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L’Anònima guanyarà 
un espai per a activitat 
cultural i promourà les 
indústries creatives

Es redueix a la meitat 
el preu de les targetes 
T10 i TMobilitat del 
bus urbà de Manresa

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

La gran majoria de les tasques són de seguretat  
ciutadana, trànsit i assistència a veïns i veïnes

La Policia Local en xifres: 
20.000 actuacions en un any
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Accidents de trànsit

Sense ferits    466
Amb ferits    239

705

Controls

147

ACTUACIONS DE  
LA POLICIA LOCAL  

DE MANRESA EL 2022

Detencions

126

19.803
Policia Assistencial     25’4 % 

Seguretat Ciutadana     28’75 %
Policia Administrativa     11’22 %

Policia de Trànsit     33’6 %
Altres     0’9 %

Total d’actuacions

superaven la taxa de 0,60 mil·ligrams per 
litre d’aire espirat, i la resta (95) estaven 
per sota d’aquesta taxa i van generar 
sancions administratives.

Pel que fa a les denúncies de tràn-
sit, la Policia Local de Manresa en va 
interposar 39.239, la gran majoria per 
infraccions de les normes generals de 
circulació (38.663) i la resta per falta de 
documentació i deficiències del vehicle. 
Un total de 1.767 vehicles van ser retirats 
per la grua, principalment per estar mal 
estacionats.

Prop de 300 multes 
a patinets elèctrics
Específicament, les denúncies per pati-
nets elèctrics (Vehicles de Mobilitat Per-
sonal) van generar 282 denúncies per 
infraccions de trànsit, una mitjana de 
23 mensuals. La majoria de denúncies 
són per circular en patinet per voreres o 
zones de vianants.

D’altra banda, al llarg del 2022 la Po-
licia Local va organitzar un total de 147 

pandèmia que van estar vigents durant 
una part de l’any 2021.

La majoria d’actuacions del 2022 van 
ser per trànsit (33,6%), seguretat ciu-
tadana (28,75%) i temes assistencials 
(25,4%). La policia administrativa va re-
presentar un 11,22% del total d’actua-
cions, mentre que la resta (0,9%) va ser 
per altres qüestions.

Mirant el detall de les xifres, co-
mençant per trànsit, l’any 2022 hi va 
haver al nucli urbà de Manresa 705 acci-
dents de circulació, la majoria (466) sen-
se ferits, mentre que la resta (239) amb 
persones lesionades.

Els controls de trànsit van generar 180 
alcoholèmies positives. Gairebé la mei-
tat (85) van ser denúncies penals, ja que 

La Policia Local de Manresa va fer durant 
el 2022 un total de 19.803 intervencions, 
una mitjana de 55 cada dia. La xifra in-
clou tot allò que genera registre i infor-
me policial, és a dir, tant les actuacions 
de resposta a alertes i incidents com 
també els serveis que es planifiquen 
diàriament, com operatius de vigilància 
específics i controls. La dada no inclou, 
per exemple, ni les multes de trànsit ni 
les atencions a les consultes que diària-
ment els ciutadans i ciutadanes adrecen 
als agents a peu de carrer.

La xifra global d’intervencions del 
2022 és lleugerament inferior a la de 
l’any anterior, quan en van ser 20.361, 
cosa que s’explica per l’increment de 
controls vinculats a les restriccions de la   

BALANÇ ANUAL DEL COS MUNICIPAL

La Policia Local de Manresa porta a 
terme 20.000 actuacions el 2022 entre 
serveis planificats i respostes d’avisos
Una mitjana de 55 intervencions diàries. La Policia Local 
de Manresa ha tancat l’any 2022 amb gairebé 20.000 
actuacions, xifra que inclou tant els serveis planificats 
com les respostes a alertes i incidències. La majoria de 
serveis són de seguretat, trànsit i assistència ciutadana
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411
Ordenança de civisme (alcohol, 

sorolls, brutícia, runa, orinar a la via 
pública...)    218

Infraccions d’animals  
(gossos deslligats i/o sense  

morrió...)     80

Expedients per  
infraccions de terrasses 
d’establiments     53

Ús indegut de la targeta  
de mobilitat reduïda     60 

Alcoholèmies positives

Infraccions administratives  
(multes)    95

Diligències penals (atestats)    85

180

Vehicles retirats amb grua

1.767

Tramitacions d’ocupacions de via  
pública (per obres, mudances...)

932 

Tramitacions d’objectes perduts

778 Denúncies a patinets elèctrics

282

Denúncies per infraccions  
de trànsit

Infraccions a ordenaces 
municipals (normes generals  

de circulació)    38.663

Infraccions derivades al Servei 
Català de Trànsit (documentació i 
deficiències del vehicle)    576

39.239

Denúncies per incivisme

controls, la majoria de trànsit (coincidint 
amb campanyes del Servei Català de 
Trànsit) i també de seguretat ciutadana.

Més de 400 denúncies  
per conductes incíviques
Pel que fa a les denúncies per incivis-
me, se’n van posar 411, la majoria (218) 
per incomplir l’ordenança municipal 
de civisme. Per exemple, per consumir 
alcohol a la via pública, per soroll, per 
abocar runa i deixalles o per orinar al 
carrer. També es van posar 80 sancions a 
propietaris d’animals (sobretot per por-
tar gossos deslligats o sense morrió) i 60 
denúncies a conductors per ús fraudu-
lent de les targetes de mobilitat reduïda, 

ja que aparcaven en places reservades a 
persones discapacitades utilitzant targe-
tes que no eren seves. A més a més, es 
van obrir un total de 53 expedients a es-
tabliments per infraccions per ocupació 
de terrasses.

D’altra banda, la Policia Local va fer 
un total de 126 detencions (xifra que 
no inclou les realitzades pels Mossos), 
per delictes de robatoris amb força, de 
violència masclista o contra la salut pú-
blica, entre d’altres.

Finalment, els agents van tramitar 778 
objectes perduts, des de claus, ulleres i 
telèfons mòbils fins altres més curiosos 
com una crossa o una cadira de rodes. 
Tots els objectes perduts es troben a la 
comissaria local de la Florinda.

La darrera reunió de la Taula 
per la Seguretat, el Civisme i la 
Convivència de Manresa, que 
reuneix, entre d’altres, tots els 
cossos policials, va constatar durant 
el 2022 una caiguda del 30% en els 
robatoris en domicilis respecte el 
2019 (el darrer any pre-pandèmia), 
un manteniment en nivells molt 
baixos dels robatoris amb violència 
i intimidació i la desaparició 
de fets que havien creat molta 
preocupació, com ara baralles amb 
armes blanques al carrer. Mesures 
com les patrulles conjuntes entre 
Policia Local i Mossos d’Esquadra 
o la instal•lació de càmeres de 
videovigilància expliquen aquest 
descens general de les dades de 
delinqüència al carrer.

DESCENS GENERAL 
DELS DELICTES

Una patrulla mixta de la Policia Local i dels 
Mossos d’Esquadra, al Passeig Pere III.
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NOTÍCIES 

El Kursaal celebra setze 
anys de la reinauguració
El 20 de febrer de 2007 es reinaugurava 
el Teatre Kursaal, un edifici del 1927, que 
havia estat tancat des de 1988. D’aquesta 
data ja en fa setze anys i aquest mes de 
febrer la programació es vesteix de festa 
amb espectacles d’alçada. En destaca el 
retorn del musical familiar ‘El Petit Príncep’, 
basat en el llibre d’Antoine de Saint-Exú-
pery, en cinc sessions els dies 18 i 19 de fe-
brer que ja tenen les entrades exhaurides. 
També el concert del virtuós violinista Ara 
Malikian, que torna al Kursaal el dilluns 20 
de febrer i també amb el Kursaal ple. La 
celebració més festiva serà el 21 de febrer, 
amb ‘Jaleiu’ de Guillem Albà i La Marabun-
ta, en què, amb humor, ritme i diversió ce-
lebraran els setze anys de la reinauguració. 
Les entrades es poden comprar a la web o 
a les taquilles en horari d’obertura.

