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Neix l’Agència de 
Desenvolupament 
Local ProManresa, que 
s’ubicarà a L’Anònima 

S’estrenen nous serveis 
d’inserció laboral i 
benestar emocional 
a l’Oficina Jove

Aquest mes:   
Coneixem  
l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Viladordis

Vuit nous busos elèctrics s’afegeixen als set híbrids. 
La ciutat és pionera en sostenibilitat del transport urbà

La flota de busos urbans de 
Manresa ja és 100% verda
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Aquest desembre han entrat en servei, 
de forma progressiva, els vuit busos 
100% elèctrics que faran el servei regu-
lar de transport urbà a Manresa. Amb la 
seva posada en marxa, s’evitarà el con-
sum de 240.000 litres de gasoil cada any 
i l’emissió de 3.000 tones de diòxid de 
carboni (CO2) cada any a la ciutat, així 
com d’altres gasos nocius per la salut de 
les persones, com són els òxids de nitro-
gen (NOx) o les partícules d’entre 10 i 2.5 
micres (PM). Amb els vehicles elèctrics, 
les emissions d’aquests gasos són zero.

Els nous vehicles es van presentar el 
21 de desembre en un acte que va tenir 

CAP A LES EMISSIONS ZERO

Manresa estrena vuit busos elèctrics, 
que s’afegeixen als set híbrids, i esdevé 
pionera amb una flota 100% sostenible

Els nous busos elèctrics, que s’han estrenat el desembre 
de forma progressiva, evitaran l’emissió de 3.000 tones 
anuals de diòxid de carboni a la ciutat i el consum de 
240.000 litres de gasoil l’any. Amb la seva entrada en 
funcionament, Manresa tindrà tota la flota de busos 
en servei del tot sostenible, amb vuit autobusos 100% 
elèctrics i set més d’híbrids.
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lloc a l’avinguda Universitària i que va 
finalitzar amb un viatge inaugural, amb 
final al carrer Guimerà. Hi van assistir l’al-
calde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; la 
delegada del Govern de la Generalitat 
a la Catalunya Central; Montserrat Bar-
niol Carcasona; el regidor d’Urbanisme i 
Mobilitat, David Aaron López Martí, i Ra-
mon Sagalés i Orteu, conseller delegat 
de Sagalés, empresa que té la concessió 
del bus a Manresa. També hi van assistir 
regidors i regidores de la corporació mu-
nicipal, personal tècnic de l’Ajuntament 
de Manresa, diversos conductors i altres 
representants de Sagalés, entre altres 
convidats.

Reducció dràstica de les 
emissions contaminants
Amb la posada en marxa dels nous bu-
sos, Manresa tindrà tota la flota en servei 
sostenible, amb 8 vehicles 100% elèc-
trics i 7 d’híbrids, tot convertint-se en 
una de les primeres ciutats catalanes en 
aconseguir-ho. Quedaran tres busos de 
reserva de gasoil per a les substitucions 
o reforços. És previst que l’any vinent 
s’iniciïn els tràmits per a la seva reno-
vació, amb la compra de nous vehicles 
100% elèctrics. Tal com va subratllar 
l’alcalde Aloy durant la presentació dels 
nous vehicles, “Manresa ja és una ciutat 
pionera en la descarbonització de la flo-
ta de busos”.

L’Ajuntament de Manresa fa així una 
aposta clara per un canvi de model que 
es veu necessari, i que permetrà una re-
ducció dràstica de l’ús de combustibles 
fòssils i d’emissions contaminants, així 
com una reducció molt important del 
soroll, la qual cosa millorarà la conforta-
bilitat tant dels usuaris com de la resta 
de ciutadania. L’objectiu final és el de 
millorar el transport públic per guanyar 
nous usuaris en una ciutat en la qual l’ús 
del vehicle privat continua sent elevat, 
tal com es va detectar en la diagnosi prè-
via a la redacció del nou Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible.

En aquesta línia, el regidor d’Urba-
nisme i Mobilitat, David Aaron López, 
va explicar que en els darrers tres 
anys s’han introduït moltes millores 
per aconseguir augmentar el nombre 
d’usuaris del bus, com la posada en 
marxa de la nova targeta TJove 18, l’in-
crement d’expedicions i freqüències, 
l’extensió de la línia cap als Trullols i 
l’Agulla, la millora de les marquesines o 
la recent reducció de tarifes.

