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Pas endavant per al 
nou model de residus 
amb contenidors 
intel·ligents

La nova comissaria de 
Mossos i Policia Local 
s’ubicarà al Passeig de 
la República

Aquest mes:  
Coneixem l’Associació 
de Veïns i Veïnes del 
Barri Antic

NOU PLA DE REVITALITZACIÓ
AMB LA MIRADA POSADA AL 2030

Manresa decideix com ha 
de ser el Centre Històric
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Potenciar l’habitatge, vetllar per les per-
sones, impulsar el comerç i l’activitat 
econòmica, i millorar la mobilitat soste-
nible, l’espai públic i els equipaments. 
Aquests són els sis eixos en què s’estruc-

tura el Pla Integral de Revitalització del 
Centre Històric (PIRCH), un document 
que pretén ser un full de ruta d’aquesta 
emblemàtica zona de Manresa, amb ac-
tuacions per desenvolupar fins al 2030.

El Pla, que s’ha presentat aquest se-
tembre a la ciutadania, és fruit d’un 
procés iniciat per la regidoria del Centre 
Històric, que ha comptat amb la parti-
cipació política i tècnica de totes les re-

gidories de l’Ajuntament, dels grups de 
l’oposició i d’agents implicats com enti-
tats, comerços, veïnat i associacions.

D’aquesta primera fase, n’ha sortit un 
document inicial amb 84 actuacions, 
que ha servit de base per afrontar el pro-
cés participatiu que s’ha iniciat aquest 
mes de setembre per tal d’acabar de no-
drir el Pla amb noves propostes i mira-
des i per realitzar una priorització de les 
actuacions, tenint també en compte que 
hi ha projectes que ja estan en marxa i 
que ajudaran a la revitalització del Cen-
tre Històric. En són exemples la nova seu 
de la Generalitat –que portarà 250 treba-
lladors i treballadores al Centre Històric–, 
la nova Comissaria Mixta de Proximitat 
compartida entre Mossos d’Esquadra i 
Policia Local –que s’ubicarà al Passeig de 
la República–, els projectes de la Fàbrica 
Nova i de l’Anònima o el futur Museu del 
Barroc de Catalunya, entre altres.

La participació per definir el Pla s’ha 
fet durant aquest mes de setembre mit- 
jançant sessions presencials, que han 
tractat les diferents temàtiques. Fins al 

21 d’octubre també es pot participar 
on-line a través de la web Decidim Man-
resa (enllaç directe al codi QR).

El PIRCH és un dels compromisos reco-
llits al Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019-
2023. La previsió és que sigui una eina 
viva que permeti fer front als reptes que 
es plantegin en cada moment. Es crearà 
una web per fer-ne el seguiment.

HORITZÓ 2030

Un nou pla per impulsar 
la revitalització integral 
del Centre Històric

El Centre Històric de Manresa 
està integrat pel Barri Antic, la 
part antiga de Les Escodines i 
una part de Vic-Remei, tres barris 
amb característiques comunes 

que compten amb un atractiu 
patrimoni històric i comparteixen 
un teixit comercial local i de 
proximitat. Té un total de 7.772 
habitants i 288 comerços actius. 
La particularitat d’aquest àmbit ha 
portat l’Ajuntament de Manresa a 
fer actuacions d’impuls  i millora en 
les últimes dècades. Ara, el nou Pla 
de Revitalització  del Centre Històric 
marca les actuacions per al període 
2023-2030. 

El Carrer del Balç, atractiu patrimonial

7.772 HABITANTS

Podeu participar a                         
participa311-manresa.diba.cat
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LA DIAGNOSI. RADIOGRAFIA DE LA SITUACIÓ ACTUAL

EIXOS DEL PIRCH. ALGUNES PROPOSTES DESTACADES

FORTALESES

 Zona urbana amb personalitat, que concentra un valuós patrimoni medieval, 
barroc, modernista i industrial.

 Espai amb fort component emocional pels manresans i manresanes, que 
dota d’identitat pròpia la ciutat i la seva ciutadania.

 Concentració d’oferta cultural, artística, turística, gastronòmica i nocturna.
 Ambient bohemi que atrau gent jove.
 Nous comerços d’autor i botigues amb productes de proximitat.
 Eix de serveis i equipaments públics (administratius, de salut, turístics, 
culturals, formatius, esportius).

 Diversitat cultural, ètnica i generacional de la població.
 Zona de poc trànsit rodat i, per tant, de baixes emissions.
 Teixit associatiu actiu i noves iniciatives ciutadanes.

FEBLESES

 Carrers estrets i irregulars i amb poca llum.
 Edificis deteriorats i poc eficients energèticament.
 Habitatges buits, alguns d’ells ocupats.
 Poca disponibilitat de places d’aparcament públic i privat.
 Mobilitat reduïda de vehicles de motor i dificultat en l’accessibilitat a peu o 
en bicicleta.

 Percepció de poca atractivitat comercial (locals antics i buits, reduïda 
superfície comercial dels locals).

 Representació important de població vulnerable.
 Percepció d’inseguretat.
 Poques zones verdes i espais comuns.
 Absència d’equipaments universitaris i de recerca.

1
Adquirir pisos buits per rehabilitar-los; potenciar la rehabilitació del parc residencial 
privat; millorar l’eficiència energètica del parc d’habitatge existent; desenvolupar el 
planejament municipal per impulsar la creació de nou habitatge.

HABITATGE

3
Continuar la millora de carrers (Remei de Dalt, Jaume I, Santa Maria, Nou de Santa 
Clara i Pedregar); crear noves places i nous espais de lleure; embellir carrers i espais 
urbans; potenciar activitats culturals i artístiques.

ESPAI PÚBLIC

5
Promoure la connexió amb transport públic amb el Centre Històric; estudiar la 
implantació d’un nou servei específic; completar l’illa de vianants; ampliar espais 
d’aparcament de mobilitat reduïda; estudiar l’ampliació de places de zona verda.

MOBILITAT SOSTENIBLE

2
Garantir el suport i acompanyament social a les persones del Centre Històric en 
situació de vulnerabilitat; promoure iniciatives que generin vincles entre persones 
de la comunitat; promoure accions per fomentar el civisme i la convivència.

PERSONES

4
Facilitar els mitjans per afavorir l’emprenedoria, la creació d’empreses i l’ocupabilitat  
de les persones que viuen al Centre Històric; reforçar els programes d’ajudes a l’ocupació  
i a l’emprenedoria; promoure l’ocupació de locals comercials buits.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

6
Reformar l’edifici de l’Anònima i posar-lo en servei; redefinir l’Alberg del Carme 
com a equipament turístic; completar la rehabilitació i posar en ús l’Auditori 
Sant Francesc; millorar els espais i serveis del Casal de les Escodines.

EQUIPAMENTS
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Més de vuit milions per rehabilitar uns 450 
habitatges amb criteris d’eficiència energètica
Manresa rebrà un total de 8.223.753 eu-
ros dels fons europeus Next Generation 
per rehabilitar amb criteris d’eficiència 
energètica 443 habitatges de la ciutat. 
Es tracta d’habitatges del barri del Xup, 
del grup d’habitatges de Francesc Cots, 
de les Cases de Xocolata, del grup d’ha-
bitatges de Sant Rafael i de les Cases de 
la Culla. Així ho ha anunciat aquest mes 
el Departament de Drets Socials de la 
Generalitat, que ha comfirmat que els 
habitatges manresans compleixen els 
requisits marcats per Europa.

Les obres subvencionables estan des-
tinades als blocs de pisos, amb la vo-
luntat de fer-los energèticament més 
eficients, amb l’aïllament de façanes, 
cobertes i terres de planta baixa, i can-
vis de finestres, persianes i tendals. Les 
subvencions cobriran fins a un 65% de la 
despesa, amb la possibilitat d’arribar fins 
al 100% en els casos de famílies vulnera-
bles i amb la possibilitat de poder frac-
cionar els pagaments.

A banda dels edificis, part de la sub-

venció també servirà per millorar l’ac-
cessibilitat a l’espai públic, amb urba-
nitzacions dels entorns, i per obrir un 
servei d’oficina de barri que facilitirà la 
gestió de les actuacions programades, 
establint un contacte directe amb els 
veïns i veïnes. Després de rebre la no-
tícia, els serveis tècnics de l’Ajuntament 
de Manresa ja han començat a treballar 
amb l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya. Es faran reunions amb veïns i 
veïnes per informar del funcionament 
dels ajuts.