L’Ajuntament de Manresa destinarà espais 
de la fàbrica de L’Anònima a l’activitat cul-
tural i a la promoció de la cultura transfor-
madora i de les indústries creatives. En to-
tal, seran 1.530 metres quadrats destinats 
a les funcions culturals, entre la nau i els 
seus espais annexes i la planta soterrània, 
amb espais polivalents per a l’exhibició 
cultural i espais dedicats a la proposta de 
creació transformadora del Festival Artístic 
del Barri Antic de Manresa (FABA).

En la roda de premsa on es va fer l’anun-
ci, la regidora de Cultura i Festes, Anna 
Crespo Obiols, va exposar que, en els úl-
tims anys, la ciutat ha descobert en L’Anò-
nima un espai que ha demostrat la seva 
versatilitat i idoneïtat per acollir propostes 
culturals i ciutadanes de tota mena, com 
ara trobades, concerts, festes, exposicions, 
fires o rodatges. Així, habitualment, s’hi ha 
desenvolupat esdeveniments com el Fes-
tivalet de Circ, el mateix FABA, espectacles 
de la Fira Mediterrània o instal·lacions dels 
Jardins de Llum, entre altres. En paral•lel, 
els col·lectius impulsors del FABA han anat 
concretant un projecte que, sobre la base 
del concepte de fàbrica de creació cultural 
i aprofitant les potencialitats de l’espai, té 
l’objectiu de desplegar un programa de fo-
ment de la cultura transformadora.

Amb aquestes premisses, es va buscar 
la complementarietat entre les dues fun-
cions. D’una banda, L’Anònima com un 
espai cultural polivalent que pugui acollir 
projectes culturals impulsats per l’Ajunta-
ment i també aquelles propostes que pre-
senten actors culturals i associacions ciuta-
danes. I, de l’altra, L’Anònima com a seu de 
programes de foment de la cultura trans-
formadora i de promoció de les indústries 
creatives, en un sentit ampli.

L’edifici, declarat Bé Cultural d’Interès 
Local, es rehabilitarà amb fons Next Gene-
ration i acollirà també la nova Agència de 
Desenvolupament Local ProManresa.

L’Anònima acollirà activitat cultural i tindrà 
un espai dedicat a les indústries creatives
L’edifici, que es rehabilitarà, destinarà 1.530 metres quadrats 
a funcions culturals, entre la nau i la planta soterrània, i 
reservarà també una zona per a la cultura transformadora

Presentació dels futurs espais de L’Anònima destinats a activitats culturals

La rehabilitació de la Torre Lluvià és un dels pro-
jectes que es finançaran amb els fons europeus

Lluvià i el camí de connexió entre la Font 
de Fans amb la Creu del Tort, un projecte 
vinculat al Camí Ignasià.

En el cas de L’Anònima, les obres 
comptaran amb 2,8 milions d’euros dels 
Next Generation, atorgats a Manresa en 
el programa de rehabilitació d’edificis 
públics. Després de les obres, L’Anònima 
acollirà la seu de ProManresa i activitat 
cultural. Pel que fa a la Torre Lluvià, els 
treballs se centraran en els acabats in-
teriors i les instal·lacions, després que el 
2015 es completés la primera fase de la 
rehabilitació. Les obres rebran 815.000 
euros dels fons Next Generation. Quant 
al nou camí, la proposta, que esdevindrà 
un mirador paisatgístic, es va consen-
suar el 2018 amb veïns i entitats, i ha 
rebut 350.000 euros dels fons europeus.

Arrenquen els processos per redactar tres projectes 
de rehabilitació finançats amb fons Next Generation
L’Ajuntament de Manresa ha obert els 
concursos públics per seleccionar els 
equips d’arquitectes que han de redac-
tar tres projectes de rehabilitació que es 
finançaran amb els fons europeus Next 
Generation: la nau de L’Anònima, la Torre 
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El preu de les targetes T10 i TMes del  
bus de Manresa es rebaixa a la meitat
El servei de bus tanca el 2022 amb 2.168.737 usuaris i recupera 
les xifres rècord que s’havien aconseguit abans de la pandèmia

L’Ajuntament de Manresa aplica des del 
16 de gener una rebaixa temporal del 
50% a les targetes T10 i TMes del bus 
urbà. D’aquesta forma, el cost de la T10 
és de 4,55 euros i, el de la TMes, de 16 
euros. La rebaixa s’ha pogut fer efectiva 
després que el govern espanyol prorro-
gués els ajuts del 30% anunciats l’agost 
passat per al transport públic, i que en 
principi havien d’estar vigents fins a l’1 
de gener de 2023. L’Ajuntament ha com-
plementat la rebaixa en un 20% més, tal 
com ha dictat el govern de l’estat.

Els preus es mantindran fins al 30 de 
juny, quan els dos títols hauran de tornar 
a la tarifa que tenien abans de l’agost, se-
gons les dates establertes. Pel que fa al 
bitllet senzill, es manté en 2 euros.

El bus de Manresa va recuperar el 
2022 les xifres d’abans de la pandèmia 
Així, va tancar l’any amb 2.168.737 usua-
ris, a només 49.884 usuaris (un 2%) dels 
2.218.621 que es van registrar el 2019, el 
darrer any sencer abans de la Covid, i a 
77.820 dels 2.246.557 usuaris registrats 
el 2008, any que manté el rècord històric.

Nova campanya contra 
la pressió estètica
L’Ajuntament de Manresa ha engegat la 
campanya Emmiralla’t per combatre la 
pressió estètica i prevenir els trastorns de 
conducta alimentària. Inclou tallers, obres 
de teatre i xerrades adreçades sobretot 
a adolescents i joves, i també a famílies i 
professionals. L’objectiu és visibilitzar una 
de les conseqüències més negatives de la 
pressió estètica, els trastorns alimentaris.

Un dels nous busos elèctrics a la parada d’Àngel Guimerà

nimitat en el Ple Municipal amb el suport 
de 27 centres escolars, associacions de 
famílies (AFA) i entitats. Davant de l’interès 
d’altres escoles en aquest projecte, la regi-
doria de Ciutat Verda ha inclòs una partida 
específica de 50.000 euros en el pressu-
post per aquest 2023. Després de l’actua-
ció a l’escola Puigberenguer, la pròxima 
prevista és a l’escola Serra Hunter.

Es planten vint arbres a l’escola Puigberenguer en  
l’inici d’un projecte per enverdir els patis escolars
Arbres per fer ombra i refrescar l’ambient, 
millorar la salut dels infants en netejar l’aire 
de contaminants, crear espais agradables 
i tranquils on fer classe els dies calorosos, 
educar els infants en la cura de la natura i 
observar com evoluciona al llarg de l’any.

Són els principals objectius d’un pro-
jecte per enverdir els patis escolars que 
ha iniciat l’Ajuntament de Manresa a l’es-
cola Puigberenguer. Els treballs, amb un 
pressupost de 15.769 euros, han consistit 
en la plantació d’una vintena d’arbres, en-
tre els quals freixes i til·lers al pati de terra 
de davant del gimnàs (que estava sense 
ombra) i pereres i cirerers en una altra zona 
del pati. L’actuació inclou la instal·lació del 
reg automàtic i la millora del sòl d’alguns 
dels arbres que ja hi ha plantats al pati i 
que tenen problemes per créixer.

