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Es crea al polígon de 
Bufalvent la primera 
comunitat energètica 
empresarial del país

El pressupost del 2023 
serà el més alt de la 
història, amb prop de 
110 milions d’euros

Aquest mes:  
Coneixem l’Associació 
de Veïns i Veïnes del 
barri de Valldaura

La cavalcada de Reis recupera la ruta habitual i  
el Campi qui Jugui es trasllada de nou al Palau Firal

El batec dels carrers torna  
a Manresa per Nadal
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l’Ajuntament, que la ciutadania podrà 
trobar als equipaments de la ciutat (i que 
també es pot descarregar al codi QR que 
trobareu a la pàgina 3 d’aquest butlletí).

D’entre les novetats, destaquen, d’una 
banda, el retorn del saló Campi Qui Ju-
gui al Palau Firal de Manresa, espai que 
va ocupar des de la seva fundació (el 
1985) fins al 2012. Des del 2013 fins al 
2019 s’havia celebrat al Complex Vell 
Congost, i en els últims dos anys, a causa 
de la pandèmia, s’havia fet a l’Anònima.

L’altra novetat principal serà la caval-

Manresa ha entrat al mes de desembre 
respirant de ple l’ambient nadalenc, amb 
els carrers ja il·luminats, que s’encendran 
cada vespre fins al 6 de gener, i amb la po-
sada en funcionament de la pista de gel 
de Sant Domènec, impulsada per la UBIC, 
que estarà oberta cada dia fins al 15 de ge-
ner. En total, des d’inicis de desembre fins 
passat Reis, a la ciutat s’han preparat un 
centenar d’activitats nadalenques, orga-
nitzades per diverses entitats i per l’Ajun-
tament. Totes elles han quedat recollides 
en un llibret especial nadalenc, editat per 

NADAL A MANRESA

El Campi Qui Jugui retorna al Palau Firal 
i la cavalcada recupera la ruta de sempre
Manresa s’endinsa en un desembre ple d’activitats nadalenques, un centenar en total. 
La cercavila reial recuperarà el recorregut prepandèmic i, com a novetat, tres carteres 
reials acompanyaran el Príncep Assuan. La pista de gel funcionarà fins al 15 de gener
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cada de Reis, el 5 de gener a partir de 
les 18 h, ja que recuperarà el recorregut 
d’abans de la pandèmia, des de la Mura-
lla de Sant Francesc fins a la plaça Major, 
passant per la Muralla de Sant Domènec, 
el carrer Guimerà, el Passeig, la plaça 
Onze de Setembre, la plaça Bonavista, la 
Carretera de Vic i la Muralla del Carme, i 
amb itinerari a peu pel carrer del Born, 
la Plana de l’Om i el carrer Sant Miquel, 
arribant a la plaça Major.

Una altra de les novetats la portarà 
el Príncep Assuan, que enguany estarà 
acompanyat per tres carteres reials, la 
Sarai, la Fàtima i la Queralt. De l’1 al 4 de 
gener, recolliran cartes cada tarda a la 
plaça Major. Durant aquestes setmanes, 
no faltaran clàssics com la Fira de Santa 
Llúcia, el pessebre monumental del Ca-
sino, la Fira de Nadal i Reis del Passeig, 
els concerts del Kursaal, els Pastorets 
dels Carlins o el Pessebre Vivent del Pont 
Llarg, entre moltes altres propostes.

Pel que fa a la il·luminació de Nadal, 
com cada any les entitats de comer-
ciants s’han encarregat de guarnir els 
carrers, mentre que l’Ajuntament ha 
instal·lat llums a les entrades de la ciu-
tat i en zones que exerceixen de nexe. 
Enguany, es redueix l’encesa mitja hora 
diària, com a mesura d’estalvi energètic.

A més, el carrer Cap del Rec exhi-
beix per primer cop llums de Nadal, 

que són reciclats, ètics i conscients, 
en una iniciativa de Cultura del Bé 

Comú, La Codornella i l’Ajuntament de 
Manresa. En la seva creació hi han parti-
cipat una cinquantena de joves.

ALGUNES DE LES PROPOSTES  
NADALENQUES A MANRESA

EL BOSC MÀGIC DELS TIONS
Circuit dins del bosc dels Comtals per 
recollir tions
Inscripcions al telèfon: 722 44 75 39
BOSC DELS COMTALS 
3, 4, 6, 8, 10 I 11 DE DESEMBRE 
DE 10 A 13 H I DE 16 A 17 H

Organitza: Associació de Veïns els Comtals

FIRA DE SANTA LLÚCIA
Mercat nadalenc amb activitats i 
tallers paral·lels tot el dia
PLAÇA MAJOR 

10 I 11 DE DESEMBRE DE 10 A 20 H

Organitza: Ajuntament, Fundació 
Turisme i Fires de Manresa i Amics de 
la Fira de Santa Llúcia

FIRA DE NADAL I REIS
PASSEIG PERE III 
DEL 14 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER 
DE 10 A 21 H

Organitza: Associació Nadalaires

PESSEBRE MONUMENTAL  
I DIORAMES
CENTRE CULTURAL EL CASINO 
DEL 17 DE DESEMBRE AL 8 DE GENER 
DE DIMARTS A DIUMENGE DE 17.30 A 
20.30 H. DILLUNS NO FESTIUS, TANCAT

Organitza: Grup Pessebrístic de Manresa

CONCERT DE NADAL
Entrades a les taquilles i a kursaal.cat
TEATRE KURSAAL 
21 I 22 DE DESEMBRE DE 18 I 20 H

Organitza: Conservatori Municipal de 
Música de Manresa

ELS PASTORETS
Entrades a la web dels Carlins
SALA ELS CARLINS 
26 DE DESEMBRE; 1, 6, 7 I 8 DE GENER 
DE 18 A 20 H

Organitza: Els Carlins

PESSEBRE VIVENT DEL  
PONT LLARG
Reserva d’entrades a la web  
entrades.pessebresvivents.cat
CAMÍ DE JUNCADELLA (FINAL DE L’AV. 
UNIVERSITÀRIA) 
26 DE DESEMBRE DE 18 A 20.30 H

Organitza: Pessebre Vivent de la Parròquia 
de la Mare de Déu de l’Esperança

CAMPI QUI JUGUI
PALAU FIRAL 
DEL 27 DE DESEMBRE AL 4 DE GENER 
DE 16 A 20.30 H

Organitza: Associació Campi qui jugui, 
Ajuntament de Manresa i Fundació Turisme 
i Fires de Manresa

EL MEU PRIMER NADAL AL 
KURSAAL
Per a infants d’1 a 6 anys
Entrades a les taquilles i a kursaal.cat
TEATRE KURSAAL 
28, 29, 30 DE DESEMBRE, I 2, 3 I 4 DE 
GENER A LES 16.30 H I A LES 18.30 H

Organitza: Teatre Kursaal

PRÍNCEP ASSUAN A MANRESA
Recollida de les cartes reials
PLAÇA MAJOR 
1, 2, 3 I 4 DE GENER DE 17.30 A 20 H

Organitza: Ajuntament de Manresa.

CONCERT DE CAP D’ANY
A càrrec de la Unió Musical del Bages
TEATRE KURSAAL 
1 DE GENER DE 19 A 20.30 H

Organitza: Teatre Kursaal.

CAVALCADA DE REIS
Inici a la Muralla de Sant Francesc
5 DE GENER A PARTIR DE LES 18 H

Organitza: Ajuntament de Manresa  
i Agrupació Cultural  
del Bages

En aquest codi QR, podeu 
consultar en pdf tota  
la programació de Nadal 
a Manresa, en el llibret 
especial de l’Ajuntament
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NOTÍCIES 

El Puigmercadal celebra 
amb actes els 35 anys
Amb motiu del 35è aniversari del Mercat 
de Puigmercadal, l’Ajuntament de Manre-
sa i l’Associació de Paradistes han preparat 
diversos actes de celebració, que han co-
mençat amb una exposició de les imatges 
sobre el mercat extretes del conte de Pila-
rín Bayés ‘La petita història del Mercat de 
Puigmercadal de Manresa’ (a la foto). Per 
commemorar l’aniversari, s’ha presentat 
la nova mascota d’aquest equipament co-
mercial, que durà el nom de ‘Mercadalet’.

