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Àngels Fusté, Joan Carrió i Maria Grau (asseguda), amb Valls i Fontdevila. Ahir, a l’ajuntament

MANRESA

Els records personals de Jacint
Carrió, a l’abast de tota la ciutat

La família de Carrió
cedeix 399 documents,
entre els quals cartes,

fotos i certificats, que es
conservaran a l’arxiu

JOAN PIQUÉ
Manresa

La història en majúscula es
construeix a partir de milions
d’experiències particulars, però
n’hi ha que tenen un valor espe-
cial. Com les del manresà Jacint
Carrió, que va viure una vida
convulsa i marcada per la seva
deportació als camps de concen-
tració nazis.Va dedicar el final de
la vida a explicar les seves vivèn-
cies per evitar que restessin en
l’oblit.Ara, la seva família ha vol-
gut fer un pas més en aquesta lí-
nia, i ha lliurat a la ciutat de Man-
resa un conjunt de documents
personals de Carrió, que queda-
ran dipositats a l’Arxiu Històric
Comarcal de Manresa.

La vídua de Jacint Carrió, Ma-
ria Grau, i el seu fill, Joan Carrió,
van fer ahir el lliurament oficial
de les carpetes amb la documen-
tació a l’alcalde,Jordi Valls, i al re-
gidor de Cultura, Ramon Font-
devila, a l’ajuntament. Es tracta
d’un total de 399 documents, en-
tre els quals hi ha correspondèn-
cia que Carrió mantenia amb
Montserrat Roig i amb Joaquim

Amat i Piniella, i també carnets,
fotos, cintes de casset amb docu-
ments sonors, certificats, retalls
de premsa...Tot el material ha es-
tat classificat i catalogat per la pe-
riodista Àngels Fusté,que també
és l’autora de les memòries de Ja-
cint Carrió. Fusté explica que «la
majoria són documents originals, i
alguns inclouen notes del mateix
Carrió al marge, cosa que li agra-
dava fer quan periòdicament revi-
sava els seus papers».Per tant,ex-
plica,«de vegades, tant interessant
és el document en si mateix com la
nota al marge». Per a ella, el ma-
terial del supervivent manresà
dels camps nazis «no fa cap gran
revelació històrica, perquè aquest
període està ben documentat»,pe-

rò, en tot cas, «són retalls de la vi-
da d’un home que va viure una vi-
da amb episodis interessants».

En l’acte d’ahir, Valls va agrair
la donació de la família Carrió i la
tasca duta a terme per Àngels
Fusté, i va assegurar que disposar
d’aquest material, juntament
amb el que el consistori ha anat
rebent d’altres persones amb una
activitat pública i social significa-
tiva, és «molt positiu per a la ciu-
tat». Joan Carrió va animar d’al-
tres ciutadans a cedir documents
a la ciutat,per anar construint «la
memòria col·lectiva, enriquidora
per a tota la ciutat».

Jacint Carrió va néixer el 1916 a
les Escodines i,durant la repúbli-
ca, milità a Estat Català i a ERC.
Participà a la Guerra Civil, a les
files republicanes i, després, va
ser deportat als camps d’extermi-
ni de Mauthausen i Gusen, on va
sobreviure cinc anys. Durant els
anys 90 va ser regidor indepen-
dent a la llista del PSC. Va morir
el 31 d’octubre del 2000, als 84
anys, just després de deixar en-
llestides les seves memòries, que
no va arribar a veure publicades.

Imatge d’arxiu del mòdul d’animació sociocultural. Al Guillem Catà

L’associació d’animadors
socioculturals es presenta
avui amb una jornada

J. P./Manresa

Impulsada des de Manresa pe-
rò amb voluntat d’abraçar tot
l’àmbit català, acaba de néixer
l’Associació d’Animadors Soci-
oculturals de Catalunya, que ha
organitzat per a avui la primera
activitat, una trobada d’anima-
dors de la tercera edat. La jor-
nada té per objectiu intercanvi-
ar eines de treball, experiències
i recursos entre persones que
treballen en l’àmbit de la gent
gran.La trobada tindrà lloc de 9
del matí a 2/4 de 3 de la tarda, a
la residència Sant Francesc de
Santpedor.

La idea de crear una associa-
ció d’animació sociocultural va
sorgir ja fa temps d’un grup d’e-
xalumnes del cicle formatiu d’a-
questa matèria, que s’imparteix
des de fa cinc anys a l’IES Gui-
llem Catà (i a vuit instituts més
d’arreu de Catalunya) i que for-
ma tècnics en aspectes com l’a-
nimació cultural, desenvolupa-
ment comunitari i temps d’oci,
que poden treballar en equipa-
ments com centres cívics o cul-
turals, casals de joves o gent
gran, museus, biblioteques,
ajuntaments, albergs i cases de
colònies o empreses de serveis,
entre altres. L’entitat ja té esta-

tuts i els seus objectius es divi-
deixen en tres branques: la rei-
vindicativa (donar-se a conèi-
xer, reivindicar els seus drets
com a professionals, difondre la
seva tasca i aconseguir que es
valori més la titulació); informa-
tiva (difondre ofertes de treball,
activitats interessants, etc.); i
formativa (realitzar cursos, fer
xerrades, trobades, visites a
equipaments...). L’associació
neix a la Catalunya central, pe-
rò ja hi participen exalumnes
d’altres instituts, com els de Pi-
neda de Mar i Lleida. Entre les
activitats previstes hi ha la pos-
sibilitat de fer intercanvis en
l’àmbit estatal i internacional.

A la jornada d’avui,organitza-
da per l’associació, amb la
col·laboració de l’IES Guillem
Catà i la residència Sant Fran-
cesc, ja hi ha inscrites unes 50
persones.Els organitzadors han
triat el tema de la tercera edat
pel fet que van detectar una
manca de recursos en aquest
àmbit.Durant la jornada hi hau-
rà una sessió d’arterateràpia,
una exposició de casos pràctics i
una xerrada de musicoteràpia
aplicada a la geriatria, entre al-
tres activitats, i una visita a la re-
sidència.

Primer concurs
d’operadors
d’excavadores

La zona del Congost de Manre-
sa acollirà avui, a partir de les 9
del matí, el primer Concurs d’O-
peradors de Retro i Mini Exca-
vadores. L’acte està organitzat
pel Gremi de Constructors d’O-
bres de Manresa i comarca, la de-
legació berguedana del Col·legi
d’Aparelladors i Tècnics i la dele-
gació del Bages-Berguedà del
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya, membres dels quals també
formaran el jurat. En el concurs
participaran deu màquines per
categoria, amb tres premis cada
una de 100,150 i 250 euros.

J. P.
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