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Del naixement del barri de l’Erm a la
demolició dels pisos de can Garcia (2)

Toni Donada

(Ve del número 4631)

Segona fase d’enderroc dels pisos de Can Garcia, l’estiu
del 2021.

Els pisos dels blocs de
l’Erm tenien l’inconveni·
ent que eren molt petits i,
a mesura que les famílies
creixien en nombre, bus·
caven pisos més grans o
cases unifamiliars que es
començaven a prodigar.
Els pisos que quedaven
buits eren ocupats per al·
tres nouvinguts però ja no
tenien l’encant de quan
eren nous i costava col·
locar-los.

El 1975, amb la crisi econòmica hi va haver una aturada en la immigració
del sud de la península i alguns dels pisos que s’anaven buidant quedaven en
mans de l’ètnia gitana, amb uns valors molt diferents als dels antics habitants
dels pisos. La serietat que hi havia en els blocs en netejar l’escala quan to·
cava i en pagar les despeses de la comunitat va anar minvant paulatinament.

A partir del 1980 va tornar a créixer la immigració que ara no venia del sud
de la península sinó del Marroc. Segons dades aparegudes en la premsa local
de l’any 2000, als pisos d’en Garcia hi havia 762 habitants censats en 256
pisos, però també hi havia altres passavolants no censats. Aquest fenomen va
portar a una manca de civisme per la diferència cultural, afegida al tràfic de
droga portat per joves magrebins, segons nota de la policia.
Dos anys més tard, 150 veïns de l’Erm varen denunciar a l’Ajuntament
“l’augment dels insults, l’amenaça de baralles, les agressions violentes, els
intents de violacions, les destrosses de material urbà i els actes de in-civisme
que feien la convivència impossible” (sic).
Tot i posar els Mossos a patrullar pel barri, el cas dels pisos d’en Garcia
continuava generant molts problemes de convivència. Els passavolants ar·
rancaven canonades i espatllaven els ascensors; les escales no es netejaven i
la porqueria s’anava acumulant en tots els racons.
Per altre part, la qualitat defectuosa dels materials emprats en la construcció
es mostrava de manera evident, fent que alguns sostres haguessin d’aguan·
tar-se amb puntals. Els veïns afectats no podien reparar els desperfectes per·
què els pisos varen quedar fora de les normes urbanístiques i no hi havia
permís per fer obres de millora.
Un dels grans líders socials de l’Erm, en Miquel Casanovas, es queixava de
la manca d’adaptació de gran part dels magrebins que anaven arribant junt
amb la nul·la voluntat de fer-ho, a diferència de la que tenien els primers
immigrants del sud de la península. Alguns dels pisos dels blocs de l’Erm ha·
vien arribat, fins i tot, a perdre el nom del propietari ja que en les successives
vendes i la desaparició dels API’s que les havien promogudes, havien quedat
només lletres a pagar i poca cosa més.
També s’ha de reconèixer que hi havia famílies marroquines honrades i que
si vivien als blocs de l’Erm era perquè no els hi oferien altres llocs per llogar.
Alguns d’ells tenien un elevat nivell intel·lectual i malgrat l’ambient en què
vivien, havien procurat una formació i una educació pels seus fills que, per
cert, tenien com a característica una gran facilitat per aprendre el català.
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L’església de Sant Pau i el parc de l’Erm, ja sense els pisos de Can Garcia de fons.

Amb aquest maremàgnum de queixes dels veïns i la impossibilitat de resol·
dre’ls d’una altra manera, l’any 2005 l’Ajuntament va decidir enderrocar
els pisos d’en Garcia, que eren els més afectats pels desperfectes, pel caos
i per la brutícia, assegurant que buscaria habitatge alternatiu pels residents
censats. Disposava de 8,5 milions d’euros per fer-ho. Aquesta acció no es va
fer fins el 2015 en el primer enderroc i fins el 2021 en el segon.
Feia temps que des dels cims que envolten la plana, els pisos d’en Garcia
eren l’element que identificava Manlleu entre els pobles que es veien estesos
a la gran olla que representa Osona. Ara hom ha de refiar-se de l’esvelt cam·
panar de Santa Maria que havia significat fins la meitat de la dècada de 1960
l’autentificació indiscutible de la vila de Manlleu.
Bernat Prat

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 28, a les 9. Dimarts 29,
a les 9. Dimecres 30, a les 9: àni·
mes. Dijous 31, a les 9: Josep Pa·
lau. Divendres 1, a les 9. Dissabte
2, a les 20: Paquita Suriñach Parés
(5è aniv); Jaume Castañé Casellas.

Diumenge 3, a les 12: Josep M.
Franquesa Solà; família Parés Se·
llarès; Maria Molas Costa.
MISSES FAMILIARS
Els dissabtes a les misses de les
vuit del vespre hi estan convidats
els infants de la catequesi amb els
seus familiars.

VIDA CREIXENT
Reunió el dimarts 29, a les 4 de
la tarda.
VIA CRUCIS
Divendres 1, a les 8 del vespre.
CONSELL PARROQUIAL
Reunió dijous 31, a les 6 de la tar·
da.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 28, a les 19. Dimarts 29,
a les 19 . Dimecres 30, a les 19.
Dijous 31, a les 19. Divendres
1, a les 19. Dissabte 2, a les 18.
Diumenge 3, a les 10: Rosa Ausió
Capdevila; Maria Vilarrasa i Ra·
mon Soldevila.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 2, a les 19. Diumenge 3,
a les 11: esposos Francesc Salvans
i Conxita Poquí; Llorenç i Maria i
fills.
VIA CRUCIS
Divendres 1, a les 7 de la tarda.

EXÈQUIES
Julita Aumatell Sentias (74 anys)
C/ Lleida, 25.
Cinta Guitart Viñas (88 anys) C/
Sant Jordi, 6.
Maria Illa Crosas (87 anys) C/ To·
relló, 17 (C/ Defora).

www.parroquiesmanlleu.net

AJUDA A UCRAÏNA

Tant des del Bisbat com des de Càritas ens diuen que les millors ajudes
en aquests moments són els donatius fent aportacions econòmiques, es
pot fer des dels bancs:
Banc Santander: ES 88 00496791712116009428
CaixaBank: ES 31 21005731750200266218
Aquests comptes bancaris, són comptes oficials que tenen totes les Cà·
ritas Nacionals, per fer arribar a les Càritas d’Ucraïna i països veïns.
Indicant com a concepte : “EMERGENCIA UCRANIA”
També els donatius que es rebin a les caixetes de Càritas de les nostres
parròquies en aquests propers dies de març, els donarem a Càritas dioce·
sana, que juntament amb Càritas Catalunya ho farà arribar al seu destí.