Un total de 31 petites i mitjanes empreses 
del polígon Bufalvent de Manresa han sig-
nat la constitució de la comunitat energè-
tica empresarial ‘Manresa Il·lumina’. Es trac-
ta d’una nova cooperativa que neix amb la 
voluntat d’aportar serveis per a la millora 
de la gestió energètica, ecològica i econò-
mica als seus socis, que podrà ser qualse-
vol empresa dins dels polígons d’activitat 
econòmica del municipi de Manresa.

És una iniciativa pionera en el món 
empresarial a Catalunya i a l’estat per la 
seva envergadura i potencial. La nova co-
munitat energètica no té ànim de lucre i 
té el suport de l’Ajuntament de Manresa, 

que s’ha encarregat dels estudis previs 
per analitzar la posada en marxa i la via-
bilitat. Tots els beneficis es traduiran en 
estalvi per als socis i funcionarà amb un 
règim totalment democràtic: un soci, un 
vot. Les instal·lacions energètiques seran 
propietat de la cooperativa, que es cui-
darà de construir, mantenir i gestionar 
les instal·lacions i l’energia produïda.

La cooperativa s’endeutarà per sufra-
gar el 90% del cost de les inversions. L’al-
tre 10% es cobrirà amb aportacions dels 
socis consumidors, i serà proporcional al 
consum estimat. Els socis consumidors 
pagaran l’energia solar consumida, du-

rant un període establert d’entre 5 i 7 
anys, a un preu que serà el 20% menor 
del de mercat. Després d’aquest període, 
les inversions estaran amortitzades i el 
crèdit sufragat. Aleshores, se seguirà pa-
gant l’energia solar, però a un cost ja pro-
per a zero. Els socis que aportin coberta 
per a les instal·lacions de la comunitat, 
rebran una compensació per metre qua-
drat cedit a la comunitat. Està previst 
que la nova comunitat pugui començar 
a operar el primer trimestre del 2023.

Manresa crea a Bufalvent la primera 
comunitat energètica empresarial del país 
La nova cooperativa, batejada com a ‘Manresa Il·lumina’, 
construirà i gestionarà instal·lacions solars fotovoltaiques. Té 
suport municipal i podrà donar servei a tots els polígons

Arriben els primers busos 100% elèctrics a la ciutat
Els primers dos busos 100% elèctrics ja 
han arribat a Manresa. És previst que en-
trin en circulació durant aquest desembre 
i que es vagin incorporant a la flota de Bus 
Manresa de manera progressiva. Un cop 
estiguin tots en circulació, Manresa tindrà 
una flota de busos 100% sostenible, amb 
8 busos elèctrics i 7 d’híbrids. Només en 
quedaran 3 (els vehicles de reserva) que 

funcionen amb gasoil. La inversió global 
per renovar la flota i millorar el servei as-
cendeix a 6,1 milions d’euros, 2,3 milions 
dels quals arribaran a través del fons Next 
Generation. La inversió inclou l’adaptació 
de les instal·lacions per poder realitzar la 
recàrrega elèctrica i la millora de l’eficièn-
cia i la digitalització del servei, que inclou 
noves pantalles, càmeres i marquesines.

Representants de les empreses participants, amb l’alcalde i regidors, el dia de la presentació
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celebrat el 16 de juny passat, amb la 
voluntat de reconèixer Maria Ciuraneta 
Sannicolas com la principal impulsora 
del bàsquet femení a Manresa, la pri-
mera meitat del segle XX. El seu impuls 
i la seva tenacitat van fer que passés per 
diverses responsabilitats dins el món del 
bàsquet femení, des de jugadora fins a 
directiva. La sol·licitud de denominació 
d’aquest espai va ser feta pel Manresa 
Club Bàsquet Femení, en el marc de la 
Capitalitat del Bàsquet Femení que ha 
ostentat Manresa. 

Els fons europeus deixen 3,6 milions 
d’euros per a L’Anònima i la Torre Lluvià
L’estat aprova les dues sol·licituds presentades per l’Ajuntament 
per rehabilitar dos edificis del patrimoni modernista manresà

El Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana ha aprovat les dues 
sol·licituds de l’Ajuntament al progra-
ma de rehabilitació d’edificis públics, 
finançat pels fons europeus Next Gene-
ration, i ha concedit 3,6 milions d’euros 
a dos edificis del patrimoni modernista 
manresà, la nau de L’Anònima i la Torre 
Lluvià, que són obra d’Ignasi Oms i Pon-
sa i que estan declarats Bé Cultural d’In-

terès Local. Del total de diners, 2,8 mi-
lions corresponen a L’Anònima i 815.000 
euros a la Torre Lluvià. Amb la nova sub-
venció, els fons europeus ja han portat 
prop de 20 milions d’euros a la ciutat.

Les subvencions permetran cobrir la 
major part del cost total dels projectes de 
rehabilitació. D’aquesta manera, l’Ajun-
tament haurà de complementar el fi-
nançament amb l’aportació d’1.153.592 

euros per a la rehabilitació de l’Anònima 
(el cost total del projecte és de 4.007.157 
euros) i de 219.881,12 euros per a la re-
habilitació de la Torre Lluvià (que té un 
cost total de 1.035.653,35 euros).

Els projectes han d’estar totalment 
executats abans del 30 de setembre de 
2024. L’objectiu del programa és ajudar a 
millorar l’eficiència energètica i la soste-
nibilitat ambiental, garantint la reducció 
de més del 30% del consum d’energia 
primària no renovable, accessibilitat, 
habitabilitat i conservació del parc edifi-
catori. De tot l’estat, Manresa és un dels 
24 municipis que han obtingut finança-
ment del ministeri per a dos projectes de 
rehabilitació.

L’Escola Joviat serà 
pública el curs vinent
L’Escola Joviat de Manresa passarà a ser 
el curs vinent un centre públic d’educa-
ció infantil, primària i ESO, tot esdevenint 
així la primera escola pública del Centre 
Històric. En total, oferirà per a tota la ciu-
tat 1.030 places públiques entre els tres 
nivells educatius (mentre que batxillerat 
i FP es mantindran en l’àmbit privat). Ho 
va anunciar el 4 de novembre passat el 
conseller Josep Gonzàlez Cambray (a la 
foto) en una visita al centre, que passarà 
a formar part de la xarxa pública del De-
partament d’Educació. El procés d’inte-
gració s’ha fet a petició del centre.

La pista del Vell Congost es bateja amb el nom de  
Maria Ciuraneta, pionera del bàsquet femení manresà

El Complex del Vell Congost de Manre-
sa va acollir el 12 de novembre l’acte de 
cloenda de la Capitalitat del Bàsquet Fe-
mení, que ha exercit la ciutat durant la 
temporada 2021-22. L’acte va incloure la 
descoberta d’una placa en aquesta ins-
tal·lació esportiva d’un espai que portarà 
el nom de Maria Ciuraneta Sannicolas, 
pionera del bàsquet femení manresà.

L’acte de descoberta de la placa va 
ser aprovat per unanimitat de tots els 
grups municipals amb representació a 
l’Ajuntament de Manresa durant el ple 

L’Anònima s’endú 2,8 milions d’euros dels ajuts dels fons europeusLa Torre Lluvià, que ha rebut 815.000 euros dels fons Next Generation

A l’esquerra, placa amb el nou nom i, a la dreta, un partit de bàsquet femení a la pista
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El pressupost de l’Ajuntament de Manre-
sa per al 2023 creix prop del 9% respecte 
del 2022 i s’enfila fins als gairebé 110 mi-
lions d’euros, la xifra més alta de la història 
del consistori manresà. Tot i la incertesa 
econòmica i l’augment general de preus, 
especialment en consum energètic, el 
pressupost preveu un capítol d’inversions 
de més de 14 milions, amb partides impor-
tants per a l’última fase de construcció del 
Museu del Barroc, el pla de millora de l’es-
pai públic, la mobilitat i l’eficiència energè-
tica. També s’incrementen les partides per 

El pressupost municipal del 2023 serà  
el més alt de la història, amb 110 milions
La xifra creix prop del 9% respecte del 2022. Les inversions seran 
de més de 14 milions d’euros, amb partides importants per a la 
millora de la via pública, la mobilitat i l’eficiència energètica

a ocupació i serveis socials, i s’invertiran 
més de 6 milions en projectes finançats 
pels Fons Next Generation. 