La iniciativa és un pas més per donar res-
posta a una proposició aprovada per una-

En marxa la T-mobilitat
L’Autoritat del Transport Metropoli-
tà (ATM) de Barcelona ha activat la 
T-mobilitat a les línies del bus urbà de 
Manresa, que opera l’empresa Manre-
sa Bus, que ja té tota la flota de busos 
—inclosos els nous vehicles elèc-
trics— adaptada tecnològicament 
amb noves validadores per targetes 
sense contacte o per a mòbils. La 
T-mobilitat és un nou sistema de va-
lidació del transport públic de l’àrea 
de Barcelona, que permet viatjar amb 
tecnologia sense contacte (targeta o 
mòbil) per tota la xarxa ferroviària de 
l’ATM de Barcelona, a tota la xarxa de 
bus de l’àrea metropolitana de Barce-
lona i a pràcticament tots els serveis 
interurbans i urbans.
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L’Ajuntament de Manresa i la Universitat 
Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech 
(UPC) han acordat la creació de la figu-
ra de director del projecte de la Fàbrica 
Nova, que recaurà en Francesc Xavier 
Massó Pérez, gerent de la UPC del 2018 
al 2022.  Ho van anunciar el 18 de gener 
en roda de premsa l’alcalde de Manre-
sa, Marc Aloy Guàrdia, i el rector de la 
UPC, Daniel Crespo Artiaga. Tal com van 

El projecte de la Fàbrica Nova incorpora 
com a director l’exgerent de la UPC
Francesc Xavier Massó Pérez rep l’encàrrec de liderar la 
conversió de l’antic complex fabril en un gran espai basat en el 
coneixement, la tecnologia, l’empresa, la ciutat i el territori

subratllar, es tracta d’una figura clau per 
fer avançar un projecte estratègic per a 
la ciutat i per al país, que ha de convertir 
l’antic complex de la Fàbrica Nova en un 
gran espai basat en el coneixement, la 
tecnologia, l’empresa i el territori.

Massó liderarà el desplegament del 
projecte, gestionarà el pressupost i diri-
girà l’equip que es formi a mesura que el 
projecte creixi. Els propers passos seran 

definir el programa funcional, ordenar 
les edificacions i espais lliures, concretar 
els usos d’espais, desenvolupar els pro-
jectes arquitectònics i d’obres, definir el 
model de governança i formalitzar els 
acords amb totes entitats i institucions.

“Vinc a sumar a un projecte diferent, 
per a la ciutadania. És un repte gran, con-
sensuat, que ajudarà a canviar els pols i 
contribuirà a feminitzar les enginyeries”, 
va dir Massó a la roda de premsa. L’alcal-
de Aloy va recordar que, des que es va 
anunciar la compra del recinte, “s’han fet 
molts passos: hem materialitzat la com-
pra, hem arribat a un acord amb la UPC, 
hem donat a conèixer el projecte i estem 
treballant el finançament: ja tenim gaire-
bé el 50% dels 40 milions” necessaris.

A l’esquerra, Francesc Xavier Massó, Marc Aloy i Daniel Crespo, el dia de la presentació de Massó. A la dreta, imatge actual de la Fàbrica Nova (foto T. Llordés)

Maria Roser Valentí, 3r 
Premi Rosa Argelaguet
Maria Roser Valentí Vall, doctora en Fí-
sica i experta en física teòrica de la ma-
tèria condensada, ha guanyat el 3r Premi 
Rosa Argelaguet i Isanta, impulsat per 
l’Ajuntament de Manresa, UPC Manresa, 
UManresa-FUB i la Biblioteca del Cam-
pus (BCUM), en relació amb el Dia de la 
Dona i la Nena en la Ciència. El jurat en 
destaca la trajectòria docent i l’activitat 
investigadora. El guardó, creat el 2020, 
reconeix  el paper de les dones en l’àm-
bit professional de les ciències.

lloc al llarg del 2023, en un homenatge 
que porta com a títol “Alfabet Calderer” 
i que pretén posar de relleu el seu llegat 
personal i cultural. La programació va ser 
presentada el 26 de gener per l’alcalde, 
Marc Aloy Guàrdia; la regidora de Cultura i 
Festes, Anna Crespo Obiols; el director dels 
Serveis Territorials de Cultura de la Genera-
litat, Francesc Serra Sellarès, l’editor Jaume 
Huch Camprubí i el responsable de comis-
sió organitzadora, Enric Casas Bardolet.

El primer acte és l’exposició “Alfabet 
Calderer” al Centre Cultural El Casino, 
que repassa la trajectòria de la figura i 
l’obra de Calderer. Es podrà visitar fins al 
5 de març. El 24 de febrer, en dues ses-
sions a les 18 i 20 h, el Kursaal acollirà 
el concert “Delit d’estels”, inspirat en els 
poemes que Calderer va lliurar al músic 
Manel Camp per fer-ne una composició. 
El 5 de març (18 h), tindrà lloc al Casino 
el concert “Llegenda d’ambició i mort”, 
versió de cambra de “Ventada d’espases”.

Manresa programa aquest 2023 actes d’homenatge  
a l’escriptor i activista cultural Lluís Calderer
Manresa ha presentat els actes per home-
natjar un dels grans referents intel·lectuals 
i culturals de la seva història recent, Lluís 
Calderer i Cortasa, que va morir el 19 de 
setembre de 2020 als 76 anys. Una expo-
sició, concerts, cinema, teatre, presentació 
de llibres, lectures, una visita guiada  i una 
web dedicada a la seva figura, entre al-
tres, conformen les activitats que tindran 

L’exposició al Centre Cultural El Casino 
es pot visitar fins al 5 de març
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L’Audiència Memorial 
permet trencar silencis
L’Auditori de la Plana de l’Om es va om-
plir a vessar el 25 de gener amb motiu 
de la primera Audiència Memorial que 
se celebrava a Manresa, organitzada per 
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelo-
na. Es tracta d’un acte pioner d’escolta, 
reconeixement institucional i reparació 
simbòlica dedicat a totes les víctimes i 
les diverses generacions afectades per 
la Guerra Civil i la dictadura. Durant l’ac-
te, deu víctimes de la guerra i de la re-
pressió franquista (testimonis directes 
o descendents de familiars assassinats) 
van donar el seu commovedor testimo-
ni, tot explicant amb emoció les seves 
històries personals. Totes eren de Man-
resa o vinculades amb la ciutat. L’acte 
va permetre trencar silencis i posar en 
valor la capacitat de resiliència personal 
i col·lectiva.

S’amplia i es millora un 
tram de vorera a les Bases

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat els 
treballs de millora de la vorera d’un tram 
de l’avinguda de les Bases de Manresa, 
entre el carrer Ramon Iglesias i l’avingu-

da Universitària, una actuació que forma 
part del Pla de Millora de l’Espai Públic 
2022. L’obra consisteix en l’ampliació de 
la vorera, la integració de l’arbrat que 
ara ocupa la calçada i la millora del re-
corregut de vianants, en un àmbit on se 
situen els equipaments universitaris de 
la ciutat. Els treballs són una continua-
ció de les millores fetes anteriorment en 
espais de vianants al voltant de la UPC i 
l’Institut Lacetània.

Instal·lats cinc nous radars 
informatius a la ciutat

Amb l’objectiu de reduir els atropella-
ments, sensibilitzar sobre la velocitat 
dels vehicles i augmentar la segure-
tat viària, l’Ajuntament de Manresa ha 
instal·lat cinc nou radars pedagògics a 
diferents  punts de la ciutat. Concreta-
ment als carrers La Pau, Carretera de 
Santpedor, carrer  Dos de Maig, Carre-
tera de Vic i Passeig del Riu. Els nous 
radars no tenen funcionalitat sancio-
nadora sinó que pretenen sensibilitzar 
els conductors de la velocitat a la qual 
realment circulen, de forma que la pu-
guin adaptar a l’establerta per a la via. 
L’any 2021 ja es van instal·lar quatre 
d’aquests radars. 