El desplegament de polítiques de 

mobilitat, va explicar López, ha derivat 
en una bona percepció dels usuaris del 
servei i en un increment de viatgers. Tal 
com va anunciar, durant el mes de no-
vembre es va batre un nou rècord his-
tòric, amb 226.202 usuaris. A més a més, 
des del setembre passat s’estan supe-
rant els viatgers del 2019, any complet 
anterior a la pandèmia, que va ser un 
any de rècord de viatgers, amb un total 
de 2.218.621 usuaris.

Noves marquesines i noves 
pantalles d’informació
La inversió ha inclòs l’adaptació de les 
instal·lacions per poder realitzar la re-
càrrega elèctrica de la flota, amb una 
estació transformadora i 8 punts de 
càrrega (628.832,22 euros) i la millora de 
l’eficiència i la digitalització del servei, 
que inclou 27 noves pantalles d’informa-
ció a les parades, càmeres de videovigi-
lància per als vehicles i 5 noves marque-
sines (401.079,64 euros) 
a Els Trullols (ampliació 
d’1 a 2 marquesines a 
la parada de l’Avingu-
da Països Catalans), a 
l’estació de la Renfe 
(ampliació d’1 a 2 mar-
quesines a la parada 
de Plaça de la Refor-
ma), a la Muralla Sant 
Francesc, a l’avinguda 
Universitària i a la car- 
retera de Vic (parada 
Pujada del Castell).

La inversió global per renovar la 
flota i millorar el servei ascendeix 
a 6.140.951,86 euros, 2.366.050,15 
dels quals arribaran a través del 
Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència (PRTR) finançat amb 
els fons europeus Next Generation. 
La inversió inclou la compra de 
8 busos (amb 5.111.040 euros),  
l’adaptació de les instal·lacions 
per poder fer la recàrrega elèctrica 
i la millora de l’eficiència i la 
digitalització del servei. Tal com 
està establert en el marc de la 
concessió, la inversió de 6,1 milions 
d’euros és sufragada d’entrada 
per l’empresa concessionària, que 
amortitzarà la inversió feta al llarg 
dels pròxims catorze anys a través 
dels pagaments que efectuarà 
l’Ajuntament de Manresa. L’arribada 
de 2,3 milions d’euros dels Next 
Generation permetrà a l’Ajuntament 
de Manresa pagar una part dels 
autobusos de manera directa i 
rebaixar, d’aquesta manera, les 
quotes que pagarà al llarg d’aquests 
catorze anys.

UNA INVERSIÓ DE 
MÉS DE 6 MILIONSActe d’estrena dels nous busos elèctrics, amb 

l’alcalde, diversos regidors i representants de 
l’empresa concessionària Sagalés, entre altres.
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NOTÍCIES 

Nova eina per agilitzar 
les llicències d’obres
L’Ajuntament de Manresa ha estrenat una 
nova eina encaminada a agilitzar la tra-
mitació de les llicències d’obres. Es tracta 
d’un assistent telemàtic que facilita l’entra-
da de documentació relativa a les obres i 
simplifica els circuits per guanyar agilitat i 
eficiència, per tal de promoure i fomentar 
l’activitat econòmica i la inversió privada a 
la ciutat, tot escurçant terminis.

L’aplicació, disponible a la seu electròni-
ca de l’Ajuntament, està dirigida a tota la 
ciutadania (persones promotores, tècni-
ques, representants) i incorpora aspectes 
bàsics per a l’agilització. Així, clarifica ja 
d’entrada el règim aplicable per cada tipus 
d’intervenció, soluciona possibles dubtes, 
s’indica ja des d’un inici i d’una manera cla-
ra i concisa la documentació, i es garanteix 
que es presenti de manera completa.

El desembre han finalitzat els treballs de la 
tercera i última fase del projecte de reha-
bilitació i reforç estructural del Pont Nou 
de Manresa, una joia medieval d’estruc-
tura gòtica reconeguda com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional. El pressupost de l’obra 
ha estat de 275.000 euros i ha servit per 
reparar les fissures i esquerdes en els para-
ments vistos de quatre arcs.

Els treballs de la darrera fase els ha 
dut a terme un equip de vuit especialis-
tes en restauració, que han aconseguit 
resultats excepcionals. L’actuació  s’ha  
finançat amb una subvenció de 97.559 
euros provinent del Departament de 

Cultura de la Generalitat i amb part dels 
diners dels fons Next Generation.

Medieval i d’estil gòtic, el Pont Nou de 
Manresa va ser construït entre el 1318 i 
el 1323 sota la direcció de Berenguer de 
Montagut, qui va ser mestre d’obres de 
l’església de Santa Maria del Mar de Barce-
lona, de la Seu de Manresa i de l’església 
del Carme, entre altres, i que es pot consi-
derar un dels mestres d’obres més impor-
tants de la Catalunya del segle XIV. El Pont 
Nou va representar una millora rellevant 
per les comunicacions de la Catalunya 
Central, ja que Manresa era un punt d’en-
creuament entre camins.