Els primers busos 
elèctrics circularan 
aquest desembre

Els primers busos 100% elèctrics que fa-
ran el servei regular entraran en circula-
ció el desembre. Amb aquesta compra, 
que es finança parcialment amb els fons 
Next Generation, els 15 autobusos de 
la flota de transport urbà seran sosteni-
bles, ja que els 8 que són 100% elèctrics 
s’afegeixen als 7 híbrids que ja estan en 
funcionament. Aquest fet provocarà una 
disminució dràstica de l’ús de combus-
tibles fòssils i d’emissions contaminants, 
així com una reducció molt important de 
soroll. Només quedaran 3 busos que fun-
cionin amb gasoil (els de reserva).

El ple municipal de l’Ajuntament de Man-
resa de setembre va aprovar l’adjudicació 
del nou contracte del servei de recollida de 
residus i neteja viària de la ciutat a FCC Me-
dio Ambiente SA, amb un pressupost d’ex-
plotació anual màxim de 8.204.651,09 (IVA 
no inclòs) i una durada inicial d’11 anys. 
El nou contracte inclou el canvi de model 
en la recollida de deixalles, que en l’àmbit 
domèstic es farà amb contenidors intel·li-
gents (contenidors tancats que s’obriran 
amb les identificacions de cada usuari), 
mentre que per al comerç es preveu realit-
zar una recollida porta a porta. El dictamen 
es va aprovar amb els vots a favor d’ERC i 
JxM. El PSC, C’s i el regidor no adscrit Mi-
quel Cerezo Ballesteros es van abstenir i 
Fem Manresa hi va votar en contra.

A banda del canvi de model, el nou 
contracte incorpora millores respecte del 
servei actual, com ara que la recollida de 
deixalles es farà en horari diürn per mi-
nimitzar les molèsties de soroll o que les 
àrees de contenidors seran completes, 

amb totes les fraccions. Pel que fa a l’àm-
bit de la neteja, s’incrementen els recursos 
destinats a fer de Manresa una ciutat més 
neta, amb més personal i maquinària i 
més neteja de voreres, taques persistents, 
papereres i pintades. Cal ressaltar que tota 
la maquinària serà elèctrica, la qual cosa 
permetrà una reducció de soroll i d’emis-
sions, i que s’incorpora un nou sistema per 
agilitzar la resolució d’incidències.

Programar la implantació
Un cop realitzat aquest tràmit, l’acord es 
va traslladar a les dues empreses que van 
participar en el concurs. Es preveu que 
abans d’acabar aquest any 2022 l’empre-
sa guanyadora pugui començar a fer la 
compra de maquinària i de contenidors, i 
també començar a programar amb l’Ajun-
tament el calendari d’implementació del 
nou sistema de recollida de residus i de les 
millores que preveu el nou contracte. Es 
calcula que serà al llarg del 2023.

Entorns escolars segurs
Durant el ple es va aprovar per una-
nimitat convertir els entorns escolars 
en àrees de protecció de la salut de 
la infància, a través d’una proposició 
impulsada per les associacions de 
famílies de les escoles Ítaca, Puigbe-
renguer i Les Bases, amb el suport 
de 27 centres escolars, associacions 
de famílies i entitats. Entre altres, els 
grups es van comprometre a fer cam-
panyes de sensibilització; a promoure 
l’ús de la bicicleta, la mobilitat a peu, 
el transport públic i el civisme; a fer 
complir la normativa viària a l’entrada 
i sortida dels estudiants, o a crear 
espais per aparcar bicicletes i patinets 
a dins dels centres escolars.

El Ple de Manresa aprova el nou contracte 
de recollida de deixalles i de neteja viària
Inclou el canvi de model en la recollida de residus, que en 
l’àmbit domèstic es farà amb contenidors intel·ligents, mentre 
que per al comerç es preveu fer mitjançant el porta a porta
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NOTÍCIES 

La seu aprofitarà en part l’edifici de 
l’Antic Palau del Consell de Ciutat, co-
negut com a edifici dels antics jutjats, 
ara en desús (del segle XVIII i d’estil 
barroc classicista), i la sala gòtica, ca-
talogats com a Bé Cultural d’Interès 
Local. S’hi afegirà un edifici de nova 
construcció, amb un disseny modern i 
sostenible energèticament, tot sumant 
en total una superfície útil de 7.473 
metres quadrats.

La nova comissaria de proximitat 
s’ubicarà al Passeig de la República
L’objectiu de l’oficina, compartida entre Mossos i Policia Local, 
és millorar l’atenció a la ciutadania i apropar els serveis al centre

Manresa estrenarà el 2023 la nova co-
missaria de proximitat, compartida entre 
els Mossos i la Policia Local, que s’ubicarà 
al Passeig de la República, en ple Centre 
Històric. L’objectiu de la nova oficina és 
millorar l’atenció policial a la ciutadania i 
apropar els serveis al centre de la ciutat, 
per tal de donar una resposta més efec-
tiva a les problemàtiques de seguretat, 
civisme i convivència que es puguin do-
nar. La nova comissaria va ser anunciada 
pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena 
Garcia, i per l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, 
en una visita d’Elena a Manresa.

L’equipament estarà ubicat al Passeig 
de la República 9-11, en un local de 292 
m2 de superfície útil. Segons va anun-

ciar el conseller, és previst que pugui 
entrar en servei el 2023. La finalitat és 
poder atendre més i millor a la ciutada-
nia, recollir denúncies i ser el punt de re-
ferència de les patrulles a peu pel centre. 

D’altra banda, el conseller va anunciar 
també l’increment d’efectius a la ciutat. 
A aquests, s’hi sumen cinc nous agents 
que ha incorporat la Policia Local.

Primera verema a 
la Torre Lluvià, que 
recupera varietats 
antigues del Bages
La vinya de la Torre Lluvià ha finalitzat la 
seva primera verema amb uns 2.500 qui-
los de raïm recollits. Es tracta d’un pro-
jecte iniciat l’any 2018 que ha permès 
recuperar varietats antigues de vinya 
del Bages i estudiar noves tècniques de 
cultiu i vinificació, amb l’objectiu que els 
cellers de la Denominació d’Origen Pla 

de Bages puguin obtenir noves bases 
de fusta per cultivar i, d’aquesta mane-
ra, elaborar nous vins amb varietats sin-
gulars. La iniciativa està impulsada per 
l’Ajuntament de Manresa, que ha cedit 
els terrenys, la DO Pla de Bages, respon-
sable de  coordinar el projecte, i la Fun-
dació Ampans, que s’ha encarregat del 
cultiu de les varietats locals, de la seva 
cura i de la verema.

S’inicien les obres de construcció del nou  
edifici de la Generalitat a la Catalunya Central
El mes de setembre han començat els 
treballs previs per construir la nova seu 
de la Generalitat a Manresa, que allot-
jarà la delegació de la Catalunya Central, 
els diversos serveis territorials fins ara 
dispersos per la ciutat i la nova Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC).

Serà un edifici dissenyat amb criteris 
punters de sostenibilitat, amb especial 
èmfasi en l’estalvi energètic i a la qualitat 
de l’ambient interior, i de digitalització, 
amb espais de coworking per als treba-
lladors públics, superant la tradicional 
divisió organitzativa per unitat. El pro-
jecte va ser presentat l’1 de setembre en 
una visita a Manresa del vicepresident 
del Govern, Jordi Puigneró Ferrer.

Les obres s’allargaran tres anys i mig, 
amb un pressupost de 20,64 milions 
d’euros. El nou complex, entre la Plaça 
Major i la Seu de Manresa, permetrà revi-
taltitzar el Centre Històric manresà. 

