaig per a grups musicals.
Cada setmana hi ha actes programats: en els primers 4 mesos de 2013 hi ha hagut 18 xerrades, 7
projeccions, 4 concerts, 4 dinars populars, 4 tallers i 12 altres actes culturals o lúdics, a més de donar
cabuda a les assemblees i activitats setmanals de les entitats de l'Ateneu. L'Ateneu és un espai obert
a tothom i gestionat també de forma estrictament participativa i treballa activament per a que així
continuï. Des de la seva constitució ara farà quatre anys i molt especialment en el darrer any l'Ateneu
ha esdevingut indubtablement un puntal de la vida cultural i de la organització ciutadana a Manresa.

A  falta  d'un  espai  públic  on  aquestes  activitats  es  puguin  dur  a  terme  de  manera  igualment
autogestionada, l'Ateneu està utilitzant actualment l'edifici del carrer de Sant Miquel 11, entrant pel
Carrer Amigant. Aquest edifici és propietat de l'Instituto de Religiosas Hijas de San José de Madrid
però ha estat abandonat durant més de 8 anys i sense cap perspectiva d'ús. En aquest temps el seu
deteriorament s'ha anat accelerant.  Des que en fa ús, membres de l'Ateneu han estat reformant,
renovant i mantenint l'edifici que d'altra manera no li quedaria altre destí que la ruïna. La propietat i
l'Ateneu popular La Sèquia es troben actualment en conflicte legal, el desenllaç del que depenen els
col·lectius citats, els equipaments i les activitats que aquestes permeten. La voluntat de l'Ateneu és
explícitament dialogant: es vol arribar a un acord beneficiós per a totes les parts i en especial per a la
ciutat de Manresa.

Per tot això, demanem que es prenguin els següents acords:

• L'Ajuntament  de  Manresa reconeix  l'Ateneu popular  La  Sèquia  com un espai  beneficiós  i
necessari per al teixit social de la ciutat de Manresa i en particular per als veïns i veïnes del
Barri Antic. Que les activitats que s'hi fan contribueixen al benestar, a la dinamització cultural i
a  la  inclusió  social  de  les  persones de la  ciutat.  Que promou valors  de respecte  per  les
persones i l'entorn i actua en benefici públic.

• L'Ajuntament de Manresa es posiciona a favor d'una solució dialogada al conflicte, a favor
d'utilitzar les vies de mediació i evitar així un desenllaç conflictiu.

No obstant, el ple decidirà

Adam Majó Garriga                 GM de la CUP               Manresa, 10 de maig del 2013