El pressupost per habitant reflecteix un 
augment en els darrers exercicis, des dels 
984 euros de 2015 fins als 1.418 del 2023. 
En relació amb altres ciutats d’entre 50.000 
i 100.000 habitants, Manresa està en una 
posició força capdavantera pel que fa a 
aquest indicador, per darrere de Sant Cu-
gat, el Prat de Llobregat o Granollers, però 
per davant de Castelldefels, Vilanova i la 
Geltrú, Rubí, Cerdanyola o Viladecans.

L’increment previst d’ingressos prové 
principalment de les transferències, so-
bretot per l’efecte dels fons Next Genera-
tion, que sumen més de 5,5 milions d’eu-
ros. Igualment, és previst rebre de l’estat 
16,4 milions d’euros (més de 800.000 
més que en l’exercici anterior), mentre 
que de la Generalitat es rebran 776.000 
euros més en Drets Socials i 523.000 més 
en Ocupació.  Igualment, la revisió de 
les ordenances fiscals aprovada pel ple 
municipal d’octubre permetrà ingressar 
més d’un milió més en impostos i taxes. 
L’Ajuntament també té previst dema-
nar crèdit per valor de 7.750.000 euros 
(400.000 menys que en l’any anterior).

Pel que fa a les despeses, l’augment 
previst, per llei, del 2,5% en el salari del 
personal de l’Ajuntament farà incrementar 
les despeses de personal en 1,4 milions 
d’euros, mentre que de moment s’ha con-
signat també un milió d’euros més al pres-
supost per fer front a l’increment del cost 
dels subministraments energètics. Un dels 
increments més importants en la despesa 
ve motivat pel canvi de model en la recolli-
da de residus, al qual es destinaran 1,7 mi-
lions d’euros més que l’any anterior. Tam-
bé augmenten les despeses en ocupació i 
serveis socials, de 377.000 i 451.000 euros.

La proposta de pressupost per al 2023 
es va fer pública en una roda de premsa 
a finals de novembre. La previsió era que 
es debatés en un ple extraordinari, previst 
pel dia 2 de desembre, dia en què l’edició 
d’aquest Apuntador ja estava tancada.

minimitzar el consum d’aigua, i així evi-
tar l’agreujament de les reserves. Els pe-
ríodes de sequera que s’han viscut han 
consolidat la cultura de l’estalvi d’aigua. 
En moments com l’actual, va bé recordar 
bones pràctiques que ens ajudaran a no 
malgastar aquest recurs, com ara tancar 
l’aixeta mentre no es fa servir, reparar-la 
si perd aigua o instal·lar dispositius que 
en redueixin el cabal.

El govern municipal 
exposa al Consell de 
Ciutat l’estat del Pla 
d’Actuació Municipal
L’Espai Plana de l’Om va acollir el 22 de 
novembre el 16è plenari del Consell de 
Ciutat de Manresa, el màxim òrgan de 
participació de l’Ajuntament de Man-
resa. L’acte, obert a tota la ciutadania, 
va ser presidit per l’alcalde, Marc Aloy 
Guàrdia. El govern municipal va exposar 
l’estat del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
2020-2023 i altres projectes de ciutat. El 
balanç es va fer seguint les quatre àrees 
en què està organitzat l’Ajuntament 
(Drets i Serveis a les Persones, Territori, 
Desenvolupament Local i Serveis Gene-
rals) i va anar a càrrec dels regidors caps 
de l’àrea. L’alcalde va exposar les accions 
per impulsar la capitalitat, el Pla de Re-
construcció i els Next Generation. En 
acabar, es va obrir un torn de preguntes.

Manresa és un dels municipis catalans  
que es troben en estat d’alerta per la sequera
El passat 25 de novembre va entrar en vi-
gor l’estat d’alerta per sequera en l’àmbit 
Ter-Llobregat decretat pel govern català, 
que afecta la ciutat de Manresa. El Co-
mitè Municipal de Sequera de Manresa, 
format per l’Ajuntament, la Junta de la 
Séquia i Aigües de Manresa, és l’organis-
me que en fa el seguiment.

Tal com estableix el Pla Especial d’Ac-
tuació en situació d’Alerta i Eventual Se-
quera de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), en aquesta fase les restriccions li-
miten l’aigua en l’ús agrícola i industrial, 
i en parcs, jardins i espais lúdics, com pis-
cines o fonts. No afecten, però, l’aigua de 
boca, ja que la dotació d’aigua màxima 
a lliurar se situa en un límit de 250 litres 
per habitant i dia, molt per sobre de la 
dotació habitual d’un mes de desem-
bre, que està en 180 litres. Tot i això, es 
recomana a la ciutadania un esforç per 

Dues de les principals inversions seran al Museu del Barroc (esquerra) i a millora de carrers (dreta)

Tancar l’aixeta fora d’ús, clau per no malgastar
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La Fira de Sant Andreu 
omple el Passeig Pere III
Manresa va celebrar l’últim cap de set-
mana de novembre una nova edició de 
la Fira de Sant Andreu, amb un centenar 
de parades al Passeig Pere III, que es va 
omplir de visitants. Enguany estava or-
ganitzada per la Unió de Botiguers i Co-
merciants (UBIC), amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. La fira va reunir més de 
60 artesans al primer tram del Passeig, 
14 parades i remolcs d’oci al segon tram 
i prop de 30 paradistes al tercer tram. 
Al llarg del cap de setmana, nombroses 
activitats es van sumar a la fira, entre les 
quals la Tómbola Solidària amb la Mara-
tó de TV3. Pel que fa a les atraccions, es 
van ubicar un any més als Trullols.

Millora d’una cruïlla  
al carrer Sant Cristòfol

L’Ajuntament de Manresa ha finalitzat els 
treballs per millorar la seguretat viària i 
la mobilitat a la zona del mercat de la Sa-
grada Família. S’ha creat un nou pas de 
vianants semaforitzat al carrer Sant Cris-
tòfol, davant del CAP, s’ha completat la 
semaforització de tota la cruïlla i se n’han 
ampliat les voreres, per tal de reduir l’iti-
nerari de vianants a la calçada i millorar 
la seguretat del sector. Es tracta d’una 

zona de la ciutat molt concorreguda, so-
bretot pels veïns dels barris de la Sagra-
da Família i de la Font dels Capellans. Un 
cop acabades les obres, s’ha invertit el 
sentit de circulació en un tram del carrer 
d’Arquitecte Montagut, entre els carrers 
Sant Cristòfol i Sabadell, també per mi-
llorar la seguretat a la cruïlla.

En marxa dos nous serveis 
gratuïts de canguratge

L’Ajuntament ha posat en marxa dos 
nous serveis gratuïts de canguratge al 
Lab 0_6 d’UManresa i a la Ludoteca Lu-
dugurus. Es tracta de dues accions que 
s’inclouen en el projecte ‘Temps x Viure’, 
que la Regidoria de Feminismes i LGTBI 
està tirant endavant per promoure i afa-
vorir la conciliació familiar, laboral i per-
sonal, i contribuir a la democratització i 
a la corresponsabilitat pública de les cu-
res. L’objectiu de la iniciativa és alliberar 
temps a les famílies i proporcionar un 
espai personal de respir a les persones 
encarregades de les cures d’infants. L’ac-
cés del servei està adreçat a les persones 
empadronades a Manresa, amb prioritat 
per a les situacions familiars més des-
favorables. Està pensat per a famílies 
responsables d’infants i adolescents d’1 
a 14 anys, amb un ús limitat de 4 hores 
setmanals o de 16 hores mensuals.