Desallotjat un bloc
Un dispositiu policial va executar el 
13 de setembre el desallotjament del 
bloc número 29 del carrer Sobrerroca, 
ordenat per l’Ajuntament de Manresa 
i avalat pels Jutjats per motius de se-
guretat i salubritat. L’edifici va quedar 
tapiat pel risc que podia comportar 
a tercers. És un bloc propietat d’una 
empresa que, des de feia un temps, es 
trobava ocupat per un grup de perso-
nes que havien generat problemes de 
convivència, civisme i seguretat.
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L’Ajuntament de Manresa ha fet un pas 
important per ampliar el Pavelló del Nou 
Congost, inaugurat el 1992. La Junta de 
Govern Local ha aprovat l’expedient de 
contractació del concurs de projectes que 
ha de definir com es farà aquesta amplia-
ció, i com serà l’equipament que en resulti. 
Amb aquest pas, s’inicia el recorregut per 

Arrenca el procés per ampliar i 
modernitzar el pavelló del Nou Congost
L’Ajuntament inicia la contractació del concurs de projectes, que 
ha de posar al dia un equipament que acull activitat esportiva 
d’alt nivell i que podrà ser seu d’actes culturals de gran format

transformar i posar al dia un pavelló que 
acull activitat esportiva d’alt nivell —amb 
un Bàsquet Manresa que juga a l’ACB i 
en competicions europees— i que, amb 
l’ampliació, també complirà la normativa 
actual per poder acollir esdeveniments 
culturals, socials i recreatius de gran for-
mat, així com de competicions esportives 

internacionals d’altres disciplines. L’actua-
lització de l’edifici també servirà per fer-hi 
millores en matèria d’instal·lacions, d’efi-
ciència energètica i d’accessibilitat.

El procés va ser explicat en roda de 
premsa per l’equip de govern de Manre-
sa amb l’assistència de dirigents d’enti-
tats de bàsquet i culturals de la ciutat. El 
concurs públic per a la redacció del pro-
jecte bàsic seleccionarà cinc propostes 
de tots els equips d’arquitectes que s’hi 
presentin i, d’aquestes, en sortirà l’equip 
guanyador, que tindrà sis mesos per re-
dactar el projecte bàsic i executiu.

Els projectes han de recollir l’augment 
de l’aforament en unes 1.500 localitats, així 
com l’ampliació i la millora de zones inte-
riors —com ara el gimnàs, els vestidors o 
la sala de premsa— i la creació de nous es-
pais i serveis, com despatxos per a entitats 
esportives, un nou magatzem per a mate-
rials voluminosos o una sala d’aigües.

La superfície construïda actual de l’edifi-
ci és de 8.000 m2 i la superfície aproximada 
final prevista és d’uns 11.000 m2. Amb les 
millores i l’ampliació, el Nou Congost se 
situarà entre els pavellons municipals més 
importants de Catalunya, només superat 
pel Palau Sant Jordi de Barcelona (17.000 
localitats) i l’Olímpic de Badalona (12.500), i 
frec a frec amb el Barris Nord de Lleida, que 
té capacitat per a 6.000 persones gràcies a 
l’ampliació feta amb grades supletòries.

La 51 Nit de l’Esportista esdevé l’aparador  
de la gran temporada de l’esport manresà

la millor entitat esportiva, al Futbol Club 
Pirinaica.

Durant la Nit es va fer un emotiu ho-
menatge en memòria de Ramon Basiana 
Vers, expresident de la Federació Catalana 
de Patinatge, del qual es va projectar un 
vídeo que va resumir la brillant trajectòria 
d’aquest directiu manresà que va morir 
l’any passat. També es va fer un reconeixe-
ment especial a l’afició i a la Grada d’ani-

mació del Baxi Manresa, amb la projecció 
del videoclip “La Marea Vermella” del grup 
manresà de pop-rock Falcon & Firkin, de-
dicat al suport i a l’actitud cívica de l’afi-
ció del Baxi en el seu viatge a Bilbao per 
assistir a la final four de la BCL (Basketball 
Champions League). La festa també va re-
conèixer les importants trajectòries espor-
tives del jugador de bàsquet Rafa Martínez 
Aguilera i de l’esportista olímpic de skele-
ton Ander Mirambell Viñas,  així com la de-
dicació professional en medicina esportiva 
de la doctora Carme Comellas Berenguer. 

La 51a edició de Nit de l’Esportista de 
Manresa, celebrada el 7 de setembre al 
Kursaal, va coronar l’atleta d’ultrafons 
del club Avinent Manresa Manel Deli 
Andújar com a millor esportista absolut, 
mentre que la gimnasta Laia Font Es-
truch va ser escollida com a millor espor-
tista jove, i l’atleta Maite Marzo Gómez 
com a millor veterana. El premi al millor 
equip va anar a parar al Baxi Manresa i, 

A l’esquerra, alguns dels guardonats. A la dreta, l’atleta manresà Manel Deli, millor esportista absolut
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Bona resposta de públic 
a les Fires de Setembre
Amb l’arribada de la tardor, torna l’acti-
vitat firal a Manresa. La primera cita va 
ser el cap de setmana del 16 al 18 de 
setembre, quan van coincidir dues fires 
al Passeig Pere III, amb bona acollida per 
part dels visitants. D’una banda, la Fira 
Setembre, organitzada per la Fundació 
Turisme i Fires de Manresa, on una setan-
tena de paradistes van omplir el primer 
i el segon tram del Passeig amb exposi-
tors d’alimentació, artesania i productes 
diversos. I, de l’altra, FiraStiu, organitza-
da per l’UBIC, des de la plaça Onze de Se-
tembre fins a la plaça Espanya, on les bo-
tigues de Manresa van liquidar els estocs 
de la temporada. La unió de les dues ci-
tes s’ha traduït en les Fires de Setembre 
de Manresa, una fira multisectorial que 
aposta per activar els negocis i botigues 
de la ciutat, i dinamitzar l’activitat firal. 

En marxa l’elaboració 
del nou Pla d’Igualtat

L’Ajuntament de Manresa ha posat en 
marxa el procés d’elaboració del tercer 
Pla d’Igualtat de Gènere, que ha de re-
collir les accions municipals dels propers 
quatre anys per afavorir la igualtat de 
dones i homes en tots els àmbits de la 

societat. El procés ha començat amb una 
enquesta ciutadana a través de la plata-
forma municipal Decidim Manresa. En 
l’enquesta, s’han recollit prop d’un cen-
tenar de respostes vàlides, que han pro-
posat diverses accions i han manifestat 
que els àmbits on hi ha més desigualtat 
és en el de la violència masclista i en el 
laboral. Un cop tancada la diagnosi, ara 
s’enceta la segona fase del procés, cen-
trada en la recollida de propostes, que 
arribaran del personal tècnic de l’Ajunta-
ment, del Consell Municipal de la Dona, 
d’entitats, associacions i de centres es-
colars, entre altres. També es realitzaran 
diverses sessions de debat.

El consistori divulga els 
serveis per a gent gran

L’Auditori de l’Ateneu les Bases va acollir 
el 16 de setembre un acte per presentar 
la campanya informativa engegada per 
l’Ajuntament de Manresa per donar a 
conèixer els serveis i recursos adreçats a 
les persones majors de 65 anys o en si-
tuació de dependència i discapacitat.  La 
campanya respon a un dels objectius del 
Pla estratègic de l’envelliment i la depen-
dència a Manresa (2022-2026), adreçat a 
millorar la  qualitat de vida i la inclusió 

social de persones grans dins del seu en-
torn social i comunitari, facilitant eines 
i recursos per fer possible el manteni-
ment de la seva autonomia.

Octubre farcit d’actes pel 
Dia de les Persones Grans

Manresa ha iniciat els actes de celebra-
ció del Dia Internacional de les Perso-
nes Grans, que es va commemorar l’1 
d’octubre. Les activitats, impulsades per 
l’Ajuntament i diverses entitats, van co-
mençar el setembre i continuen durant 
tot l’octubre, amb l’objectiu de generar 
espais de trobada i de relació a l’espai 
públic. Algunes de les propostes són 
la trobada de puntaires i cargolada el 9 
d’octubre (plaça Porxada, a partir de les 
9 h); l’exposició de fotografia i memòria 
oral “Gent nostra” de l’11 al 23 d’octubre 
(Espai Plana de l’Om, de 17.30 a 20.30 h); 
la visita “Manresa, cor de Catalunya” el 14 
d’octubre (a partir de les 10.45 h des de 
Sant Domènec, amb inscripció prèvia); la 
cantada per places del 17 al 21 d’octubre 
(cada dia) i el concert “Quan els músics 
canten l’amor” el 27 d’octubre (Casal de 
la Gent Gran, 17 h).

L’Escola Les Bases estrena 
pista aquest inici de curs

L’Escola Les Bases ha estrenat la nova 
pista poliesportiva, que ha tingut una 
inversió de 117.000 euros, finançats 
per l’Ajuntament de Manresa, 

Visitants a les Fires de Setembre, al Passeig Pere III, que va unir la Fira Setembre i la FiraStiu
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amb la col·laboració del Departament 
d’Educació. És la principal intervenció 
d’aquest inici de curs a Manresa, que 
també ha inclòs actuacions de millora 
i reforma en diversos centres educa-
tius, amb una inversió total de 286.000 
euros. El curs ha arrencat amb més 
d’11.000 alumnes, amb un creixement 
a ESO i una reducció a educació infan-
til, que disminueix les ràtios, ja que 
manté el nombre de grups.