Manresa presenta a Tallinn 
el pla de l’Agenda 2030

L’Ajuntament de Manresa ha presentat 
a la ciutat de Tallinn (Estònia) el procés 
de creació de l’Agenda Urbana de Man-
resa 2030, dins la xarxa URBACT Global 
Goals for Cities. Manresa és l’única ciutat 
catalana que forma part de la xarxa, in-
tegrada per dinou ciutats europees i que 
té com a missió desenvolupar polítiques 
d’acció orientades a assolir els objectius 
establerts en l’Agenda 2030. L’alcalde de 
Manresa, Marc Aloy Guàrdia, va assistir 
a la trobada. L’Ajuntament de Manresa, 
amb el suport de la Diputació de Bar-
celona, ja fa tres anys que porta a terme 
un procés d’alineament de les polítiques 
municipals per als pròxims deu anys 
amb els disset Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS).

Rècord d’ocupació a  
les caixes niu d’ocells

Les caixes niu instal·lades per l’Ajun-
tament de Manresa a diferents punts 
de la ciutat per afavorir la presència 
d’ocells insectívors han registrat més 
ocupació que mai, segons l’informe 
municipal de resultats de l’any 2022. 
De les 67 caixes nius que hi havia dis-
tribuïdes enguany per la ciutat, en 47 
d’elles hi ha hagut ocupació d’ocells, és 
a dir, en un 70,2% del total. Es tracta 
del percentatge més alt des que es va 
iniciar el projecte, l’any 2017, fruit prin-
cipalment de la tasca de seguiment 
que se n’ha fet. La major part dels 
ocells són pardals xarrec (a la foto), una 
espècie granívora i insectívora.

L’Audiència Memorial, la primera que es feia a Manresa, va omplir l’Auditori de la Plana de l’Om
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Obres a l’Agulla per millorar 
la qualitat de l’aigua

A finals de gener s’ha iniciat la segona 
fase de construcció del nou bypass del 
llac de l’Agulla, amb l’objectiu de millo-
rar la qualitat de l’aigua que arriba a la 
planta potabilitzadora de Manresa. Els 
treballs han obligat a tancar temporal-
ment el parc, amb la previsió que es 
pugui tornar a obrir a mitjan febrer. La 
decisió s’ha pres tenint en compte que 
el fet de buidar el llac posa al descobert 
fangs que poden fer l’entorn perillós i 
que el volum de l’obra pot comprome-
tre la seguretat dels usuaris. S’aprofita 
l’ocasió per portar a terme treballs d’es-
tudi i gestió de la fauna del llac.

L’Ajuntament promou un 
catàleg de moda sostenible

L’Ajuntament de Manresa ha impulsat 
la creació d’un catàleg de moda sos-
tenible, en un projecte on participen 
diferents iniciatives tèxtils i entitats 
socials de la ciutat. La iniciativa s’em-
marca en la Festa del Riu, que se ce-
lebra anualment el mes de maig amb 
l’objectiu de difondre formes de vida 
sostenibles, ecològiques, inclusives, 
justes i solidàries. Amb el catàleg de 
moda sostenible, que es podrà con-
sultar a partir de la primavera, l’Ajun-
tament vol donar visibilitat i promo-
cionar les alternatives econòmiques 
de proximitat, i amb un impacte global 
positiu, tot connectant projectes en el 
camp del tèxtil responsable amb enti-
tats d’inclusió social.

Subvencions per millorar 
l’Edifici Infants i la Muralla
El Departament de Cultura de la Gene-
ralitat ha concedit a l’Ajuntament de 
Manresa tres subvencions, per valor de 
185.967 euros, per a l’execució d’obres 
i projectes de restauració i conservació 
d’edificis de notable valor cultural, que 
es destinaran a la millora de l’estructura 
i dels terrats de l’Edifici Infants, a la con-
servació arqueològica, manteniment i 
millora de la Muralla de Manresa (tram 
de Muralla sota el Parc de la Seu), i a 
l’elaboració del Pla Director de la Casa 
de la Culla. La Diputació també ha con-
cedit 9.000 euros per a la redacció del 
Pla Director per a la millora i manteni-
ment de la Muralla, en el sector sud-est.

Jordi Borràs guanya el 
Premi Josep Maria Planes

El fotoperiodista Jordi Borràs (Barcelona, 
1981) és el guanyador del 10è Premi Jo-
sep Maria Planes pel treball d’investiga-
ció periodística recollit en el llibre ‘Tots 
els colors del negre. L’extrema dreta a 
l’Europa del segle XXI’ (Ara Llibres). El 
jurat ha valorat el treball exhaustiu de 

Borràs i els riscos que ha comportat la 
investigació. El Premi Josep Maria Planes 
té per objectiu reivindicar el periodisme 
d’investigació i mantenir viu el llegat i 
la memòria del manresà, pioner en el 
periodisme d’investigació a Catalunya 
(1907-1936). El guardó és convocat pel 
Col·legi de Periodistes, amb el suport de 
l’Ajuntament de Manresa.

El Romea acull l’exposició 
del centenari d’Almendros

L’exposició del centenari de l’actriu i lo-
cutora manresana Maria Matilde Almen-
dros Carcasona es pot veure fins al 8 de 
febrer al vestíbul del Teatre Romea de 
Barcelona. L’exposició ha estat comissio-
nada per Elvira Altés, amb el suport de 
Conxita Parcerisas. Durant el 2022, Man-
resa i Catalunya han homenatjat l’artista 
en una iniciativa promoguda per l’Ajun-
tament de Manresa i l’Institut Català de 
les Dones i organitzada pel Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, l’Associació 
de Dones Periodistes, Ràdio Manresa i 
El Galliner. Pilar Goñi Garriga, comissària 
del centenari, ha destacat la molt bona 
acollida rebuda pel Romea.

La subvenció per a l’Edifici Infants és de més de 130.000 euros i anirà destinada a millores estructurals
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Dissabte 18 de febrer de 2023, 20 h

Plaça Major

ACTE DE CLOENDA DE LA COMMEMORACIÓ  
DE MANRESA 2022

rotècnia Peñarroja, en el qual la llum i la 
música s’uniran per celebrar el missatge 
de transformació que ha guiat Manresa 
2022 durant aquest any.

El mateix 18 de febrer, abans de l’acte 
de cloenda, l’Ajuntament farà una recep-
ció institucional de reconeixement a les 
entitats que han col·laborat en el projec-
te durant els darrers dotze mesos. L’acte 
tindrà lloc a la sala de columnes de l’edi-
fici consistorial.

D’aquesta manera, Manresa 2022 
clou el seu Any de Celebració en el 
mateix escenari, la plaça Major, on es 
va dur a terme l’acte inaugural, el ge-
ner del 2022, amb un espectacle de la 
companyia de dansa aèria Sacude, la 
colla castellera Tirallongues i Xàldiga.

Un cop tancat l’Any de Celebració, 
el projecte Manresa 2022, enfocat a 
potenciar la ciutat com a destinació 
turística, continuarà el seu camí, man-
tenint actes que s’han anat consoli-
dant en la programació cultural i que 
estan pensats per potenciar la petjada 
ignasiana que guarda la ciutat, com 
les Jornades Gastronòmiques del Camí 
Ignasià, el cicle de músiques Sons del 
Camí o la Marxa del Pelegrí. Així mateix, 
es continua treballant en la potenciació 
del Camí Ignasià, conjuntament amb les 
altres comunitats per on passa, tenint 
sempre en compte que Manresa és el 
final d’aquest camí, i on el visitant pot 
descobrir el patrimoni ignasià tot fent 
estada a la ciutat.

La commemoració de l’Any de Celebra-
ció de Manresa 2022 es clourà formal-
ment aquest febrer coincidint en el mo-
ment en què Ignasi de Loiola va marxar 
de la ciutat, ara fa 500 anys, després dels 
seus onze mesos d’estada de Manresa.

Per aquest acte de cloenda, que es 
farà dissabte 18 de febrer a la plaça Ma-
jor, Manresa 2022 s’alia amb Jardins de 
Llum, el festival d’art efímer que se ce-
lebra en el marc de la Festa de la Llum 
(vegeu pàgina 11 d’aquest butlletí).