Es reforça la seguretat 
viària de rutes escolars

Els Camins Escolars dels centres edu-
catius Puigberenguer i Sant Ignasi han 
estrenat actuacions de millora, amb 
l’objectiu de reforçar la seguretat dels 
desplaçaments a peu cap a les escoles. 
L’actuació de l’Ajuntament ha consistit 
a crear espais segurs, amb nous passos 
de vianants o repintat de passos de 
vianants existents, la instal·lació de no-
ves senyalitzacions verticals i horitzon-
tals i la instal·lació de pilones.

D’altra banda, l’Ajuntament i les esco-
les Bages i Ítaca han iniciat un projecte 
conjunt que té l’objectiu d’enverdir els 
entorns escolars. La proposta pretén fo-
mentar la corresponsabilitat dels joves 
en la cura de l’espai públic i contribuir 
a educar als joves en la importància de 
les zones verdes. Es preveu enverdir i re-
posar periòdicament una cinquantena 
d’escocells propers a les dues escoles.

Disset denúncies mensuals 
a propietaris de gossos

La Policia Local i la Unitat de Sanitat de 
l’Ajuntament de Manresa han obert du-
rant els deu primers mesos de l’any 177 
expedients sancionadors a propietaris 
de gossos per incomplir diversos aspec-
tes de les ordenances municipals, cosa 
que significa 17 denúncies mensuals de 
mitjana. Del total d’expedients, 99 són 
per no disposar dels permisos ni docu-
ments necessaris, i 60 més per portar els 
animals per la via pública sense lligar o 
sense morrió. D’aquests, la meitat eren 
gossos de raça potencialment perillosa. 
La resta de denúncies (18) són principal-
ment per abandonament dels animals o 
per posar en risc la seva salut.

Visitants a la Fira de Sant Andreu, que es va celebrar l’últim cap de setmana de novembre
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El Cedem Manresa, 
doblement guardonat

El Centre de Desenvolupament Empresa-
rial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa 
ha estat guardonat amb dos premis a la 
fira de l’emprenedoria BizBarcelona. Ha 
rebut el premi Reempresa per ser una de 
les entitats amb més casos d’èxit acredi-
tats i major nombre d’empreses cedents; 
i el premi del programa SOS Mentoring, 
un programa que ofereix acompanya-
ment personalitzat i gratuït al col·lectiu de 
persones autònomes i Pimes. Va ser l’únic 
dels municipis participants en el certa-
men que va rebre dos guardons.

El cementiri estrena un 
espai per al dol perinatal
El Cementiri Municipal de Manresa ha 
inaugurat ‘L’Arbre dels records’, un nou 
espai que té la voluntat de recordar els 
nadons que van morir en l’etapa gesta-
cional, neonatal o al cap de pocs dies de 
néixer, amb l’objectiu de facilitar el dol i 
l’acompanyament i donar suport i con-
fort a les famílies afectades. El nou espai, 
a petició de l’Associació Little Stars, està 
ubicat al nord-oest del cementiri i està 
representat per un ‘Arbre dels Records’, 
un ametller que s’ha plantat just al mig 
d’una estructura circular de ferro ‘corten’.

Manresa diu prou a  
la violència masclista
Manresa va commemorar el 25 de no-
vembre el Dia Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència contra les Do-
nes, que enguany va posar èmfasi en 
la prevenció de la violència masclista 
entre joves. L’acte institucional, celebrat 
a la plaça Major, va reunir 700 alumnes 
d’instituts de la ciutat. A banda dels par-
laments institucionals, una alumna de 
la Joviat va llegir el manifest guanyador 
contra la violència masclista, escollit en 
el concurs que es va fer a diversos insti-
tuts de la ciutat. La vigília del 25N el Con-
sell Municipal de les Dones va organitzar 
un acte a la Plana de l’Om, que va inclou-
re una encesa d’espelmes.

Primer festival de creadors 
de contingut en català

Manresa va ser escenari el 5 de novem-
bre del CreaFest22, el primer festival de 
creadors de continguts en català a les 
xarxes socials, organitzat per l’associació 
Creadors.tv i l’Ajuntament de Manresa. 
Va tenir lloc a la plaça Sant Domènec i a 
l’auditori de l’Espai Plana de l’Om, amb 
xerrades, taules rodones, programes en 

directe, debats, entrevistes, espectacles i 
concerts durant tot el dia, amb una bona 
participació del públic.  L’objectiu de la 
trobada era el de normalitzar i potenciar 
l’ús de la llengua catalana a les xarxes so-
cials i als entorns digitals.

Els infants reivindiquen  
el ‘dret al paraigua’

El Saló de Sessions de l’Ajuntament de 
Manresa va acollir el 18 de novembre 
l’acte institucional de 12a edició de la 
Setmana dels Drets dels Infants a Man-
resa, que va comptar amb la participació 
dels infants de les escoles Muntanya del 
Drac i Flama, en representació de tots 
els centres educatius de la ciutat. El Ma-
nifest Commemoratiu dels Drets dels 
Infants, llegit per l’alumnat, va posar el 
focus en ‘el dret al paraigua’, és a dir, el 
dret dels infants a estar protegits de tota 
mena de violències, maltractaments i 
abusos en tots els àmbits de la seva vida. 
En aquesta edició, el Dia Internacional 
dels Drets dels Infants a Manresa, que es 
commemora cada any el 20 de novem-
bre, ha abordat el dret a néixer amb so-
cietats que mirin els nens i nenes des de 
la integritat i la cura en tots els àmbits.

Acte institucional del Dia Internacional contra la Violència Masclista, el 25N a la plaça Major

El nou ‘Arbre dels Records’ vol ser un espai per 
donar suport i confort a les famílies afectades
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Crònica del 14 de novembre

Celebració de l’acte commemoratiu

EL PALAU DE LA GENERALITAT COMMEMORA ELS 500 ANYS DE L’ESTADA D’IGNASI

Del 19 al 22 de desembre de 2022

Sala d’Actes de la Fundació Althaia de Manresa

9è CONGRÉS D’HISTÒRIA MODERNA DE CATALUNYA: 
EL MÓN D’IGNASI DE LOIOLA. RELIGIÓ, CULTURA  
I SOCIETAT ALS SEGLES XVI I XVII 

D’aquesta manera, es brinda l’opor-
tunitat de celebrar un congrés organit-
zat conjuntament per la Universitat de 
Barcelona i per l’Ajuntament de Man-
resa. L’esdeveniment tindrà lloc a Bar-
celona i a Manresa (a la sala d’actes de 
la Fundació Althaia) els dies 19, 20, 21, 
22 i 23 de desembre de 2022.

El congrés, en què hi participaran po-
nents de prestigi nacional i internacio-
nal, s’articularà al voltant de set àrees 
temàtiques, introduïdes cadascuna 
d’elles per una ponència, que són les 
següents: “Vers una nova espirituali-
tat”, “Dones i religiositat femenina en 
el món ignasià”, “Pensament i ensenya-
ment en l’era de les reformes”, “Religió 
en el món urbà i el món rural”, “La Com-
panyia de Jesús i els ordes religiosos 
(segles XVI-XVIII)”, “Circulacions cultu-
rals i artístiques” i “Política i religió”.

Totes aquestes ponències tenen re-
lació amb la figura d’Ignasi de Loiola, 
amb el context que el va acompanyar 
durant la seva estada a la ciutat de 
Manresa i amb la construcció del pen-
sament ignasià i jesuïta.

gar la figura d’Ignasi i la seva influència 
mundial. Durant l’acte, es va projectar 
un vídeo sobre el Camí Ignasià català, 
que va mostrar també la celebració que 
s’està fent a Manresa amb nombroses 
activitats, entre les quals el Fòrum Inter-
nacional Multireligiós ‘Cruïlla de Camins’, 
celebrat a finals d’aquest novembre.