Coincidint amb l’inici de curs, l’Ajun-
tament ha publicat una nova edició de 
la guia d’activitats extraescolars i gra-
tuïtes per a infants i joves, que es pot 
consultar a manresa.cat. El document 
recull un centenar de propostes, orga-
nitzades per l’Ajuntament, altres admi-
nistracions i diverses associacions de la 
ciutat. L’objectiu és afavorir que les fa-
mílies tinguin més recursos per donar 
suport als seus fills i filles en el procés 
d’aprenentatge. La guia va ser presen-
tada en l’acte d’inici de curs, celebrat 
al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, que va 
reunir les direccions dels centres.

Manresa debat sobre 
territori i digitalització 
Manresa va acollir el 15 de setembre 
la jornada BeFuture, que va debatre la 
millora del territori a través de la digi-
talització i l’aposta per les noves tec-
nologies. Es tracta d’una iniciativa de 
Mobile World Capital Barcelona amb 
l’objectiu de potenciar la tecnologia i 
la transformació digital de les ciutats. 
Durant l’acte, es va fer una marató de 
programació en la qual 40 joves man-
resans van plantejar solucions a un 
repte social.

Més de 50 entitats  
a l’ofrena de la Diada 
53 entitats de la ciutat, la Pubilla i l’Hereu, 
representants de la corporació municipal, 
dels grups d’ERC, Junts per Manresa i Fem 
Manresa, la delegació del Govern a la Ca-
talunya Central, directors territorials i el 
Consell Comarcal del Bages van participar 
en l’ofrena floral a la plaça Onze de Setem-
bre amb motiu de l’acte institucional de la 
Diada de Catalunya, organitzat per l’Ajun-
tament de Manresa. L’acte va recuperar 
la normalitat prepandèmica, fet que va 
permetre omplir les localitats disponibles 
per als participants en l’ofrena. Per acord 
de Ple de 18 de juliol de 2013, l’acte va ser 
presidit per la bandera estelada.

El festival CLAM celebra 
l’edició més ambiciosa
Manresa, Navarcles i Sant Fruitós han 
acollit el Festival Internacional de Cine-
ma Social de Catalunya CLAM, amb una 
gran resposta del públic i amb l’assis-
tència de cineastes com Isaki Lacuesta i 
Jaime Rosales, i realitzadores com Neus 
Ballús i Irene Moray, entre d’altres.

L’aplicació de l’Agenda 
2030, a debat a Manresa

Manresa va acollir el 22 i 23 de setembre 
unes jornades d’àmbit europeu, ‘Global 
Goals For Cities Manresa’, sobre com 
aplicar els objectius de l’Agenda 2030 a 
escala local i regional. Van ser organit-
zades per l’Ajuntament de Manresa i per 
URBACT, la xarxa de ciutats europees de 
la qual forma part el consistori manresà, 
amb l’objectiu d’impulsar els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. Hi van 
participar prop d’un centenar de perso-
nes de diversos països.

S’inicien els tallers  
de CulturaMENT
Fins a finals d’octubre, s’organitzen di-
verses sessions del projecte “Cultura-
MENT - La cultura i les arts al servei de 
la salut mental de les persones grans”. La 
proposta consisteix en activitats cultu-
rals inclusives en equipaments culturals 
de Manresa per millorar la salut mental 
de les persones grans amb inicis de de-
teriorament cognitiu i amb afectacions 
lleus de salut mental, conjuntament 
amb el personal professional.

La Pubilla i l’Hereu de Manresa van participar en l’ofrena de l’acte institucional de la Diada Nacional

La jornada BeFuture, organitzada per Mobile 
World Capital, es va fer a l’Espai Plana de l’Om
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Del 5 d’octubre al 6 de novembre de 2022

Sala d’exposicions del claustre del Museu de Manresa

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “SANT IGNASI. LA PETJADA DEL PELEGRÍ”

Del 28 al 30 de novembre de 2022

Espai Plana de l’Om

CRUÏLLA DE CAMINS 
que han confirmat la seva assistència, 
trobem a Ela Gandhi, neta del pensador 
i polític Mahatma Gandhi, que partici-
parà virtualment. 

En una entrevista prèvia, Ela Gandhi 
posa de manifest la importància dels jo-
ves en la lluita contra el canvi climàtic, 
un dels pilars fonamentals del Fòrum 
del novembre. Segons sosté, “els joves 
d’avui tenen la clau del futur a les seves 
mans, perquè fins ara, el món ha evolu-
cionat en una direcció errònia, i els joves 
han de reconduir-nos en la direcció co-
rrecta.” I, referint-se al Fòrum manresà, 
afegeix: “Crec que aquesta conferència 
servirà per incrementar la consciència i 
el compromís de la gent perquè passin 
a l’acció, per poder revertir la tendència 
del món cap a la degradació mediam-
biental.”

Una altra de les personalitats confir-
mades és Emina Frljak, coordinadora 
del programa Joves per la Pau de Bòsnia 
i Hercegovina. Emina fa autocrítica des 
de la seva posició com a personalitat 
religiosa d’influència: “Sigui el que si-
gui que intentem dir a la gent que faci, 
abans de predicar-ho als altres ho hem 
de fer nosaltres mateixos, sinó no do-
narà fruits.”

sahuga, Jordi Preñanosa, Josep Galera, 
Robert Santamaria, Joan Antoni Closes 
i Pep Moyano. Foto Art Manresa té una 
important trajectòria associativa i ar-
tística, amb més de 40 anys presentant 
exposicions.

La mostra es podrà visitar, de dimarts 
a diumenge de 10 a 14 h, i els dissabtes 
també de 17 a 20 h.

Del 28 al 30 de novembre Manresa aco-
llirà el Cruïlla de Camins, el Fòrum In-
ternacional Multireligiós que pretén 
abordar l’emergència climàtica des d’un 
vessant espiritual, a partir d’un pla es-
tratègic comú. Durant aquests tres dies, 
líders espirituals de tot el món es reu-
niran a la ciutat de Manresa per donar 
resposta a la crisi social i ambiental que 
està sofrint el planeta.

El passat 20 d’abril, Azza Karam, se-
cretaria general de Religions for Peace, 
va visitar Manresa amb motiu del dia de 
la Terra on, amb altres membres de la 
xarxa de Religions for Peace, va plante-
jar les bases pels debats que es tractaran 
durant el Fòrum.  

D’entre les personalitats destacades 

 

 

El Museu de Manresa acull del 5 d’octu-
bre al 6 de novembre l’exposició fotogrà-
fica ‘Sant Ignasi. La Petjada del Pelegrí’, 
organitzada per l’Ajuntament, Foto Art 
Manresa, Manresa 2022 i el Museu, amb 
la col·laboració de diverses entitats. La 
mostra es presenta com un recull d’em-
premtes que Ignasi de Loiola va deixar 
en el patrimoni de la ciutat de Manresa, 
a través de 65 fotografies.

L’exposició, presentada en el marc 
dels actes de Manresa 2022, posa en 
valor el patrimoni ignasià, la riquesa ar-
quitectònica i els detalls paisatgístics de 
cada instantània de la ciutat. Els edificis 
històrics són els protagonistes i el focus 
principal d’un conjunt de fotògrafs.

La naturalesa participativa del pro-
jecte proposa un recorregut de 65 foto-
grafies en diàleg amb imatges antigues 
de diferents arxius fotogràfics. La tasca 

documental presenta fotografies anti-
gues dels llocs que encara existeixen 
i alguns desapareguts actualment. Hi 
ha col·laborat, entre d’altres, l’Arxiu Co-
marcal del Bages, l’Arxiu de Montserrat, 
l’Arxiu de La Santa Cova de Manresa i les 
col·leccions privades de les famílies Clo-
ses i Altimiras. Els autors i socis de Foto 
Art Manresa del projecte són Lluís Ca-

 Cultura i art

NOTÍCIES

Espiritualitat i pensament

Ela Gandhi Emina Frljak
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L’Ecoviure es trasllada  
al centre de Manresa
La 23a edició de la fira Ecoviure, que es 
farà el 22 i el 23 d’octubre, estrenarà el 
Passeig Pere III i la plaça Sant Domènec 
com a nous emplaçaments, amb l’ob-
jectiu d’apropar el certamen a la ciuta-
dania, guanyar visibilitat i traslladar el 
debat sobre la sostenibilitat a peu de 
carrer. La fira, que està dedicada a la sos-
tenibilitat ambiental, social i econò-
mica, reunirà 
expositors i acti-
vitats paral·leles 
relacionades amb 
el medi ambient. 
A més, durant la 
setmana prèvia 
tindran lloc les jor-
nades tècniques 
adreçades a pro-
fessionals, al Palau 
Firal.