L’espectacle, obert a tot el públic, co-
mençarà a les 20 h amb un muntatge 
audiovisual acompanyat de la música en 
directe d’una violoncel·lista. Tot seguit, 
tindrà lloc un piromusical, a càrrec de Pi-

 

 

 

NOTÍCIES

Música i festa

Castell de focs de l’espectacle inaugural de Manresa 2022, fa un any

Balanç del cicle Àgora

FUB-UManresa

UMANRESA VA ACOLLIR EL DARRER DIÀLEG DE L’ÀGORA D’EDUCACIÓ 2022
transformen”, impulsat per l’Ajunta-
ment de Manresa, Manresa 2022 i la 
UVic-UCC. Aquest cicle ha acollit durant 
més d’un any tretze diàlegs amb l’ob-
jectiu principal de debatre i reflexionar 
sobre reptes del món de l’educació, 
centrats sobre tot en el professorat, 
i com aquests reptes esdevenen uns 
agents de transformació vitals per a la 
societat.

Els tretze diàlegs que s’han celebrat 
durant aquest any es poden recuperar 
als canals de YouTube de Manresa2022 i 
d’UManresa.

El dijous 19 de gener va tenir lloc el diàleg 
educatiu ‘Vigència de la pedagogia Igna-
siana’. Va anar a càrrec de José A. Mesa, 
secretari internacional d’educació de la 
Companyia de Jesús i professor convi-
dat a la Loyola University de Chicago, 
i de Pepe Menéndez, exdirectiu de Je-
suïtes Educació i assessor internacional 
d’educació. Durant l’acte, els ponents van 
aprofundir en el concepte de pedagogia 
i en com posar l’alumne al centre, com a 
protagonista de l’aprenentatge.

Aquest diàleg va suposar l’últim acte 
del cicle “Àgora 2022 Mestres que (es) 

 Educació
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CULTURA

La plaça Milcentenari es convertirà en-
guany en un dels principals escenaris de 
la 26a Fira de l’Aixada, que es farà el cap 
de setmana del 25 i el 26 de febrer, dins 
la Festa de la Llum. A la Milcentenari s’hi 
podran veure espectacles de teatre i de 
dansa, exhibicions d’esgrima i de lluita 
vikinga, alhora que acollirà diverses ac-
tivitats. La resta d’escenaris de la fira es 
mantindran a la plaça Major, el Parc de la 
Seu, la plaça Europa, el carrer del Balç, la 
plaça Gispert, la casa Amigant i la plaça 
de Sant Ignasi, mentre que la Plana de 
l’Om acollirà l’Aixada infantil.

Com és tradicional, la Fira de l’Aixada 
traslladarà els visitants a la Manresa del 
segle XIV. Els carrers i places del Centre 

Manresa recularà set segles per l’Aixada, 
que potenciarà l’escenari de Milcentenari
La fira medieval, que arriba a la 26a edició, traslladarà al segle XIV  
el Centre Històric, que s’omplirà d’actuacions i d’artesans

de permetre construir la Séquia. Pel que 
fa a l’acte del vespre, a les 19.30 h, “L’ai-
gua és llum”, s’hi potenciarà la il·lumina-
ció. La ciutat rebrà el bisbe, que es tro-
barà amb el rei i es resoldrà el conflicte.

Diversos grups estrenaran nous es-
pectacles, com el Grup Dansa Cor de Ca-
talunya, l’Estudi Folk, el Taller de Teatre 
dels Carlins, Les Zíngares, els Histrions i 
el grup Barretina i Juvenil de l’Agrupació 
Cultural del Bages. Altres actuacions es 
reincorporaran després d’un any d’atu-
rada, com és el cas del ‘Cercatasques Tra-
dicional’ del Grup Tradiball. També es re-
visaran espectacles ja estrenats, com és 
el cas del de La Púrria, que canvien part 
de l’espectacle i del títol estrenats l’any 

Històric tindran l’ambientació d’època 
i s’ompliran de recreacions històriques, 
balls, parades d’artesans, demostracions 
d’ofici i altres elements del repertori me-
dieval. Una de les novetats serà el Jardí 
Jueu, amb espectacles i la instal·lació 
d’un campament de cavallers.

La plaça Major acollirà els dos actes 
centrals, dissabte i diumenge, que en-
guany han ajustat els guions i han incor-
porat nous actes de repartiment.  En l’es-
pectacle del migdia, a les 12.30 h, titulat 
“L’inici de tot”, el Rei Pere III arribarà a 
Manresa, on els manresans i manresanes 
el faran coneixedor de la pobresa de la 
ciutat per culpa de la negativa del bisbe 

passat. Per la seva banda, els seguicis del 
bisbe i del Rei amplien recorregut i ani-
ran des del Passeig de la República fins a 
la plaça Major.

Podeu consultar tota  
la programació de la fira  
al portal aixada.cat
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Tot a punt perquè Manresa celebri els 
actes de la Festa de la Llum, que com-
memora els fets de la Misteriosa Llum 
del 1345. Des de l’11 de febrer, amb el 
Joc de Ciutat a diverses places, fins al 5 
de març, amb la Transéquia, el progra-
ma inclou nombroses propostes.

L’entitat administradora d’enguany, 
nomenada per l’Associació Misteriosa 
Llum, és el Gremi de la Construcció de 
Manresa i Comarca, que celebra 700 
anys. És el tercer gremi més antic de la 
ciutat i l’únic medieval que perdura en 
l’actualitat. Diversos actes seran orga-
nitzats pel Gremi, com el concurs de 
paletes del dia 18 i la inauguració d’una 
escultura a la Plaça Sant Ignasi el dia 20.

La Llum arrenca el dia 11 i renova enguany 
l’espectacle del Pacte de la Concòrdia
L’entitat administradora serà el Gremi de la Construcció de 
Manresa i Comarca, que aquest any celebra els seus 700 anys

El gruix d’actes es concentrarà al vol-
tant del dia 21, dia de la Llum. El cons-
tructor Agustí Cots Calsina oferirà el pre-
gó institucional a l’Ajuntament, el dia 17, 
a les 19 h. Al matí, l’alumnat de l’Escola 
Pare Algué haurà fet el pregó infantil.

El 20 de febrer, a les 19.30 h, hi haurà 
l’Encesa de la Nova Llum a Sant Domè-
nec i, a les 20 h, a la plaça Infants, es farà 
l’espectacle de teatre i dansa que repre-
senta el Pacte de la Concòrdia, que en-
guany es potencia i se’n renova el guió. 
També hi haurà l’arribada de la Llum i 
l’Aigua al Monument de la Llum. El dia 
21, l’exhibició dels Tirallongues, la trona-
da i la ballada de la imatgeria manresana 
protagonitzaran els actes tradicionals.

Torna l’art captivador de Jardins de Llum
Per novè any consecutiu, la Llum incor-
pora Jardins de Llum, un festival d’art so-
bre la llum i l’aigua que ja s’ha convertit 
en una de les propostes imprescindibles 
del programa. Es farà el cap de setmana 
del 18 i el 19 de febrer, de 18.30 a 21.30 h 
a diversos espais del Centre Històric: Sant 

Domènec, Plana de l’Om, Carrer Sant Mi-
quel, Plaça Major, Carrer del Balç, Carrer 
Sant Andreu, l’Anònima, capella de Sant 
Ignasi Malalt, Sala Gòtica i Espai 1522. 
Dissabte, a les 20 h, hi haurà l’espectacle 
“Temple de llum i aigua” a la plaça Major, 
amb l’actuació “Taste of Nature”.

El festival unirà la tradició i l’art con-
temporani gràcies al treball d’artistes 
de diferents disciplines. El públic que 
visiti les obres podrà descobrir una nova 
manera d’habitar els carrers i edificis del 
Centre Històric. També hi haurà actua-
cions de creació digital, dansa i música. 