El Pont Nou estrena nova cara després dels 
treballs de rehabilitació i reforç estructural 
Les obres, amb un pressupost de 275.000 euros, han permès 
reparar fissures i esquerdes del pont, una joia medieval 
d’arquitectura gòtica construïda entre el 1318 i el 1323

Aspecte del Pont Nou després de la darrera fase dels treballs de rehabilitació, que s’han dut a terme entre l’agost i el desembre de 2022.

Representants d’institucions i entitats de la 
Taula de Comerç Just a Manresa, amb el segell.

aquests productes; els actes de sensi-
bilització organitzats en una vintena de 
centres educatius de Manresa i una pro-
gramació estable d’activitats anuals.

Manresa és la primera ciutat de Catalunya en  
rebre el segell de Ciutat pel Comerç Just
Manresa ha rebut el segell de Ciutat pel 
Comerç Just, una distinció atorgada pel 
programa internacional Fair Trade Towns, 
que ha impulsat una xarxa de 2.200 ciu-
tats a tot el món, de més de 30 països, 
compromeses amb el comerç just i un 
model de vida sostenible i justa. Es tracta 
de la primera ciutat a Catalunya en rebre 
aquest reconeixement. La candidatura de 
Manresa ha estat impulsada per la Taula de 
Comerç Just, de la qual forma part l’Ajun-
tament i diferents entitats, i ha rebut el su-
port de la Coordinadora de Comerç Just i 
Finances Ètiques de Catalunya (LaCoordi).

Entre els aspectes que s’han valorat 
per obtenir el segell hi ha la presència 
a Manresa d’una vintena d’establiments 
que ofereixen productes de comerç 
just; l’existència de compres i contractes 
de l’Ajuntament que tenen en compte 
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la Policia Local de Manresa ha obert 57 
expedients per ús fraudulent per la tar-
geta, contra conductors que l’utilitzaven 
per aparcar on volien sense que el titular 
de la targeta estigués amb ells. En tots 
els casos, s’utilitzava la targeta mentre la 
persona titular era a casa, o ingressada 
en un hospital o una residència o, fins i 
tot, es trobava difunt des de feia anys. 
Del total de casos, en 14 casos es feia 
servir una targeta caducada; i en 12 oca-
sions s’utilitzava una fotocòpia.

Neix ProManresa, la nova Agència de 
Desenvolupament Local de la ciutat
L’organisme, que s’ubicarà a L’Anònima un cop rehabilitada, 
unifica els serveis d’ocupació, comerç, emprenedoria i empresa

L’Ajuntament de Manresa ha creat la 
nova Agència de Desenvolupament Lo-
cal ProManresa, que unifica els serveis 
d’ocupació, comerç, emprenedoria i 
empresa, amb la voluntat d’establir un 
sol punt de referència on convergeixin 
les persones que busquen feina, les que 
estan en disposició d’oferir-ne, els nous 
talents i l’activitat comercial de la ciutat. 
L’agència s’ubicarà a l’edifici de L’Anò-

nima, que es rehabilitarà a través d’una 
subvenció dels fons Next Generation. 
Les oficines ocuparan una superfície 
aproximada de 1.500 metres quadrats.

Amb aquest pas, el Centre d’Iniciatives 
per a l’Ocupació (CIO), el Centre de De- 
senvolupament Empresarial de Manresa 
(CEDEM) i l’àrea de Comerç queden unifi-
cats sota el paraigua de ProManresa, que 
també alberga els serveis tècnics d’Indús-

tria, Universitats, Fires, Turisme i Mercats 
Municipals. ProManresa ja ha començat a 
caminar amb la unificació de les webs, que 
s’agrupen al nou portal promanresa.cat, i 
de les xarxes socials, i l’atenció a finestreta 
única al telèfon 93 877 64 90. La nova mar-
ca inclou el canvi d’imatge a la seu del CIO 
(Casa Caritat) i del CEDEM (al Palau Firal). 
La seu definitiva serà L’Anònima, un cop 
l’edifici s’hagi rehabilitat. La unificació faci-
litarà el treball en xarxa i permetrà generar 
una única marca de ciutat per als serveis 
de promoció econòmica i ocupació.