CULTURA

Del 18 al 30 d’octubre torna el Tocats de 
Lletra de Manresa, un dels festivals poè-
tics i literaris de referència del país. En 
aquesta 16a edició, porta per títol “Aco-
llits”, un lema d’actualitat que es relacio-
na amb Manresa 2022, l’esdeveniment 
que commemora els 500 anys de l’esta-
da d’Ignasi de Loiola a la ciutat. A més, 
enguany el Tocats s’afegeix a la celebra-
ció de l’Any Gabriel Ferreter i Joan Fuster.

El primer acte serà el 18 d’octubre, 
a les 19 h, a l’Espai Plana de l’Om, amb 
un diàleg entre quatre escriptors: Pilar 

Torna el festival literari Tocats de Lletra
L’actor Pere Arquillué i el músic Toni Ubach protagonitzaran el 
recital inaugural del certamen, que es farà del 18 al 30 d’octubre

Codony, Ferran Garcia, Raül Garrigasait 
i Joan Jordi Miralles. El recital inaugural 
serà el 19 d’octubre, a les 20 h, al Kursaal, 
a càrrec de Pere Arquillué i Toni Ubach. 
La programació, amb uns 30 actes, tindrà 
de protagonistes la poesia, la paraula i la 
música, amb la participació de creadors 
i noms de referència del món de les lle-
tres, com Biel Mesquida, així com intèr-
prets com Marta Millà i Laura Conejero.

El festival està organitzat per l’Ajunta-
ment de Manresa, el Gremi de Llibreters 
i Òmnium Cultural, amb el suport de la 
Generalitat i de la Diputació de Barcelo-
na. El cartell és obra d’Eva Bozzo.

Almendros, a la Galeria d’Il·lustres
L’Ajuntament de Manresa situarà el 10 
d’octubre el quadre de la locutora i ac-
triu Maria Matilde Almendros Carcasona 
a la Galeria de Manresans i Manresa-
nes Il·lustres. És la màxima distinció de 
l’Ajuntament, aprovada per unanimitat 
pel ple, coincidint amb la commemo-
ració del centenari del naixement d’Al-
mendros. Es tracta de la 27a persona que 
forma part de la Galeria de Manresans 
Il·lustres, i serà la segona dona. La pri-
mera és Àngela Margarida Prat de Serafí, 
“Mare Serafina”. Per tant, Almendros serà 

la primera dona laica manresana il·lustre. 
Nascuda el 1922, va ser una de les locu-
tores més populars de Catalunya, pione-
ra en l’ús del català en el franquisme, i 
una actriu reconeguda a l’època.

Jornades del Patrimoni, 
del 7 al 9 d’octubre
Enguany, el principal atractiu l’oferirà la 
Seu, amb una visita a la nova façana dis-
sabte a les 11.30 h i un concert d’orgue 
a les 20.30 h. Diumenge hi haurà portes 
obertes i un segon concert d’orgue. Du-
rant les jornades també s’han programat 
actes a la Fàbrica Nova, la Cova i el Mu-
seu de l’Aigua i el Tèxtil, entre altres. Més 
informació a manresa.cat.

A dalt, el cartell d’enguany, i, a la dreta, Pere Arquillué i Toni Ubach, que faran el recital inaugural el 19 
d’octubre. A sota, l’escriptor Biel Mesquida, i Marta Millà i Pau Vidal, que actuaran al festival el dia 29
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El fins ara conegut com a Museu de 
la Tècnica de Manresa passa a ano-
menar-se Museu de l’Aigua i el Tèxtil 
(MAT), amb l’objectiu de facilitar la 
comprensió de les col·leccions que 
conserva. L’anunci es va fer aquest se-
tembre durant l’acte de celebració del 
30è aniversari de l’equipament, que va 
servir per homenatjar els seus funda-
dors.

El museu, inaugurat el 1992, mos-
tra dues exposicions permanents de-
dicades al desenvolupament social i 
econòmic de la ciutat. Forma part del 
Sistema Territorial del Museu Nacional 
de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC), un conjunt de 27 museus 
estesos per tot el país que expliquen la 
idiosincràsia local relacionada amb la 
industrialització.

En un estudi realitzat pel museu man-
resà, es va arribar a la conclusió  que el 
nom vigent fins ara, Museu de la Tècni-
ca, no responia a algunes de les neces-
sitats que havia de complir per facilitar 
la comprensió de les col·leccions i del 
fons que conserva. Per aquest motiu, 
la direcció del museu va proposar al 

El Museu de la Tècnica passa a dir-se 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa
L’objectiu és facilitar la comprensió de les col·leccions i del fons 
que conserva. Aquest setembre ha celebrat el 30è aniversari.

patronat de la fundació l’aprovació de 
canvi de nom.

La nova denominació incorpora la 
paraula “Aigua”, que representa el ma-
teix espai del museu (els dipòsits vells 
de Manresa) i, a la vegada, dona nom a 
una de les exposicions permanents (La 
Séquia i l’Aigua). D’altra banda, la parau-
la “Tèxtil”, mitjançant la cinteria, repre-
senta l’altra gran exposició, un referent 
en l’àmbit nacional i europeu en teixit 
estret. El tèxtil, però, parla també de 
bona part de la indústria de la ciutat i del  
territori, molt relacionada amb els usos 
de l’aigua.

Un octubre amb propostes de tots els 
gèneres a la programació del Kursaal!
La temporada de programació de tardor 
ja està en marxa i aquest octubre arriba 
plena de propostes culturals de tots els 
gèneres. Després de la 25a edició de la 
Fira Mediterrània (del 6 al 9 d’octubre), 

el Kursaal acollirà, entre moltes altres, 
l’obra teatral ‘Greenpiss’ de la compan-
yia Yllana -una sàtira sobre l’ecologia, 
el futur del planeta i la nostra super-
vivència (12 d’octubre)-, l’òpera ‘Dido i 
Aeneas’ -en una versió a càrrec de Cor 
de Teatre, l’Orquestra Barroca Vespres 
d’Arnadí i la manresana Mireia Pintó 
com a una de les solistes (16 d’octu-
bre)-, un concert del pianista manresà 
Xavier Ricarte al Teatre Conservatori (23 
d’octubre), l’espectacle de circ ‘Déja vu’ 
de Manolo Alcántara (28 d’octubre) o 
el muntatge ‘Migrare’ de la companyia 
de dansa Maduixa, que proposa una 
història commovedora que explora els 
límits de l’equilibri amb el moviment 
(29 d’octubre). A la web kursaal.cat es 
poden comprar les entrades dels espec-
tacles i es pot ampliar la informació dels 
muntatges de tota la temporada. 

MÉS PROPOSTES

25a FIRA MEDITERRÀNIA
Cultura popular, arrel i tradició

DEL 6 AL 9 D’OCTUBRE
75 PROPOSTES ARTÍSTIQUES EN  
DIFERENTS ESPAIS DE MANRESA. MÉS 
INFORMACIÓ: FIRAMEDITERRÀNIA.CAT

VISITA A LA FÀBRICA NOVA
Acte inclòs dins la Setmana del Turis-
me Industrial, del 22 al 31 d’octubre

30 D’OCTUBRE (DATA DE LA VISITA) 
INFORMACIÓ: PARCDELASEQUIA.CAT

“UNA VEU I DUES PASSIONS”
Exposició sobre la trajectòria teatral i 
radiofònica de M. Matilde Almendros

FINS AL 10 D’OCTUBRE
ESPAI PLANA DE L’OM

EXPOSICIÓ “MUSEUS I LICEU”
Una història compartida. En comme-
moració del 175è aniversari del Liceu

FINS AL 30 D’OCTUBRE
MUSEU DE MANRESA

Podeu consultar tota  
la programació cultural  
a manresacultura.cat

L’espectacle de circ ‘Déja vu’, de Manolo
Alcántara, es podrà veure el 28 d’octubre

Falta peu de fotgrafia falta un bonic peu de text 
de les fotografies superiors Falta peu de fotgra-
fia falta un bonic de de les fotografies superiors
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En aquesta pàgina L’Apuntador 
dona a conèixer cada mes una as-
sociació de veïns i veïnes de Man-
resa, amb l’objectiu d’explicar els 
serveis que ofereixen i de divulgar 
les activitats que porten a terme.