L’Àrea d’Història Moderna de la Uni-
versitat de Barcelona organitza, de 
manera ininterrompuda des de l’any 
1984, el Congrés d’Història Moderna 
de Catalunya. L’habitual periodicitat 
quinquennal del congrés, que es va es-
tablir l’any 1993 a partir de la tercera 
edició, s’exceptuarà aquest any 2022, 
quatre anys després de celebrar el vui-
tè congrés. El motiu d’aquest canvi en 
el calendari és la commemoració dels 
500 anys de l’estadi d’Ignasi de Loio-
la (1491-1556) a Manresa i la primera 
redacció, a la Cova de Manresa, dels 
Exercicis Espirituals.

 

 

El Palau de la Generalitat va acollir el 14 
de novembre l’acte institucional de com-
memoració dels 500 anys de l’estada 
d’Ignasi de Loiola a Catalunya, que va ser 
presidit pel president de la Generalitat, 
Pere Aragonès Garcia. L’acte va comptar 
amb les actuacions de l’Esbart Manresà 
de l’Agrupació Cultural del Bages, que va 
interpretar un fragment de ‘Rapte’, i de 
l’Orfeó Manresà, que va oferir ‘Un home 
nou’, de Xavier Pagès Torroja, amb lletra 
de Joan Torner Sanchez.

A banda del president Aragonès, hi 
van intervenir també l’alcalde de Manre-
sa, Marc Aloy Guàrdia, que va reivindicar 
l’esperit de transformació d’Ignasi com 
a llegat per millorar el país i la ciutat, i la 
consellera de la Presidència, Laura Vila-
grà Pons. També van parlar el director de 
la Cova, Xavier Melloni Ribas, i el cardenal 
Joan Josep Omella Omella, que va llegir 

una carta del Papa Francesc. Al públic, hi 
havia una nombrosa representació man-
resana, encapçalada pels membres de la 
corporació.

Es tracta de la celebració oficial de l’Any 
de Commemoració, que va ser aprovat 
pel Govern el desembre  de 2021 amb 
l’objectiu de destacar, recuperar i divul-

 Institucional

Cultura i art

NOTÍCIES

A l’esquerra, actuació de l’Esbart Manresà i, a la dreta, fotografia de família, en l’acte institucional
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CULTURA

L’Arxiu Comarcal del Bages i l’Arxiu Mu-
nicipal de Manresa s’ubicaran en un nou 
edifici que es construirà als terrenys de 
la part posterior de l’Ajuntament, entre 
el carrer del Bisbe, el carrer Vallfonollosa, 
el carrer de Na Bastardes i la Baixada dels 
Jueus. El nou equipament ampliarà els 
espais per millorar la conservació, l’accés 
i la difusió del patrimoni documental de 
la ciutat i la comarca.

Així ho van anunciar el 15 de novem-
bre la directora general del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat, Sònia Her-
nández Almodóvar, i l’alcalde de Manre-
sa, Marc Aloy Guàrdia. La unió dels dos 
arxius en un mateix immoble millorarà 
la gestió integral de la documentació 
municipal i comarcal, tant la de caràcter 
administratiu com patrimonial. Una part 
de l’espai de l’arxiu comarcal se cedirà 
al Centre d’Estudis del Bages, seguint la 
col·laboració establerta entre els arxius 
comarcals i els centres d’estudis.

Un nou edifici acollirà l’Arxiu Comarcal 
del Bages i l’Arxiu Municipal de Manresa
L’equipament es construirà a la part posterior de l’Ajuntament i 
ampliarà els espais per millorar la conservació, l’accés i la difusió

Els terrenys on es construirà el nou 
edifici, cedits per l’Ajuntament, són una 
peça clau de la reformulació urbanística 
de la zona: un espai al centre de la ciutat, 
a prop de la Seu de Manresa i del també 
futur emplaçament de la seu de la Gene-
ralitat a la Catalunya Central.

Capacitat per a 14 
quilòmetres de documents
La previsió és que durant el 2023 s’iniciï 
la redacció del projecte bàsic i executiu, 
finançat pel Departament de Cultura. La 
redacció del projecte serà objecte d’un 
concurs públic. Prèviament, es faran els 
estudis històrics i els treballs arqueolò-
gics necessaris. El projecte executiu 
determinarà la integració dels edificis 
residencials del carrer Vallfonollosa, que 
estan protegits parcialment.

En la presentació, la directora gene-
ral del Patrimoni Cultural va destacar 

Autoritats, responsables dels arxius i representants d’entitats, als terrenys on es farà el nou arxiu

El jurat del Premi Amat-Piniella dona a conèixer els finalistes
Ja s’han donat a conèixer les obres se-
leccionades pel jurat per al 23è Premi 
Joaquim Amat-Piniella, que convoquen 
Òmnium Bages-Moianès i l’Ajuntament 
de Manresa:  ‘El temple dels pobres’, d’Al-
fred Bosch; ‘La Vall de la Llum’, de Toni 
Cruanyes; ‘El país de l’altra riba’, de Maite 
Salord; i ‘Lliçó d’arquitectura’, d’Antoni Vi-
ves. L’acte de lliurament tindrà lloc el 22 
de febrer, dins les Festes de la Llum.

que el nou arxiu ampliarà la capacitat 
fins als 14 quilòmetres de documents 
(unes 140.000 capses d’arxius). “Posem 
a disposició de la ciutadania un arxiu 
modern que garanteixi la conservació, 
el tractament, l’accés i la difusió del 
patrimoni documental”. Al seu torn, 
l’alcalde de Manresa, va subratllar que 
l’espai escollit, en ple Centre Històric, 
permetrà continuar transformant i re-
vitalitzant la zona, i va valorar positiva-
ment la importància de “poder apropar 
l’arxiu històric a la Casa Consistorial, on 
ara podran retornar documents que 
expliquen la història de la ciutat, com 
el Llibre Verd de Manresa”, del segle 
XIV, que recull els privilegis atorgats a 
la ciutat pel Rei Pere III el Cerimoniós. 

La marxa de l’arxiu de l’Antic Col·legi 
Sant Ignasi permetrà disposar de més 
espai per a futures ampliacions del Mu-
seu del Barroc de Catalunya, les obres 
del qual s’estan executant en aquests 
moments.
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El Centre Cultural del Casino ha inau-
gurat ‘Matèria d’exercici’, una exposició 
amb diversos artistes que reflexionen 
sobre el llegat d’Ignasi i els exercicis es-
pirituals, i el seu sentit en el món con-
temporani. L’organitzen l’Ajuntament de 
Manresa, a través del Centre Cultural el 
Casino i del projecte Manresa 2022, i el 
Museu de Manresa. Es podrà visitar fins 
al 15 de gener, de dimarts a diumenge 
de 17.30 a 20.30 h.

L’exposició, preparada pels manresans 
Oriol Fontdevila i Oriol Vilanova, inclou 
noves produccions que han estat realit-
zades per a l’ocasió per part dels artistes 
Patrícia Dauder (Barcelona, 1973), Oier 
Etxeberria (Azpeitia, 1974), Rubèn Verdú 

Nou artistes reflexionen sobre el llegat 
espiritual d’Ignasi en una mostra al Casino
L’exposició, que porta per títol ‘Matèria d’exercici’, es pot visitar 
fins al 15 de gener, a la sala gran de l’equipament cultural

(Caracas, 1962) i el mateix Oriol Vilanova 
(Manresa, 1980). També reunirà treballs 
de Josefa Tolrà (Cabrils, 1880 – 1959) i 
Antoni Ricard (Manresa, 1937 – 2020); i 
un projecte de comunicació gràfica per 
part del col·lectiu Bendita Gloria, format 
per Santi Fuster (Sabadell, 1983) i Alba 
Rosell (Manresa, 1983).