Jardins de Llum forma part del pro-
jecte Transefímers i és organitzat per la 
Xarxa Transversal i l’Ajuntament de Man-
resa, sota la direcció de Roser Oduber i la 
col·laboració de nombroses entitats.

MÉS PROPOSTES

39a TRANSÉQUIA
Marxa popular per la Séquia a peu,  
corrent, en BTT o en handbike

DIUMENGE 5 DE MARÇ. INSCRIPCIONS  
A PARTIR DEL 15 DE FEBRER

CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA LLUM
Exposició de Foto Art Manresa i el 
Gremi de la Construcció de Manresa

DEL 14 DE FEBRER AL 5 DE MARÇ
BIBLIOTECA DEL CASINO

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Exposició artística de La Llum 2023

DEL 19 AL 26 DE FEBRER 
ESPAI 7 DEL CASINO, DE DIMARTS  
A DIUMENGE DE 17.30 A 20.30 H

PREMI CLIMENT MUNCUNILL ROCA 
Exposició de joves artistes

FINS AL 18 DE FEBRER 
SALA ESPAI 7 DEL CASINO, DE DIMARTS 
A DIUMENGE DE 17.30 A 20.30 H

Podeu consultar tota  
la programació cultural  
a manresacultura.cat

La ballada de la imatgeria manresana es farà el 21 de febrer al migdia

Podeu consultar el 
programa d’actes de La 
Llum 2023 en aquest QR



12

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 LA BALCONADA
Horts comunitaris, acompanyament de 
persones grans, reforç escolar, fira d’en-
titats, trobades de dones, biblioteca 
veïnal, tallers i activitats per a tots els 
públics... “Des de l’Associació de Veïns 
de la Balconada prioritzem tot allò que 
siguin temes socials. Treballem amb la 
gent del barri per fer cursets, condicio-
nament de locals, fem projectes molt 
macos com el de Propers...”, explica 
Juan Carlos Colchero Mallado, presi-
dent des de fa cinc anys de l’entitat veï-
nal d’aquest barri de Manresa, que es va 
estrenar a inicis de la dècada dels 80. Ell 
mateix, quan tenia 18 anys, en va ser un 
dels primers habitants, quan s’hi va ins-
tal·lar amb la família.

La Balconada és un dels barris inclosos 
en el Pla de Desenvolupament Comu-
nitari (PDC), un servei de l’Ajuntament 
de Manresa per impulsar i dinamitzar 
projectes comunitaris. El pla, gràcies al 
suport de l’Associació de Veïns i de la 
resta d’entitats i serveis del barri, està al 
darrere del projecte d’horts comunitaris 
i ecològics del barri (a la Culla), la Fira 
d’Entitats del Barri (que es fa a la prima-
vera), la revista veïnal, la Festa de la Gent 
Gran, el Dia dels Drets dels Infants, la Set-
mana Jove i el Dia Contra la Violència de 
Gènere, entre altres festes i activitats.

Un dels projectes més ben valorats 
és el de Propers. “És un bon projecte, 
a mi m’encanta”, diu Colchero. Amb 
aquesta iniciativa, voluntaris i volun-
tàries del barri es posen en contacte 
amb persones grans en situació de so-
ledat, s’interessen pel seu estat i neces-
sitats, les acompanyen i les vinculen al 
barri i a la ciutat.

Un altre projecte del PDC és el dels 
horts comunitaris de la Culla. Ofereix 
l’accés a parcel·les, des de la gestió 
compartida del projecte amb els partici-
pants. S’hi ofereixen formacions en hor-
ticultura, agroecologia i altres activitats 
com elaboració de conserves, olives...

Des de l’Associació de Veïns, es duen a 
terme nombroses activitats i serveis. “Un 
d’ells és el reforç escolar, que fem cada 
tarda a la biblioteca el barri, i que fun-

ciona molt bé”, explica Colchero. De fet, 
diu: “La biblioteca és un dels punts on 
donem més suport, ja que hi organitzem 
moltes activitats per a nens i nenes”.

El president veïnal també destaca el 
servei que ofereix la Secció d’Enterra-
ments del barri. “Hi ha molts socis apun-
tats, prop de 500 famílies, i funciona 
molt bé”. També es mostra satisfet del 
Casal de la Gent Gran, des d’on l’Associa-
ció de Veïns organitza activitats per a les 

persones grans, com pintura, manuali-
tats i cursets de risoteràpia.

Entre setmana, a més, l’Associació de 
Veïns organitza cada dia nombroses 
activitats: sevillanes dimarts i dijous; ca-
poeira dilluns i dimecres; ioga dimarts, 
dimecres i divendres; kick boxing cada 
dia, i karate dimecres i divendres.

I durant l’any l’entitat impulsa festes di-
verses, com el carnaval, la Fira d’Entitats, les 

festes dels infants i de la gent gran, la cas-
tanyada, i, per Nadal, el tió i el patge reial. I 
una de les festes més esperades cada any, 
evidentment, és la Festa Major de la Balco-
nada. Se celebra el primer cap de setmana 
de juliol, amb concerts, exhibicions de ball 
i dels diferents tallers, xocolatada, festa de 
l’espuma, activitats infantils, concursos, 
castell de focs, ball d’orquestra, dinars po-
pulars... De cara a la Festa Major d’aquest 
2023, explica Colchero, “volem potenciar 

els actes tradicionals, amb actuacions de 
grups i entitats de la nostra ciutat”.

A banda de les activitats i serveis, l’As-
sociació de Veïns, a través del PDC, tre-
balla amb l’Ajuntament els diferents pro-
jectes de millora del barri, fent propostes 
veïnals. “Ara mateix tenim diversos pro-
jectes de millora a la zona perimetral del 
barri, per poder recuperar antics camins 
i efectuar una plantada d’arbres”, afirma.

  

Una de les celebracions més esperades cada any és la Festa 
Major de la Balconada, que es fa el primer cap de setmana de 
juliol, amb una àmplia oferta d’activitats per a tots els públics

BARRIS 

Aquest mes parlem amb  
JUAN CARLOS COLCHERO 
MALLADO, president de l’Associació 
de Veïns i Veïnes de la Balconada



  

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

ProManresa - Agència  
de Desenvolupament Local

 93 877 64 90  info@promanresa.cat 
ProTreball: 

 93 877 64 90  protreball@ajmanresa.cat
ProEmpresa: 

 93 878 76 25  679 19 15 76 
 proempresa@ajmanresa.cat

ProComerç: 
 676 66 28 16  procomerç@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 Urgències
 092  112

Atenció a víctimes de violència masclista
ICDones/Mossos

 900 900 120 (24 h gratuït)  671 77 85 40
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?
Podeu consultar tota l’oferta pública a  
manresa.cat/convocatories. 
Aquest febrer s’obren les convocatòries 
de les borses d’educadors/es socials, 
coordinadors/es d’obres i serveis, 
tècnic/ques del programa de 
sensellarisme, i tècnics/ques en dret; 
gestió, i administració general, i dels 
processos selectius de places de tècnic/a de 
cooperació, oficial paleta, enginyer/a i 
tècnic/a de Territori. Més informació al 93 
875 24 44  o a seleccio@ajmanresa.cat.  
A més, a promanresa.cat/treball 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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CULTURA 
TRANSFORMADORA
M’agrada pensar que potser tota la cul-
tura n’és, de transformadora. Perquè mai 
no sortim igual que hem entrat després 
d’una obra de teatre, de tocar un instru-
ment en un grup, de participar en una 
ballada, de reunir-nos amb companys 
que vetllen pel patrimoni i organitzen 
sortides per visitar-lo... Però certament hi 
ha accions dins la cultura que volen fer 
les coses d’una manera alternativa, més 
vivencial, amb menys murs i jerarquies.