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
I VEÏNES DEL BARRI ANTIC
Reivindicar l’orgull de barri, el sentiment 
de pertinença a una comunitat diversa, 
el comerç de proximitat, l’oci, l’associa-
cionisme i les tradicions. És el propòsit 
principal de l’Associació de Veïns i Veïnes 
del Barri Antic de Manresa, tal com ex-
pressa la seva presidenta, Anna Martínez 
Carmona. «El nostre barri està ple d’edifi-
cis històrics i emblemàtics, però els seus 
veritables fonaments són els veïns i veï-
nes, que omplen els seus racons de vida, 
experiències i activitats», ressalta.

Per aquest motiu, l’entitat veïnal s’en-
carrega de mantenir viu el barri amb la 
suma i complicitat de les nombroses 
associacions socials i culturals que te-
nen presència al cor del Centre Històric 
de Manresa. «Durant l’any fem moltes 
col·laboracions amb totes les entitats 
del barri. Penseu que aquí, al Barri An-
tic, és possiblement on hi ha més enti-
tats socials de tot Manresa. Sempre els 
intentem donar un cop de mà quan ho 
necessiten. I els demanem ajuda quan 
els necessitem nosaltres», explica.

L’Anna Martínez presideix l’associació 
veïnal des de fa sis anys, tot liderant una 
junta formada per set persones. Actual-
ment té 250 socis i sòcies, a qui ofereixen 
diversos serveis, com el d’enterraments, 
i també els descomptes per l’ús de dife-
rents serveis (les piscines municipals, el 
pàrquing del Centre Històric, l’Ateneu...), 
gràcies a les subvencions municipals. La 
seu social de l’entitat es troba a la Mu-
ralla del Carme, just a sobre del Mercat 
Puigmercadal, al costat de les escales 
que pugen fins a la plaça Milcentenari.

A banda de col·laborar en l’organitza-
ció d’activitats de diverses entitats del 
barri, l’Associació de Veïns del Barri Antic 
també dedica el seu temps a organitzar 
activitats pròpies al llarg de l’any. L’ac-
te principal són les festes del barri, que 
se celebren a mitjan mes de juny. «Són 
unes festes molt especials, ja que estan 
basades sobretot en el voluntariat i hi 
treballem temes socials», explica Martí-
nez, tot afegint: «Nosaltres no fem pre-
gó, sinó que comencem les festes amb 
una caminada nocturna, per veure el 

nostre barri il·luminat des de diferents 
punts enlairats de la ciutat».

Enguany, la caminada es va fer fins a 
la torre de Santa Caterina, «on vam te-
nir una estampa preciosa de la ciutat de 
nit». L’excursió, com cada any, va anar 
acompanyada d’un tast de vins de la De-
nominació d’Origen Pla de Bages.

Les Festes del Barri Antic d’aquest 
any també van incloure jocs infantils al 
carrer, un sopar solidari als porxos de 
l’Ajuntament (amb la participació de 
diversos col·lectius de persones nouvin-
gudes) i un concert vermut, al mateix 

indret, amb els joves alumnes del Con-
servatori de Música.

D’altra banda, des de fa uns anys, l’As-
sociació de Veïns del Barri Antic col·labo-
ra activament amb els Jardins de Llum, 
el festival artístic que es fa al barri durant 
les Festes de la Llum de Manresa. Ho fa 
impulsant la creació d’una escultura en 

diferents punts del nucli antic. «Amb 
aquesta obra, volem subratllar el com-
promís de l’entitat amb aquest festival», 
explica Martínez.

Al llarg de l’any, l’entitat veïnal orga-
nitza diferents cursos (entre els quals 
d’alfabetització en català per a persones 
nouvingudes) i nombrosos tallers, com 
ara de costura, de cuina o de danses del 
món. «Aquest any també comencem a 
fer reforç educatiu per a infants, amb vo-
luntaris d’Entre Tothom, el projecte que 
potencia el treball social comunitari en-
tre persones usuàries de Serveis Socials 

de l’Ajuntament de Manresa».
L’Associació de Veïns també promou 

activitats per promocionar el barri. Per 
exemple, explica Anna Martínez, “aviat 
tenim previst recuperar el concurs de fo-
tografia. I hem dut a terme la campanya 
Som Barri Antic, on hi han participat di-
versos veïns”.

Durant l’any, l’Associació de Veïns organitza activitats com 
les festes del barri, que inclouen actes com la caminada 
nocturna o el concert de joves alumnes del Consorvatori

BARRIS 

Aquest mes parlem amb  
ANNA MARTÍNEZ CARMONA, 
presidenta de l’Associació de Veïns  
i Veïnes del Barri Antic 



Edifici Casa Consistorial
 93 878 23 00

Àrea de Serveis a les Persones
 93 875 24 84

Serveis Socials
 Zona Centre - 93 872 45 98
 Zona Llevant - 93 878 40 00
 Zona Nord - 93 878 43 40
 Zona Ponent - 93 872 24 77
 serveissocials@ajmanresa.cat

Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
 93 876 83 38 / 93 875 24 85

Oficina Municipal d’Habitatge 
 93 878 23 82

Unitat d’Acollida 
 93 878 24 84

Oficina d’Atenció a l’Activitat  
Econòmica (OAE) 

 93 878 24 01  oae@ajmanresa.cat

Oficina d’Atenció Tributària (OAT)
 93 878 24 43 / 93 878 24 14
 oat@ajmanresa.cat

Serveis funeraris 
 93 878 23 87

Servei d’Informació i Atenció a  
la Dona SIAD Montserrat Roig 

 93 875 23 10  676 616 554
 siad@ajmanresa.cat

Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI+ 
 93 875 23 10  sai@ajmanresa.cat

Oficina Jove del Bages 
 93 877 13 60  676 66 41 42
 bages@oficinajove.cat

Centre de Desenvolupament  
Empresarial (CEDEM) 

 93 878 76 25  679 191 576 
 cedem@ajmanresa.cat

Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO)
 93 877 64 90 / 676 686 914
 cio@ajmanresa.cat

Centre Cultural El Casino 
 93 872 01 71

Biblioteca del Casino 
 93 875 36 36  b.manresa.c@diba.cat

Biblioteca Ateneu Les Bases
 662 60 69 77  b.manresa.ab@diba.cat

Oficina de Turisme
 93 878 40 90

Aigües de Manresa 
 info@aiguesmanresa.cat
 93 872 55 22 (informació) 

 900 55 55 22 (avaries 24 h)

Policia Local
 092 - 93 875 29 99 

Protecció Civil
 93 872 91 00

Per acudir a alguns serveis municipals, cal 
concertar cita prèvia. Més informació a: 
manresa.cat/demanarcitaprevia

Policia Local
 092

Urgències
 112

Atenció a víctimes de violència masclista
ICDones/Mossos

 900 900 120 (24 h gratuït)  671 778 540
SIE Manresa

 93 628 98 91 (de dilluns a dijous de 9 a 
 19.30 h; divendres, 9 a 15 h)
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OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 
(OAC)

 Plaça Major, 1 bx
 93 878 23 01 

 010 (amb cost segons operadora)
 oac@ajmanresa.cat

 Horari general  
 (del 16 de setembre al 30 de juny):
 Dilluns, de 9 a 18 h  
 De dimarts a divendres, de 9 a 15 h

 Horari d’estiu  
 (de l’1 de juliol al 15 de setembre): 
 De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Consultes al WhatsApp  
de l’Ajuntament

 644 06 98 01 
 Guarda el número i escriu ‘hola’

Tràmits per seu electrònica
 manresa.cat/seuelectronica 

Com podeu treballar  
a l’Ajuntament?
Per conèixer tota l’oferta pública  
podeu consultar les convocatòries a  
manresa.cat/convocatories. 
Fins al 10 d’octubre, termini obert per 
presentar-se a les convocatòries d’un/a 
coordinador/a d’obra pública, un/a 
delineant, un/a especialista en banc de 
dades i cadastre i dos administratius/
ves. Durant aquest octubre, també 
cal incorporar tres professors/es del 
Conservatori; un oficial manyà, 
un fuster i un auxiliar tècnic 
d’equipaments. Més informació al  
93 875 24 44 o a seleccio@ajmanresa.cat