La mostra realitza una aproximació ac-
tualitzada i a la vegada crítica a aspectes 
del llegat d’Ignasi de Loiola relacionats 
amb la mística popular, la propaganda 
política i religiosa o la cultura visual, i fa 
referència a episodis de la història con-
trovertits, relacionats per exemple amb 
la Companyia de Jesús, o bé a artistes 
conceptuals com ara Joseph Beuys.

‘La Jaula de las Locas’ i ‘El Petit Príncep’,  
a la programació d’hivern del Kursaal
El Kursaal ja té a punt la programació per 
als mesos de gener a juny de 2023, amb 
una setantena d’espectacles. Les entra-
des es posen a la venda a partir del 3 de 
desembre a la web kursaal.cat o a les ta-
quilles de dimarts a dissabte, d’11 a 13 h 
i de 18 a 20 h.

La nova programació portarà a Man-
resa artistes com Paz Padilla, el violinista 
Ara Malikian, els musicals ‘La Jaula de las 
Locas’ (a la foto) i ‘El Petit Príncep’ (dirigits 
per Àngel Llàcer i Manu Guix), el Ballet 
Nacional de Cuba, les comèdies ‘Quant 
temps em queda?’ o ‘La pell fina’. I obres 
com ‘La Trena’ (amb Cristina Genebat, 
Marta Marco, Carlota Olcina i Clara Segu-
ra) o ‘Harakiri’ amb Ariadna i Clara Peya. 
També hi haurà els concerts de Blaumut, 
María del Monte, Nena Daconte, Guillem 
Roma, Jo Jet i Maria Ribot, una nova edi-
ció de ‘Simfonova’ amb Marcel Gorgori, 
el Cor de Cambra del Palau de la Música 
i també l’Orquestra Simfònica del Liceu 
amb la cantant Sílvia Pérez Cruz. I dins 
de la programació d’Imagina’t, destaca 
el concert de Xiula amb ‘Descontrol Or-
questral’. Tot això i molt més!

MÉS PROPOSTES

DRET A PARAIGUA
Exposició d’alumnes de primària, dins 
de la Setmana dels Drets dels Infants

DEL 3 AL 16 DE DESEMBRE
BIBLIOTECA DEL CASINO

JOAN FUSTER, 
UNA VIDA IL·LUSTRADA

DEL 6 DE DESEMBRE AL 12 DE GENER 
BIBLIOTECA ATENEU LES BASES

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA 
Obres de petit format (20x20 cm)

DEL 16 DE DESEMBRE AL 13 DE GENER 
CERCLE ARTÍSTIC (C/ BARRERES, 1) 
DE 18 A 20.30 H

MONS MÀGICS
Obra artística de Carmen Morosanu

CASAL DE LES ESCODINES 
DEL 5 AL 30 DE DESEMBRE

Podeu consultar tota  
la programació cultural  
a manresacultura.cat

Imatges de l’exposició ‘Matèria d’exercici’, on es pot veure l’obra de nou artistes
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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 DE VALLDAURA
“Soc una persona molt de barri. M’agra-
da Valldaura, m’estimo el barri. M’ha 
passat aquí i també m’ha passat al barri 
antic, on he treballat durant 50 anys, i 
que també m’estimo molt. És l’altra mit-
ja taronja!”. Josefina Portell Piera, molt 
coneguda per diverses generacions per 
haver estat mig segle darrere del taulell 
de la botiga de llaminadures Magrinyà 
(al carrer Vilanova), és des de fa 13 anys 
presidenta de l’Associació de Veïns del 
barri on viu, el de Valldaura, un dels que 
fa frontera amb el Centre Històric.

Als seus 81 anys d’edat, continua amb 
la mateixa energia encomiable amb què 
va començar, tot i que deixa clar que és 
una feina de tota la junta de l’entitat. “Jo 
soc la cap visible de l’Associació de Veïns, 
però no podria fer ni la meitat de la fei-
na si no tingués tota la gent que treballa 
al meu costat i que ho sap fer tan bé!”, 
destaca. La junta és formada per quinze 
persones, entre les quals la presidenta, el 
vicepresident, el secretari, la tresorera, el 
coordinador d’àrees i els vocals.

De raval a barri residencial
El barri de Valldaura, situat a l’oest del 
nucli antic, en una de les terrasses baixes 
del riu Cardener, s’estén des de les an-
tigues muralles (la plaça de Valldaura i 
el torrent dels Predicadors) fins al Pont 
Nou. És un dels diversos ravals que a la 
baixa edat mitjana van començar a fer-
se fora del nucli murallat, a les vores dels 
camins rurals. El segle XIX, arran de la in-
dustrialització, el barri es va anar conver-
tint en l’eixample industrial de la ciutat. 

Actualment, és un barri eminentment 
residencial, on viuen més de 7.000 per-
sones. L’Associació de Veïns té 585 socis, 
mentre que La Nostra Llar, l’equipament 
que gestiona l’entitat adreçat sobretot a 
persones grans, té 365 associats. “Tant a 
l’Associació com a La Nostra Llar hi tenim 
socis del barri, però també de fora. Som 
un barri obert a tothom”, ressalta Portell.

Al llarg de l’any, l’entitat veïnal procura 
mantenir plens d’activitats els dos locals, 
tant el de La Nostra Llar (al carrer Dos de 

Maig, 26-28) com el de l’Associació (al ca-
rrer d’Ausiàs March, 10). A La Nostra Llar 
és on es concentren les activitats adreça-
des a persones grans. Cada setmana hi 
ha pilates (dilluns, dimarts i dimecres); 
jocs de memòria (dimarts); dòmino, bi-
llar i parxís (cada dia); manualitats (di-
lluns); labors (dijous) i ball de tarda (di-
vendres). A més, La Nostra Llar és el punt 
de vacunació del barri, rep el servei de 
podologia i, al llarg de l’any, organitza 

nombroses activitats més, com tallers de 
memòria i xerrades divulgatives. El mes 
de maig, celebra la tradicional sardinada 
i la festa de la gent gran, on s’homenatja 
una vintena de persones grans.

El local de l’Associació de Veïns, per la 
seva banda, també organitza activitats 
durant tot l’any, per a gent de totes les 
edats, com cant coral, biblioteca, ioga, 
teatre i classes de català per a persones 

nouvingudes. Pel que fa a les festes del 
barri, se celebren durant un cap de set-
mana del mes, i no hi falten el mercat de 
segona mà, jocs infantils, balls, actua-
cions de dansa, gegants i botifarrada.

Les festes del barri d’aquest any van 
ser especials, ja que van incloure un ho-
menatge a les víctimes de la Covid-19 i 
al personal de salut, amb la col·locació 
d’una placa a la plaça 8 de Març. “Teníem 
moltes ganes de fer aquest homenatge, 

per tota la gent que ja no hi és i pels tre-
balladors sanitaris que ens van ajudar 
tant”, manifesta Portell.

Per acabar l’any, no hi faltaran les acti-
vitats nadalenques. El 13 de desembre hi 
haurà taller de cuina de Nadal a La Nos-
tra Llar (18 h); el dia 20 es farà cagar el tió 
al local de l’Associació de Veïns (18 h). I 
el dia 22, a la tarda, torronada i concert 
amb la coral del barri a La Nostra Llar.

Durant l’any, l’Associació de Veïns i Veïnes organitza 
nombroses activitats tant al local de l’entitat veïnal, al carrer 
d’Ausiàs March, com a La Nostra Llar, al carrer Dos de Maig

BARRIS 

Aquest mes parlem amb  
JOSEFINA PORTELL PIERA, 
presidenta de l’Associació  
de Veïns i Veïnes de Valldaura



  

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. 
Aquest desembre s’obren les convocatòries 
del procés específic d’estabilització de 
l’ocupació temporal (25 places per concurs-
oposició, 30 per concurs de mèrits i 4 pel torn 
de reserva per a persones amb discapacitat). 
També es reobre la presentació de sol·licituds 
per a la borsa de tècnics/ques en gènere 
i diversitat. Més informació al 93 875 24 44  
o a l’adreça seleccio@ajmanresa.cat. 
A més, a ciomanresa.cat hi trobareu eines, 
formació i ofertes de feina.