Transformar implica ser i fer d’una 
forma diferent. I això no és fàcil, per-
què tendim a perpetuar models que 
més o menys “funcionen”. Però per a 
qui funcionen? Segurament no per 
a tothom: no funcionen per a aquell 
que ho veu diferent, no funcionen per 
a aquella que no s’hi sent cridada, no 
funcionen per a aquells que ni saben 
que hi tenen dret...

La Cultura Transformadora ve a 
donar respostes i no defuig la diversi-
tat: abraça i es barreja. No li fa por la 
incomoditat ni la dissidència, perquè, 
obrint-se, sap que potser hi haurà di-
vergències. Però el producte final ens 
enriquirà a tots plegats. Dona molta 
importància al procés, a voltes més 
que al resultat. I així veiem projectes 
sensacionals de teatre social, cursos 
on conviuen tots tipus de diversitats 
funcionals, artistes que elaboren una 
proposta singular. La Cultura Transfor-
madora busca empoderar les persones 
per tal de crear una ciutadania que, 
participant, s’enforteix intel·lectual-
ment, socialment i humanament, 
perquè, en darrera instància, l’objectiu 
final és una millor qualitat de vida. 
L’administració i el sector privat han de 
donar-hi suport. Esperem que l’espai 
que s’hi dedicarà a l’Anònima de Man-
resa pugui esdevenir, amb el temps, 
una seu referent al país.

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 

MANRESA CAMPUS 
UNIVERSITARI
En les societats modernes, on la gestió 
del coneixement és un factor clau del 
benestar social, la universitat assumeix 
les funcions de formació superior i de 
recerca i de pol dinamitzador de l’ac-
tivitat econòmica. Les universitats i els 
centres d’investigació exerceixen un 
paper central en la formació de talent, 
la transferència de coneixements i la 
innovació empresarial.

Manresa té una llarga tradició 
universitària iniciada fa més de 80 anys 
amb l’Escola de Capatassos Facultatius 
de Mines, que seria la llavor de l’actual 
UPC Manresa. I, d’altra banda, fa més 
de 30 anys que la Fundació Univer-
sitària del Bages (FUB) va iniciar la 
seva activitat acadèmica amb l’Escola 
Universitària d’Infermeria.

Som una de les cinc ciutats catala-
nes amb més d’un centre universitari. 
Parlem d’uns nivells que poques 
ciutats tenen. I això és transcendent 
perquè genera grans impactes: territo-
rials, urbanístics, socials i econòmics.

El progressiu creixement de la taxa 
interanual de publicacions científiques 
i del total de persones investigadores 
mostra que Manresa és un sistema 
científic en expansió. Personal inves-
tigador de les dues universitats, del 
centre tecnològic i dels centres hos-
pitalaris de la ciutat participen en 70 
grups de recerca. També creix any rere 
any de manera sostinguda en alum-
nat universitari. En l’última dècada, el 
creixement ha estat d’un 64,75%, tot 
evidenciant que els avenços es fan de 
manera segura i buscant l’excel·lència.

Continuarem apostant per l’impuls 
de totes les polítiques universitàries 
i treballant per consolidar el Campus 
Manresa com a pol d’activitats R+D+I.

Estem preparats per destacar i ser 
referents com a ciutat universitària.

Josep Gili Prat
Junts per Manresa

Anjo Valentí Moll
Partit dels Socialistes de Catalunya

Anna Crespo Obiols
Esquerra Republicana de Catalunya

UNA LLUM A MANRESA 
SENSE EL MISTERI
Enguany per la Festa de la Llum no 
gaudirem per primera vegada després 
de més de 10 anys –amb l’excepció 
pandèmica– de la representació del 
Misteri de la Llum a l’església del 
Carme, a càrrec d’artistes de la ciutat 
amb el suport de l’Associació Misterio-
sa Llum i Ajuntament. No hi haurà cap 
acte on s’expliqui de forma teatra-
litzada, en un espai únic i origen de 
la Festa, el fenomen de la misteriosa 
Llum, que va aparèixer al Carme fent 
aixecar el topall del Bisbat de Vic a la 
construcció de la Séquia. Un dels actes 
més populars, genuïns i concorreguts 
de la nostrada Festa manresana.

Ara, més de sis segles després, el 
mateix Bisbat ha posat un nou topall 
per celebrar aquest episodi tal com 
s’anava fent. El motiu: l’excés d’afora-
ment dins el Carme i el possible per-
judici per als retaules exposats. Com a 
alternativa, des del PSC vam oferir al 
govern de l’Ajuntament que consen-
sués mesures com assegurar les obres 
dels retaules i limitar l’aforament.

Malauradament, el Bisbat va con-
tinuar oposant-s’hi. Però també hem 
trobat a faltar un veritable interès i 
convicció per part de l’actual Ajun-
tament per continuar defensant una 
representació artística que manresans 
i manresanes sentim com una part 
consolidada i substancial de la Festa, i 
de la qual, estoicament, el Govern de 
la ciutat se’n renta les mans.

Per a nosaltres, no quedarà en 
esmerçar opcions i solucions –com 
espais municipals alternatius Kursaal 
o Conservatori– per no perdre per 
sempre un bé cultural i artístic creat i 
produït a Manresa per manresanes i 
manresans que omplia i donava sentit 
a una activitat destacada de la Festa 
de la Llum.
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DESPROPORCIÓ 
TURÍSTICA
Un dels pilars bàsics de qualsevol bon 
govern és la proporcionalitat en la 
despesa pública i, per desgràcia, Man-
resa coneix bé les conseqüències de la 
desproporció en molts dels seus pro-
jectes (La Reforma, Ateneu les Bases, 
Parc Tecnològic...). Sembla, però, que 
aquesta tònica es repeteix –per sort, a 
una escala un xic més petita, però no 
menys preocupant– amb les obres de 
reforma de la Casa Fàbregas, on s’ha 
de traslladar l’oficina de turisme.

Les obres, que es faran en una finca 
de lloguer i no de propietat municipal, 
tindran un cost aproximat de 550.000 
euros, sense incloure els una mica més 
de 5.000 euros mensuals (4.200 + IVA) 
que es pagaran a vint anys, uns 1,25 M 
d’euros en lloguer. Remarcar també 
que parlem d’un edifici que requereix 
una reforma completa i que actual-
ment es paga, ja que s’ha esgotat el 
període de carència, malgrat que en-
cara no pot oferir cap mena de servei a 
manresanes i manresans.

Però al cost de la reforma i al preu 
de lloguer –bastant per sobre del preu 
de mercat actual–, sumem-hi que 
l’Ajuntament ha de fer front a l’IBI, a la 
restauració de les pintures del vestíbul, 
a les obres de rehabilitació i a totes les 
reparacions, reposicions i actuacions 
de manteniment per conservar-la 
mentre en sigui inquilí. Com es diu 
popularment: Cornut i pagar el beure.

Un ja no sap si és desproporció o in-
diferència a l’hora de negociar amb la 
immobiliària propietària (Inversiones 
Dupros S.L.) però és evident que es va 
fer de manera precipitada i amb pres-
sa, obviant l’interès general. Estem, al-
tra vegada, davant d’un projecte on es 
destinen molts recursos públics, però 
que no tindrà cap mena d’impacte real 
per a la ciutat. Una llàstima.

Jordi Trapé Úbeda
Fem Manresa-Amunt

SOS: ESPORTISTA 
CERCA CLUB
Manresa, com a capital del Bages, ha 
d’ajudar a promoure entitats i a tenir 
equipaments. En aquests espais, no 
només hi participen persones de la 
pròpia ciutat, sinó ciutadans de tota 
la comarca i fins i tot de més enllà. 
A més, hem de ser proactius en la 
generació d’aquests equipaments com 
a gran ciutat que som.