L’Ajuntament a les xarxes socials
  @ajmanresa       AjuntamentManresa       @manresa.cat 
  AjuntamentdeManresa       t.me/AjuntamentdeManresa

INFORMACIÓ  
DE SERVEI 

També podeu 
consultar la web 
manresa.cat

CONTACTEU AMB L’AJUNTAMENT

CONCERTACIÓ DE CITA PRÈVIA

EMERGÈNCIES
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BUSOS ELÈCTRICS: 
UNA MILLORA DE LA 
QUALITAT DE L’AIRE
El proper mes de desembre circularan 
per la ciutat vuit busos 100% elèctrics, 
és a dir, amb zero emissions, que trans-
portaran usuaris de les principals línies 
urbanes. Aquest nombre de vehicles 
suposa pràcticament la meitat de la 
flota. La resta de vehicles són híbrids. 
Fa més d’un any que vàrem prendre 
aquesta decisió, que ara ens situarà al 
capdavant de les ciutats que treballen 
per la reducció de contaminants a 
l’aire urbà que tots respirem. Aques-
ta decisió és transversal, és a dir, és 
beneficiosa per a tothom. Tothom en 
treurà profit (usuaris i no usuaris) de 
la modernització del nostre servei de 
transport públic.

La qualitat de l’aire és un dret i una 
obligació universal. Malauradament 
i per diverses circumstàncies, global-
ment estem reaccionant tard, però 
localment no deixarem de treballar.

La crisi climàtica i energètica és una 
realitat i amb aquest horitzó planifi-
quem altres mesures de mobilitat sos-
tenible per la ciutat. Així, la revisió del 
Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 
continua avançant. Ben aviat es farà el 
retorn tècnic del procés de participa-
ció ciutadana i s’iniciarà la darrera fase 
del nou document. Una fase propo-
sitiva que ens ha de dibuixar un nou 
escenari ambiental a la totalitat del 
terme municipal. Les propostes han 
de servir per afrontar nous reptes per 
nosaltres i perquè les noves genera-
cions es trobin un entorn en les millors 
condicions possibles. En aquest sentit, 
hem de ser responsables i generosos.

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 

A TOMB DE 
L’ESPORT MANRESÀ
La Nit de l’Esportista ha marcat l’inici 
de la temporada esportiva a la nostra 
ciutat, la primera completa sense 
pandèmia, i encara amb el record de 
la passada, en què la ciutat es va sentir 
orgullosa dels èxits de les nostres enti-
tats esportives, dels seus i les seves es-
portistes i del magnífic comportament 
dels seguidors i seguidores. Quin gran 
bany d’autoestima, a través de l’esport, 
per a una ciutat que, de vegades, 
pel mateix caràcter dels manresans i 
manresanes, no en va sobrada, i quina 
manera de fer manresanisme arreu.

L’extraordinària temporada del Baxi 
Manresa, arribant a una final europea; 
l’ascens del CE Manresa a 2a RFEF per 
primer cop a la història; el del FC Piri-
naïca a 1a Catalana, també per primer 
cop, i el de la Salle a Copa Catalunya; 
l’esforç del CA Manresa per mante-
nir-se a l’elit de l’atletisme estatal en 
categoria femenina; els rècords de la 
Meritxell Soler; l’èxit de les gimnastes 
de l’Egiba a la Lliga Iberdrola de gim-
nàstica artística, i el colofó, aquest es-
tiu, en europeus i en mundials, en què 
atletes com Mar Juárez, Manel Deli i 
Maite Marzo; gimnastes com Lorena 
Medina, Laia Font i Thierno Boubacar; 
basquetbolistes com Marc Peñarroya 
o la pilot Mireia Badia... han portat el 
nom de la ciutat arreu del món.

És de justícia tenir un record, en 
aquest moment tan dolç de l’esport 
manresà, per a les entitats esportives 
de la nostra ciutat, l’autèntic tresor 
a preservar. Els èxits no venen per 
casualitat: hi ha una feinada gegantina 
que fan des de fa molts anys, des del 
voluntarisme, però amb esperit pro-
fessional, cuidant els seus esportistes 
i transmetent-los uns valors que apro-
fitaran al llarg de la vida. Molta sort a 
tothom i molt bona temporada!

Antoni Massegú Calveras
Junts per Manresa

LA DIADA DEL 2023 
RESTABLIREM LA 
SENYERA A MANRESA
La Diada és moment de celebració i 
reivindicació, ens ofereix l’oportunitat 
de repensar i de posar en comú les 
prioritats de la ciutadania de Cata-
lunya i, en aquest sentit, també la 
d’aquells a qui tenim l’honor de servir 
com a regidores i regidors: els ciuta-
dans i les ciutadanes de Manresa.

Però el fet que el principal acte 
institucional de la Diada no estigui 
presidit des de 2013 per la seva ban-
dera oficial, la Senyera, és una situació 
anòmala i discriminatòria a la nostra 
ciutat, en una data assenyalada per la 
“unitat civil del poble de Catalunya”, 
i, per tant, per a tots els manresans i 
manresanes. Des del Grup Municipal 
del PSC presentàvem (juliol 2020) una 
proposició al respecte. I enguany per-
sistíem en el que crèiem, més que mai 
necessari, celebrar de forma inclusiva 
aquest acte de ciutat i de país.

Rebutjar aquesta petició ha estat, de 
nou, excloure una part considerable 
de la ciutadania manresana en el que 
és i ha de ser la Diada de totes i tots. 
Enguany hauria pogut ser -després de 
gairebé una dècada- una Diada més 
participativa, amb totes les entitats, 
i també la de tots els representants 
municipals a l’Ajuntament de Manresa, 
en la defensa de l’autogovern del país, 
al marge de qualsevol ideologia.

Amb paraules del president Monti-
lla, “celebrem la Diada amb l’esperança 
de retrobar la serenitat en la legítima 
confrontació política, en una atmos-
fera en la qual els símbols nacionals 
oficials ens representin a tots i totes”.

A Manresa, haurem d’esperar la 
propera Diada de 2023 per restablir la 
Senyera. 

Anjo Valentí Moll
Partit dels Socialistes de Catalunya

David-Aaron López  Martí
Esquerra Republicana de Catalunya
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MANRESA 
I LES PISCINES
Actualment només disposem d’una 
piscina municipal d’estiu «molt petita», 
amb una entrada que costa set euros 
per dia i que, a més, té funció de 
piscina esportiva, no lúdica, sense una 
entrada directa per a la gent que no 
sigui sòcia de les piscines. No és lògic 
ni just que Manresa disposi d’uns equi-
paments entre 5 i 20 vegades inferiors 
per càpita als d’altres municipis de la 
comarca.

Cal explorar noves opcions per 
engrandir l’escassa oferta actual de 
piscines d’estiu a la ciutat. I és aquí 
on la idea d’una ampliació de les 
instal·lacions actuals de les piscines 
municipals pot aportar solucions a la 
problemàtica actual.

Aprofitant els canvis que es porta-
ran a terme a la zona, amb la posada 
en marxa del projecte de la Fàbrica 
Nova, en estar situades en una ubi-
cació molt cèntrica de la ciutat i ben 
connectada amb transport públic, té 
més sentit que mai la idea d’ampliar 
les piscines municipals. I que, a més a 
més, comptin amb uns accessos per 
a les persones no sòcies i amb zones 
d’aigua lúdiques.

Però, més enllà de l’ampliació, cal 
tenir en compte les possibles noves 
incorporacions. És a dir, les noves 
piscines lúdiques al voltant de l’Agulla 
i la possibilitat que suposa poder 
recuperar, i obrir-lo a tota la ciutada-
nia de Manresa, el Club Tennis (i les 
seves instal·lacions), després de la seva 
gestió ruïnosa.

Quan parlem del dret a una vida dig-
na, parlem també que tothom, sense 
cap mena d’excepció, pugui refres-
car-se i gaudir de l’aigua, en un temps 
on el canvi climàtic encara accentuarà 
més les diferències. A Manresa calen 
més piscines públiques.

