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PEGUES DE MANLLEU
Fa més de seixanta anys una colla de lletraferits manlleuencs feien una crítica de la situació de la vila que els hi havia tocat. No hi ha cap dubte que
estimaven Manlleu de veritat i si li buscaven pegues, era perquè la societat hi
posés remei. Avui dia quan l’amor per Manlleu està perdut en el laberint de
la “aldea global” seria bo que cadascú repensés la seva postura dintre de la
nostra vila i busqués un petit canvi positiu per fer de Manlleu un poble millor.
Enumerarem tot seguit les pegues que hi trobaven aquells patricis ja traspassats.
La gent de Manlleu fa les coses a batzegades en lloc de fer-les
amb constància i assiduïtat.
No hi ha sales d’espectacles dignes del nostre poble.
La societat catalana ens considera un “pueblo” ja que no hi ha
cap banc obert a diferència d’altres pobles veïns.
No tenim ni emissora radiofònica ni cap periòdic des de fa
anys.
No tenim ni orfeó ni músics rellevants.
No tenim cap biblioteca.
No tenim oficina de telègraf.
No tenim centres educatius com cal a la societat moderna.
Tenim un cementiri rònec, sense panteons ni imatges de valor
artístic.

No tenim gent amb carrera universitària.
La majoria de les entitats manlleuenques estan regides per persones no nascudes a la vila.
Ens manquen empresaris que alhora siguin patricis (mecenes)
de la vila.
Tenim botigues massa petites i rònegues i cap majorista d’algun
producte que les pugui impulsar.
L’estació del tren és molt llunyana i mal comunicada.
Li falta Jutjat Comarcal per culpa del centralisme de Vic. Torelló, en canvi, sí que en té.
Falta una casa consistorial digna.
Una bona part dels plànols de carreteres deixen d’indicar el
nom de Manlleu (p.e: el plànol de Michelin).
Els pocs elements arquitectònics rellevants (arc de can Regàs)
els volen tirar a terra.
La gent de Manlleu és massa absentista en els pocs afers culturals que es munten a la vila.
El comerç de la vila té una anèmia estructural crònica.
Calen minories selectes que donin un impuls a la vila.
Manlleu viu d’esquena al riu quan hauria de ser el factor més
important a tenir en compte pels urbanistes que dissenyen el
seu creixement.
L’estat no reconeix oficialment el Patronat de Formació Professional i el fa dependre de Vic.
Com es pot veure algunes d’aquestes pegues han passat a la història, altres
s’han resolt en sentit positiu però encara estan per resoldre un bon grapat d’elles.
Pensant que les pegues es podien interpretar com un menyspreu a Manlleu, un dels lletraferits va aportar un conjunt de mèrits que, al seu semblar,
feien de la vila un lloc amb qualitats prou significatives. D’aquesta manera
pensava contraposar les pegues que havien anat sortint. Heu-les aquí.
Manlleu té una gran empenta industrial des de fa dècades.
La pagesia de Manlleu és rica i amb una agricultura de primera línia.

El Baix Vila i la plaça han conformat un model urbanístic
excel·lent.
Tenim un col·legi “El col·legi del Sagrat Cor” de fama a tot
Catalunya i moltes famílies li confien l’educació dels seus fills a
l’internat de la institució.
Manlleu té una Caixa d’Estalvis pròpia i amb molta empenta.
La gent de Manlleu és molt religiosa i vora un 70% va a missa
els diumenges.
Tenim un hospital propi fornit amb tots els aparells necessaris
per la salut.
Com a bons feligresos de Manlleu és bo tenir present aquestes reflexions
d’una gent que s’entestava en estimar la vila, fos quin fos el seu estat i que, en
lloc de criticar sense fer res, la seva actuació anava encaminada en engrandir
el poble que els havia vist néixer. No en va d’entre el seu grup va sortir un
president de la Caixa de Manlleu, un director de periòdic local, un dinamitzador cultural, un cronista oficial de la vila, un president del Centre Catòlic, un
historiador de la vila i un empresari de les arts gràfiques. Persones, totes elles
compromeses amb la vila, solidàries amb la gent i profundament cristianes.
Bernat Prat

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 30, a les 8. Dimarts 31,
a les 20: Josep i Matilde; Miquel
Company Vilar i família. Dimecres 1, TOTS SANTS, a les 10: família Poblet Freixa; Joan Verdoy i
esposos Pidemunt Juvanteny. A les
12. Josep Muntada Casany; esposos Joan i Margarida i Joan Domènech Costa; Pere Godayol. Dijous
2, dia de difunts, a les 10: difunts

de la parròquia; a les 20: esposos
Ramon Grivé i Dolors Miró i família; Imma Vivas. Divendres 3, a
les 8. Dissabte 4, a les 20: família
Vinyeta – Pous - Argila. Diumenge
5, a les 10: Josep Padrós i Ramona Oriol; Conxita Verdaguer Dey;
Francesc Franch; Apolonio Sáez,
esposos Francisco Hernández i
Pura Maya i fill Francisco. A les
12: família Serra Duran; Isidre Pujol i Trinitat Molas; família Nogué
Armengol; Jose M. Miguel García.

MISSA FAMILIAR
El dissabte dia 4 de novembre, a
les 8 del vespre, es farà la primera
missa familiar dels infants de la catequesi amb els seus pares.
FRÀTER
Diumenge dia 5, a les 5 de la tarda
reunió del grup de la Fràter.

GRÀCIA
MISSES
Dimecres 1, TOTS SANTS, a les
11: Joan Palou Serra (1r aniv.).
Dissabte, 4, a les 19: Daniel Mir
Flix. Diumenge 5, a les 11: esposos Vicenç i Montserrat; esposos
Lluís Bagaria i Rosa Puigvila.
CATEQUESI
El dilluns dia 30, a les 9 del vespre al Casal reunió dels pares dels
infants de la catequesi.

CONSELL PARROQUIAL
Reunió del Consell Parroquial el
dimarts dia 31, a les 9 del vespre
al Casal.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 30, a les 19: per un difunt.
Dimarts 31, a les19: Roser Vila.
Dimecres 1,TOTS SANTS, a les
9: família Anfruns Espelt. A les 12:
comunitat. Dijous 2, dia de difunts,
a les 10: per un difunt; a les 19: per
tots els difunts de la parròquia. Divendres 3, a les 19: famílñia Capdevila Garolera. Dissabte 4, a les
19: Pilar Farrés. Diumenge 5, a les
9: Pere Colomer i M. Dolors Molas
i fill Climent. A les 12: comunitat.
DEFUNCIÓ
Fernando López López (92 anys)
C/ Voltregà, 30.

TOTS SANTS I DIA DELS DIFUNTS

TOTS SANTS
Les misses com tots els diumenges. A Gràcia no hi ha missa de vigília.
Pregàries al cementiri: A les 4, al cementiri de Vila-cetrú.
A les 5, al cementiri de Manlleu.
DIA DE DIFUNTS
A Santa Maria, misses a les 10 del matí i a les 8 del vespre.
A Sant Pau, a les 10 del matí i a les 7 de la tarda.
Al cementiri de Manlleu, rosari a les 4 de la tarda.