Lluny d’aquest posicionament, ja fa 
una dècada Manresa va perdre un club 
esportiu amb més de dos-cents socis i 
que encara no ha pogut recuperar per 
falta d’un espai adequat. Es tracta del 
tir al plat, una modalitat d’esport en 
què Espanya va aconseguir un or olím-
pic la passada edició del 2021 i en què, 
a Catalunya, tenim molts referents 
del tir, tant en fossat universal com en 
fossat olímpic.

Aquest camp estava situat al polí-
gon de Bufalvent i era lloc de trobada 
de molts manresans i manresanes 
que practicaven aquest esport. A més, 
participava en diferents tornejos de 
Catalunya, en els quals la seu anava 
canviant segons un calendari de tor-
neig. Aquest fet posicionava Manresa 
com una de les ciutats referents dins 
aquesta modalitat.

Han passat molts anys i no hem es-
tat capaços de donar solució al camp 
esmentat. I ara, si algú de Manresa o 
de la comarca desitja practicar el tir, 
s’ha de desplaçar entre cinquanta i 
seixanta quilòmetres per poder realit-
zar-lo en una pista reglada. Crec que 
és de justícia donar solució a aquest 
col·lectiu i posar un nou camp com 
més aviat millor.

Andrés Rojo Hernández
Ciudadanos

ÉS L’HORA 
DELS BARRIS
Després de molts anys sense fer 
un manteniment a Manresa, ja que 
havíem de reduir deute, en els darrers 
anys a cada pressupost s’incloïa una 
partida per a pla de xoc d’1M d’euros 
per a la rehabilitació de la ciutat, entre 
voreres, asfalt i parcs. Pels barris també 
s’han fet accions, però molt escasses. 
Ens hem embarcat en grans projectes 
de ciutat: Museu Barroc, Torre Lluvià, 
Fabrica Nova, L’Anònima... entre d’al-
tres. Ara és el moment de començar a 
planificar la rehabilitació dels nostres 
barris, de fer un estudi complet de les 
necessitats i de marcar un full de ruta, 
que estigui en el marc de la transfor-
mació de Manresa.

El més urgent i sense demores és 
el nostre Centre Històric: cal analitzar 
els edificis que es puguin rehabilitar 
de propietat municipal, amb una 
aposta ferma i sense titubejos des 
de l’Ajuntament, i donar-li la dignitat 
que es mereix. Sense oblidar els altres 
barris que també necessiten mesures 
i molt urgents. Cal buscar els recursos 
econòmics a totes les administracions, 
des de l’Ajuntament, a la Diputació i 
sobretot a la Generalitat.

La Generalitat va aprovar una llei de 
millora urbana, ambiental i social dels 
barris i viles, que substitueix l’antiga 
Llei de Barris del 2004. Comencem a 
estudiar els projectes per presentar-los 
a la Generalitat per ser inclosos en els 
pressupostos. Que tinguem la feina
feta i que puguem fer les accions que 
la nostra ciutat necessita.

És moment d’ordenar Manresa.

Miguel Cerezo Ballesteros
Regidor no adscrit



 

Tot i que la lluita per la igualtat ha anat 
fent passos, continuen havent-hi diverses 
formes de desigualtat i discriminacions 
cap a les dones, com la violència masclis-
ta, la segregació laboral, un índex més 
elevat d’atur, la menor representació de 
càrrecs o la distribució desigual de les 
cures i les tasques domèstiques. A Man-

resa, des de fa més de 25 anys, el servei 
de l’Ajuntament que ofereix informació, 
atenció i assessorament al respecte és el 
SIAD Montserrat Roig. El servei és confi-
dencial i gratuït i l’accés és presencial, te-
lefònic, per correu o per derivació d’altres 
professionals. Té la seu al c/ Canal, 6.

A més, durant l’any, el SIAD impulsa 
accions per transmetre valors igualita-
ris i per prevenir la violència masclista, 
sobretot entre els joves, com ara tallers 
d’educació afectiva i sexual a alumnes de 
secundària. La prevenció de les relacions 
abusives, la prevenció de les violències 
digitals, l’empoderament femení i les 
masculinitats alternatives són temes que 
s’hi tracten. El curs 2021-22 es van fer 93 
tallers, amb 2.500 alumnes participants.

El SIAD també promou tallers a les es-
coles de primària de Manresa per superar 
els estereotips i els rols de gènere. També 

organitza el joc interactiu Súper SIAD per 
conscienciar els joves i identificar actituds 
masclistes a través dels jocs, i la bossa ver-
mella “Benvinguda menstruació”, un recurs 
a les escoles i les famílies per acompanyar 
les nenes en aquest moment de canvi.

El SIAD també duu a terme accions de 
prevenció per a la comunitat, com xerra-

des d’educació sexo-afectiva per a famí-
lies, sobre joguines no sexistes, llenguat-
ge inclusiu... A més, cedeix espais per a 
les entitats de dones, de recursos i del 
fons documental sobre temes relacio-
nats amb dones (inclou contes coedu-
catius, llibres i estudis, així com maletes 
pedagògiques i material audiovisual).

També lidera el Protocol d’actuació 
en casos de violències masclistes del Ba-
ges. Organitza punts liles als principals 
esdeveniments de ciutat, com la Festa 
Major de Manresa, per sensibilitzar i ac-
tuar contra el sexisme i la LGTBI-fòbia, 
i ofereix informació i assessorament en 
l’organització d’esdeveniments d’oci ex-
terns a l’Ajuntament.

El servei promou campanyes de sensi-
bilització del Dia de les Dones, el Dia de 
la Salut de les Dones i el Dia contra les 
Violències Masclistes. I, per facilitar un res-

pir a les persones encarregades de les cu-
res d’infants, que sobretot són les dones, 
el SIAD ha iniciat el servei de canguratge 
“Temps x Viure” a la ludoteca Ludugurus i 
al Lab_06 d’UManresa, i ofereix servei de 
canguratge en actes públics.

Un espai referent per atendre dones que 
pateixen desigualtats i violència masclista

LA CONTRA Cada mes, donem a conèixer un servei municipal

SERVEI D’INFORMACIÓ  
I ATENCIÓ A LES DONES

C/ Canal, 6, 1r
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i 
dilluns i dijous de 16 a 19 h.
Telèfon: 93 875 23 10
Adreça electrònica: siad@ajmanresa.cat

    @siadmanresa     SIAD Manresa

 INFORMACIÓ A LES DONES
 Informació a les dones, entitats i a la 

ciutadania en general sobre recursos, actes i 
activitats relacionades amb la igualtat.

 ATENCIÓ PSICOLÒGICA
 Suport i acompanyament psicològic per treballar 

una situació de malestar o angoixa. També 
atenem els casos en què la dona no identifica la 
violència masclista com a causa del malestar, o 
bé que no estiguin en un procés de recuperació i 
vulguin treballar altres aspectes. A més, oferim 
atenció psicològica per a qualsevol dona en 
situació de discriminació per motiu de gènere,  
ja sigui en l’àmbit familiar, laboral o social.

 ASSESSORAMENT LEGAL
 Atenció jurídica en temes civils i familiars 

(separacions, divorcis, impagament 
de pensions...), en casos de violència 
masclista, en dret laboral, maternitat...

 ACTIVITATS I TALLERS PER A DONES
 Espai de cures i autoorganització per a 

dones. Activitats i tallers que creen un espai 
de confiança i confidencialitat que dona 
veu als reptes i vivències i aporta eines per 
superar creences limitants. Organitzem 
tallers segons els interessos de les dones.

 SUPORT A PROFESSIONALS
 Orientació a professionals per abordar la 

problemàtica de la violència masclista i per 
treballar a favor de la igualtat.

 SUPORT A ENTITATS
 Orientació i suport tècnic, logístic i econòmic 

a entitats i grups de dones. Disposem de 
material divulgatiu i d’un fons documental.

QUÈ US OFERIM?

Una de les professionals del SIAD, l’advocada Ester Jódar, atenent una usuària
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