Jordi Trapé Úbeda
Fem Manresa-Amunt

MANRESA, 
DE LA INDÚSTRIA 
AL COMERÇ
Des dels orígens de la ciutat, la 
indústria ha estat part fonamental de 
Manresa. Situada al cor de Catalunya, a 
una distància prudent de Barcelona, es 
convertia en un lloc estratègic perquè 
el sector industrial arrelés al territori.

Un dels primers gremis que s’hi van 
instal·lar van ser els blanquers de pell 
i, més tard, es va desenvolupar la in-
dústria de la seda, que va arribar a ser 
mantenidora de més de la meitat de la 
ciutat, coneguda com els teixidors de 
vels. Tot seguit s’hi va sumar la indús-
tria de cintes i cordons, les fàbriques 
d’indianes i la indústria de la llana. Per 
tant, podem dir que la indústria tèxtil 
és part de l’ADN de la ciutat.

Tot i això, no només la tèxtil hi ha 
estat present. Pirelli es va instal·lar 
a Manresa amb uns 40 empleats 
inicialment, però, en la seva etapa més 
àlgida, va arribar a tenir més de 2.200 
empleats. També la indústria química i 
la mecànica han estat, i en part encara 
hi són, presents a la ciutat, però a 
menor escala.

Però, de tot això, només en que-
den els vestigis i, amb això, el model 
econòmic de la ciutat ha anat can-
viant, en què hem passat de la Manre-
sa industrial a la comercial. Per tant, el 
nostre model econòmic està basat en 
el petit comerç que tenim als diferents 
barris. Ells són part importantíssima 
del motor de la nostra economia i, per 
tant, estem en l’obligació de prote-
gir-lo. En aquests moments en què 
vivim en una superinflació, hem de fer 
polítiques per a la protecció i ajuda al 
sector i, des d’aquí, animar els ciuta-
dans a les compres de proximitat.

Andrés Rojo Hernández
Ciudadanos

MANRESA 
ESPORTISTA
A la 51a Nit de l’Esportista va quedar 
palès que tenim molt futur en l’esport 
en moltes disciplines: atletisme, futbol, 
bàsquet, natació, waterpolo i gim-
nàstica artística, entre d’altres. Clubs 
compromesos amb la formació de 
joves esportistes i amb la continuïtat 
dels sèniors. La gala va ser paradigma 
d’un passat amb grans esportistes, 
però també d’un bon present i un 
esperançador futur.

Els clubs esportius fan un gran 
esforç durant tot l’any de competició 
i preparant les temporades. És per a 
ells que hem de seguir impulsant tot 
aquest talent i que Manresa pugui 
estar a les més altes competicions 
possibles. Ja tenim disciplines que 
competeixen al més alt nivell i no cal 
dir que per als manresans i manre-
sanes és un orgull poder gaudir dels 
seus èxits, que no són només títols o 
medalles, sinó que es forja els valors 
de la recompensa a l’esforç amb què 
tot l’any es preparen per obtenir els 
millors resultats. Per això el suport a 
aquests clubs i als que són en altres 
categories menors ha de servir per 
recompensar aquest treball constant.

Però ens falta una mica més d’im-
puls municipal per poder fer que la 
seva activitat sigui més fàcil i se sentin 
amb prou suport. Per atraure, en 
definitiva, més competicions de nivell 
autonòmic i estatal. No ens posem 
límits i fem que la zona esportiva del 
Congost sigui un gran centre d’alt 
rendiment. I no només pensem en els 
clubs federats.

Tenim barris amb poliesportius que, 
ben cuidats, poden ser pedrera de 
nous talents, creant base des dels bar- 
ris, formant futurs grans esportistes. 
Ampliem la mirada per poder exportar 
el talent dels nostres esportistes.

Miguel Cerezo Ballesteros
Regidor no adscrit



 

Busqueu pis a Manresa i us cal orien-
tació? Sou propietaris d’un habitatge 
i voleu posar-lo a lloguer? En teniu un 
de buit i s’ha de rehabilitar? Necessiteu 
ajut per pagar el lloguer del pis on viviu? 
Tothom qui respongui afirmativament 
a alguna de les preguntes pot demanar 
assessorament i informació a l’Oficina 

Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament 
de Manresa (situada al carrer Amigant, 
5, a tocar de la plaça Major). És l’equipa-
ment central per desenvolupar les políti-
ques municipals d’habitatge i la garantia 
efectiva del dret a l’habitatge a la ciutat.

L’Oficina segueix les actuacions previs-
tes al Pla Local d’Habitatge, informa de 
les actuacions de l’Ajuntament en ma-
tèria d’habitatge i informa la ciutadania 
sobre els ajuts a què poden optar.

D’una banda, dona informació als pro-
pietaris amb pisos buits de les mesures 
per llogar-los amb garanties, seguretat 
i sense complicacions, com la borsa de 
mediació de lloguer assequible i el pro-
grama “Reallotgem” (adreçat a l’allotja-
ment de persones en situació d’emer-
gència econòmica i social), entre altres.

De l’altra, l’Oficina posa a l’abast ajuts 
per rehabilitar habitatges, com micro-

crèdits, subvencions del programa d’ins-
tal·lació d’ascensors al Centre Històric, 
ajuts del Programa de Masoveria Urba-
na... i informa dels ajuts a fons perdut 
per obtenir la cèdula d’habitabilitat i de 
les subvencions del programa per reha-
bilitar habitatges privats a canvi del seu 
destí social, que es gestionen des de 

Fòrum. Finalment, també es dona infor-
mació sobre ajuts d’altres organismes, 
com els ajuts dels Next Generation o els 
de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

A més, Manresa té diversos programes 
de lloguer per proporcionar habitatges 
a la ciutadania a preus assequibles, ate-
nent a les necessitats i possibilitats de 
les persones. En aquest sentit, disposa 
d’una borsa de mediació de lloguer as-
sequible i habitatges de protecció oficial.

L’equipament també informa sobre 
ajuts i serveis d’atenció per a persones 
que no poden fer front al cost del llo-
guer. Les persones amb ingressos baixos 
o moderats poden optar a diversos tipus 
d’ajuts, que tenen diferents períodes de 
convocatòria, com les subvencions per 
al pagament del lloguer, el Bo Lloguer 
Jove i les Prestacions d’Especial Urgència 
per al pagament de deutes del lloguer.

L’equipament que vetlla  
pel dret a l’habitatge a Manresa

LA CONTRA Cada mes, donem a conèixer un servei municipal

OFICINA MUNICIPAL 
D’HABITATGE

Carrer Amigant, 5
08241 Manresa
Telf. 93 878 23 82
habitatge@ajmanresa.cat
www.manresa.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 

També ens trobaràs a:

Habitatges rehabilitats al centre de Manresa

 AJUTS PER POSAR PISOS A LLOGUER
 L’Ajuntament de Manresa posa a l’abast de 

les persones propietàries amb pisos buits 
diferents mesures per llogar amb garanties, 
seguretat i sense complicacions: borsa de 
mediació de lloguer assequible; Programa 
Reallotgem; Avalloguer municipal; subvenció 
per l’espera a la recuperació possessòria...

 AJUTS PER REHABILITAR HABITATGES
 Si teniu un habitatge buit i el voleu llogar, 

però s’ha de rehabilitar, us assessorarem 
i acompanyarem per tal que pugueu 
impulsar la reforma, i us ajudarem a 
tramitar la subvenció corresponent. Des de 
l’Ajuntament de Manresa us posem a l’abast 
les diferents línies de subvencions i ajuts per 
rehabilitar el vostre habitatge.

 RECERCA D’HABITATGE
 Manresa té dos programes per proporcionar 

habitatges a preus assequibles, tot atenent a 
les necessitats i possibilitats de les persones 
i famílies: borsa de mediació de lloguer 
assequible i habitatges de protecció oficial. 
També té dos programes per a emergències, 
per a persones amb vulnerabilitat: 
habitatges municipals a lloguer social i la 
mesa d’emergències de la Generalitat.

 AJUDES PER PAGAR EL LLOGUER
 Si no podeu fer front al cost del vostre 

habitatge de lloguer, teniu a la vostra 
disposició ajuts i serveis d’atenció per evitar 
el risc d’exclusió residencial, perquè les 
persones en situacions de vulnerabilitat 
puguin fer front al lloguer i mantenir així el 
seu habitatge, i evitar que aquesta situació 
pugui acabar en un procés de desnonament. 
Les persones amb ingressos baixos o 
moderats poden optar a diversos ajuts.

QUÈ US OFERIM?
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