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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NOVES EINES PER  
FER FRONT A LA  
CRISI ENERGÈTICA
Aquesta tardor s’han fet públiques dues 
iniciatives molt potents que feia anys 
que estàvem treballant per accelerar la 
transició energètica. 

La primera és la creació d’una ener-
gètica pública, dins l’empara d’Aigües 
de Manresa. Aquest octubre s’han 
instal·lat les primeres plaques solars, a 
la seu d’Aigües, a la Plana de l’Om. Ara, 
l’empresa pública podrà fer estudis, 
executar i mantenir instal·lacions 
d’energies renovables en equipaments 
públics i per a iniciatives publicopri-
vades. Amb això, tenim feina per anys, 
però el projecte té voluntat de créixer i 
arribar a altres municipis i a particulars. 

La segona iniciativa és la constitució 
de la primera comunitat energètica 
empresarial de l’Estat, Manresa Il·lumi-
na, una cooperativa que arrenca amb 
31 empreses del polígon de Bufalvent 
i que vol créixer a tots els polígons de 
Manresa, per tal de generar, compartir 
i consumir energia renovable a un preu 
raonable, fet que millora la competi-
tivitat de les empreses i n’assegura la 
viabilitat. Com a Ajuntament, vam sem-
brar la llavor, gestant la idea i obtenint 
subvencions per estudiar i assessorar 
la creació de la comunitat energètica. I 
l’Associació d’Empresaris de Bufalvent 
ha fet néixer aquesta llavor, que creixerà 
i donarà tants bons fruits! És un fet ben 
singular, l’enveja de molts municipis on 
les empreses dels seus polígons ni tan 
sols estan associades. 

Amb aquestes eines, lluitem decidi-
dament contra el canvi climàtic i posem 
el bé comú per damunt dels interessos 
depredadors de l’oligopoli energètic 
espanyol.

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 

ARA VE NADAL
Sense gairebé ni adonar-nos-en, ja 
som al desembre. La tardor i el fred 
van costar Déu i ajut que arribessin. 
Semblava que l’estiu, segons els 
experts, menys calorós dels propers 
anys no volia marxar, i el canvi de roba 
a l’armari es feia pregar.

Amb els panellets i les castanyes, 
van arribar, sense fer soroll, però amb 
força sorpresa, els llums de Nadal. 
Encara amb màniga curta, vèiem i 
observàvem com la ciutat s’omplia de 
llums per recordar-nos que, ben aviat, 
les cases s’ompliran de tradició i que 
els carrers s’il·luminaran per tornar a 
veure desfilar els Reis d’Orient, carre-
gats d’il·lusió per a petits i grans.

I ja hi som! Els llums il·luminen 
amb força els carrers de la ciutat i el 
Centre Històric de Manresa no n’és 
cap excepció: la decoració nadalenca 
ens engalana els carrers de dins les 
antigues muralles i ens obre la porta al 
retorn de l’època més màgica de l’any.

I un altre any tornem a gaudir (per fi 
sense mascaretes i amb tota l’esplen-
dor) dels millors Pastorets del món, 
que ompliran els Carlins de fúries, 
rialles i aplaudiments; de l’Arbre dels 
Desitjos, ben plantat al davant del 
gran Om fent florir dia a dia els anhels 
de tots nosaltres; de les parades de la 
fira de Santa Llúcia, amb els caganers 
i tot l’indispensable per a guarnir les 
nostres llars... i sobretot, d’aquells 
petits moments de felicitat compar-
tida amb les nostres persones més 
estimades i imprescindibles.

Abrigats i amb l’esperança que els 
dubtes que ens sobrevolen es vagin 
dissipant, arriba Nadal i amb ell, una 
altra oportunitat per fruir de la màgia 
a la nostra ciutat. Permeteu-me que 
sigui dels primers a desitjar-vos un 
Bon Nadal i a convidar-vos a viure’l 
intensament a la nostra ciutat.

Josep Maria Fius Rubí
Junts per Manresa

Anjo Valentí Moll
Partit dels Socialistes de Catalunya

Pol Huguet Estrada
Esquerra Republicana de Catalunya

ORDENANCES 
FISCALS DE MANRESA
El sistema fiscal municipal s’ha de 
configurar com a solidari; basat en la 
contribució d’acord amb el principi 
de capacitat econòmica de cadascú, 
progressiu, i redistributiu.

Defensem des del PSC una política 
fiscal manresana adequada davant 
un context de greu conjuntura social 
i econòmica que, de nou, pateixen 
la majoria de famílies a la ciutat i, en 
especial, per a les llars més vulnerables 
per l’augment dels costos de preus 
de productes bàsics i de l’energia. 
Les modificacions de les ordenances 
fiscals per al 2023 que va aprovar el 
govern de l’Ajuntament no responen 
i no tenen present aquesta situació, 
amb un augment generalitzat de les 
seves taxes i impostos. 

Són unes ordenances que, en lloc 
de prioritzar la seva ciutadania i el bé 
comú, prioritzen el fet de salvar unes 
finances de l’Ajuntament. No responen 
a l’objectiu de modular una política 
impositiva municipal davant un con-
text extraordinari.

Vam proposar al govern la conge-
lació per a l’any que ve de totes les 
ordenances fiscals (exceptuant la que, 
de forma justa, pertocava incrementar 
com és la taxa d’ocupació dels caixers 
automàtics a la via pública per part de 
les entitats bancàries); i si més no, no 
augmentar totes aquelles amb més in-
cidència directa a les famílies i llars, en 
línia amb els principis d’una fiscalitat 
justa i equitativa en moments de crisi 
com la que es pateix.

Acompanyades d’un paquet d’aug-
ments d’algunes de les bonificacions 
existents a les ordenances fiscals, i d’al-
tres de noves, especialment adreçades 
a famílies vulnerables i petits negocis, 
tot incentivant la contractació laboral, 
i la rehabilitació d’habitatges. 
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VIURE 
SENSE POR
El passat 25N, Dia Internacional contra 
les Violències Masclistes, el moviment 
feminista ha tornat a sortir al carrer. 
Aquest any s’ha posat el focus en 
l’imaginari col·lectiu del terror sexual 
i com aquest representa una de les 
principals estratègies del patriarcat per 
garantir el control social i la privació 
de llibertats de les dones.

Posant-li nom sona contundent, 
però és una estratègia que, malgrat 
que és molt efectiva, també és molt 
subtil, perquè, no només es transmet 
a través dels mitjans de comunicació, 
amb notícies diàries sobre abusos 
o agressions, o en l’àmbit cultural 
a través del cinema, les sèries o els 
contes i novel·les, sinó que també 
s’escola entre les escletxes dels espais 
de socialització i, fins i tot, els espais 
més íntims o afectius com puguin ser 
la família o les amistats.

A quantes noies ens diuen que no 
tornem soles de nit o que no anem 
per carrers mal il·luminats quan es faci 
fosc? Evidentment, aquests comen-
taris parteixen d’una bona intenció, 
però, sense adonar-se’n, porten dins 
tota la càrrega d’aquest relat del terror 
sexual que ens vol disciplinar i que 
no ens deixa ocupar lliurement l’espai 
públic perquè, potser sense voler-ho, 
fan que tinguem por de fer-ho.

Per sort, a Manresa tenim col·lectius 
feministes que lluiten contra el pa-
triarcat teixint comunitat per canviar 
la societat. I, fent-ho, ens recorden que 
totes hem de fer un exercici de revisió, 
perquè arribi aviat l’any que no calgui 
reivindicar res el 25N.

Gemma Boix Pou
Fem Manresa-Amunt

EL POLÍGON  
DEL PONT NOU
És una reclamació històrica de Ciuta-
dans Manresa: la necessitat de crear 
nous espais industrials amb capacitat 
de captar inversió i la implantació de 
noves empreses dins de la ciutat, ja 
que actualment en tenim una man-
cança important. Espais dotats de 
totes les necessitats per potenciar 
la Indústria 4.0, que ja fa més d’una 
dècada que es troba entre nosaltres, 
i perquè no, per mirar aquesta nova 
revolució que és la Indústria 5.0, és a 
dir, una col·laboració més gran entre 
les màquines i humans per millorar 
l’eficiència i la productivitat.

Aquesta col·laboració vindrà donada 
a través d’una intel·ligència artificial 
més gran en els processos, sobretot 
amb més robotització, però, alhora, 
amb un empoderament més gran a les 
persones i molt més sostenible.

A Manresa, el pla a més curt termini 
passa per desenvolupar la nova fase 
del polígon del Pont Nou. Parlem 
d’una àrea de més de 160.000 metres 
quadrats que cal desenvolupar i que 
permetrà pràcticament duplicar l’espai 
del propi polígon. Tot això forma part 
d’una economia circular, que ens per-
metrà la creació de nous llocs de tre-
ball i la generació de noves sinergies 
industrials. I, per fi, sembla que ara 
estem més a prop que aquest procés 
arrenqui amb garanties que, a més 
a més, serà part motora de la nostra 
economia. Com no pot ser d’una altra 
manera, des del nostre grup estarem 
vetllant, empenyent i donant suport 
perquè això passi en els propers me-
sos i no es dilati més en el temps.

Andrés Rojo Hernández
Ciudadanos

EL POLIESPORTIU  
DE LA FONT DELS 
CAPELLANS
Un barri amb equipaments i zones 
verdes és molt necessari per als veïns, 
per poder respirar i gaudir d’activitats 
esportives i de lleure. La Font dels 
Capellans és un dels barris més ben 
dotats en equipaments, jardins, espai 
per a exercicis per a la nostra gent 
gran, zona de cal·listènia (on els joves 
practiquen el seu esport a l’aire lliure), 
espais amplis per a les seves festes i 
altres activitats que es fan durant l’any.

Té un poliesportiu molt ben prepa-
rat, però està tancat. El motiu és per 
l’incivisme. Per això, es penalitza tot el 
barri. Un poliesportiu del qual abans 
gaudien molts joves, fins i tot de tres 
barris del voltant i de tota la ciutat, i 
que ara no poden fer-ho. Tenir unes 
instal·lacions tancades per l’incivisme 
d’uns quants no és de justícia. Dema-
nem als joves que deixin les pantalles. 
Fem camins escolars per fomentar 
la socialització i l’exercici, però els 
tanquem una de les activitats de més 
socialització i sanes que poden tenir, 
que és gaudir de l’esport i gratuït.

No deixo de pensar en el barri de la 
Parada, que observa com el barri de la 
Font dels Capellans té un poliespor-
tiu molt útil, molt ben preparat, però 
tancat. En canvi, la Parada no en té 
cap per poder oferir aquest servei al 
jovent. Per aquest motiu, té el mateix 
valor tenir-lo i no aprofitar-lo que no 
tenir-ne cap.

Això sí, actualment aquesta ins-
tal·lació serveix per tenir el colomar 
més gran de tot Manresa i, fins i tot, es 
podria dir del Bages. Hauríem de pren-
dre una decisió des de l’Ajuntament de 
Manresa per poder donar utilitat a les 
instal·lacions que ja tenim, tot oferint 
un servei extra als barris.

Miguel Cerezo Ballesteros
Regidor no adscrit



 

Si teniu més de 65 anys i veieu que cada 
cop necessiteu més suport per a les tas-
ques quotidianes, teniu al vostre abast 
els recursos del Servei d’Atenció Domi-
ciliària (SAD) de l’Ajuntament de Man-

resa. La finalitat és atendre en el propi 
habitatge les persones o famílies en si-
tuació de manca d’autonomia personal, 
dificultats de desenvolupament o amb 
problemàtiques familiars especials. 

L’Equip d’Atenció a les Persones Grans, 
a la Dependència i a la Discapacitat atén 
les persones usuàries a l’Oficina de Ser-
veis Socials de l’Ateneu les Bases, que 
està situat al carrer Cintaires (s’hi pot 
anar en bus amb les línies 2 i 8).  Allà, les 
professionals informen la ciutadania de 
forma personalitzada de 9 a 14 h. També 
organitzen sessions grupals informati-
ves un cop al mes al mateix Ateneu, o als 
diferents barris de la ciutat (es pot dema-
nar més informació a les associacions de 
veïns o a les entitats de persones grans).

Una persona gran, amb discapacitat 
i/o dependència, pot accedir a diferents 
recursos municipals del SAD. D’una ban-

da, el Servei Municipal d’Ajuda a Domi-
cili, que ofereix suport personal, atenció 
i ajut a persones que viuen soles o amb 
altres persones que també requereixen 
aquesta atenció. Ajuden en la higiene 

personal, el control de la medicació i en 
els moments de llevar-se, vestir-se i en-
llitar-se. Ofereixen suport personal i su-
port familiar.

En segon lloc, el Servei de Teleassis-
tència Municipal ofereix un canal de 
comunicació directe entre les persones 
que poden estar en una situació de risc 
(per edat, fragilitat o dependència) i els 
professionals que les han d’atendre. Te-
nen prioritat les persones majors de 80 
anys. Només prement un botó en cas 
d’emergència, obtindran una resposta 
assistencial ràpida. També truquen pe-
riòdicament per saber com es troba la 
persona,  li recorden visites mèdiques si 
cal i li fan un seguiment preventiu del tot 
adaptat.

També hi ha el Programa Xec Servei 
(un val de descompte per cobrir neces-
sitats, com la neteja de domicili, suport 

personal, compra i elaboració d’àpats) 
i el Servei d’Àpats a Domicili, que atén 
mancances d’autonomia personal res-
pecte de l’alimentació de persones 
grans, amb dependència o discapaci-
tat, prevenint així situacions de crisi i 
de deteriorament, o de disminució de 
la qualitat de vida.

Suport a persones grans o amb manca 
d’autonomia per a tasques quotidianes

LA CONTRA Cada mes, donem a conèixer un servei municipal

SERVEI D’ATENCIÓ  
DOMICILIÀRIA

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
C/ Cintaires, 30-32, 3r. (Ateneu Les Bases)
Horari: de 9 a 14 h
Tel. 93 878 24 84
serveissocials@ajmanresa.cat
www.manresa.cat

 AJUT A DOMICILI
 Adreçat especialment a persones amb 

dependència (grans, amb discapacitats, 
malaltes...) que viuen soles o amb altres 
persones que precisen també aquesta 
atenció. Oferim suport personal, atenció 
i ajut (higiene personal, suport personal, 
control de la medicació...) i suport en aquells 
casos que, per canvis de situacions familiars, 
requereixen aprenentatges necessaris per a 
afrontar noves situacions o sobrecàrrega de 
responsabilitats..

 TELEASSISTÈNCIA
 La finalitat és que les persones soles, o 

que estan moltes hores soles, tinguin una 
resposta assistencial ràpida  en situació 
d’emergència, només prement un botó. 
El sistema és un aparell que, connectat 
de forma permanent a una centraleta, 
permet rebre el senyal d’alarma i realitzar, 
periòdicament, un control i seguiment 
preventius de la seva situació.

 ÀPATS A DOMICILI
 La finalitat és atendre les mancances 

d’autonomia personal respecte de 
l’alimentació de persones grans, prevenint 
així situacions de crisi i de deteriorament 
o disminució de la qualitat de vida a les 
llars. Oferim trasllat a domicili d’un àpat 
dietèticament equilibrat i adequat a la 
dieta que requereix la persona sol·licitant.

 PROGRAMA XEC SERVEI
 La finalitat és proporcionar un ajut econòmic 

a aquelles persones que precisen d’atenció 
domiciliària, especialment de suport en la 
neteja del domicili, però també fisioteràpia, 
acompanyaments, servei de podologia i 
logopèdia.

QUÈ US OFERIM?

El Servei d’Atenció Domiciliària ofereix ajut i àpats a domicili, entre altres recursos
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