ProManresa es subdivideix en tres 
àmbits: ProTreball, ProComerç i ProEm-
presa. D’una banda, ProTreball incorpora 
les funcions del Servei Local d’Ocupació, 
amb l’atenció a les persones que estan 
en situació d’atur o que volen millorar la 
seva situació laboral, i atén i dona suport 
al teixit productiu local per cobrir va-
cants laborals o formalitzar plans de for-
mació. ProComerç treballa per la cohesió 
del teixit urbà i dona suport a la petita 
i mitjana empresa, i col·labora amb el 
sector privat per potenciar el model de 
comerç de proximitat. ProEmpresa agru-
pa els serveis d’emprenedoria i desen-
volupament empresarial, per contribuir 
a la creació d’empreses, al creixement 
i millora de la competitivitat del teixit 
productiu i a la seva diversificació mit-
jançant la promoció de noves activitats.

Descens general de 
l’activitat delictiva a 
Manresa l’any 2022
La darrera reunió de la Taula per la Segu-
retat, el Civisme i la Convivència de Man-
resa ha constatat, durant el 2022, una re-
ducció general de l’activitat delictiva a la 
ciutat, fruit de les mesures de prevenció. 
En concret, s’ha registrat un descens del 
30% dels robatoris en domicilis respecte 
al 2019 (el darrer any prepandèmia), 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, i que ha-
vien motivat la creació d’aquesta taula, 
especialment els delictes contra el patri-
moni. El tipus de delicte que ha crescut 
més és el d’estafa a través d’Internet.

Les mesures com l’operatiu Tremall, les 
patrulles conjuntes Mossos-Policia Local 
o la instal·lació de càmeres de videovigi-
lància expliquen aquest descens general 
de les dades de delinqüència al carrer.

Sancionats una seixantena de conductors en un any  
per ús fraudulent de les targetes de mobilitat reduïda
La Policia Local de Manresa ha obert el 
2022 una seixantena d’expedients san-
cionadors a conductors que aparcaven 
en places reservades per a discapacitats 
o en zones no permeses utilitzant tar-
getes de mobilitat reduïda de persones 
que no es trobaven en el mateix vehicle. 
Es tracta d’una mitjana de 5 denúncies 
mensuals, cadascuna de les quals supo-
sen sancions d’entre 301 i 6.000 euros.

Les targetes de mobilitat reduïda 
(TMR) autoritzen la persona titular a es-
tacionar el vehicle en zones on la resta 
de conductors no ho poden fer: especí-
ficament, a les places reservades per a 
persones de mobilitat reduïda i, a més, 
en espais com zones blaves, zones de 
càrrega i descàrrega i illes de vianants 
(sempre que el vehicle no ocasioni perill 
ni molèsties a la resta d’usuaris). Per po-
der aparcar en aquestes zones, el titular 
de la targeta ha de ser forçosament el 
conductor o un ocupant del vehicle.

De gener a novembre d’aquest 2022, 

L’alcalde Aloy, les regidores Masgrau i Cruz i personal tècnic de ProManresa.

Un aparcament per a mobilitat reduïda.
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L’Oficina Jove del Bages, situada al carrer 
Sant Blai, 14, s’ha reforçat amb dos nous 
serveis juvenils municipals. Es tracta, d’una 
banda, de Manresa Treball Jove, que té 
com a objectiu afavorir la inserció laboral 
de joves, i, de l’altra, de l’Espai Èmfasi, un 
nou servei per millorar el benestar emo-
cional de les persones de 12 a 35 anys.

L’Oficina Jove estrena dos nous serveis 
de treball i d’atenció a la salut mental
L’equipament juvenil municipal es reforça amb Manresa Treball 
Jove, que té l’objectiu d’afavorir la inserció laboral de joves, i amb 
l’Espai Èmfasi, que atén consultes de benestar emocional

Manresa Treball Jove és un nou dis-
positiu d’inserció laboral especialitzat 
per atendre joves d’entre 16 i 29 anys. 
Unifica i reforça els recursos i actuacions 
que fins ara ja oferien el Centre d’Inicia-
tives per a l’Ocupació (ara integrat en la 
nova agència ProManresa) i el progra-
ma municipal de Joventut. La finalitat és 

centrar tota l’atenció de joves en un únic 
espai i així facilitar el seu accés a recursos 
d’ocupació. Des que es va estrenar, el se-
tembre, ja ha atès un centenar de consul-
tes, la majoria individuals. També s’han fet 
accions en petits grups, on s’han treballat, 
per exemple, tècniques de recerca i s’han 
detectat competències professionals clau.
Per contactar amb Manresa Treball Jove, 
cal sol·licitar cita per correu electrònic (tre-
balljove@ajmanresa.cat), per telèfon (93 
877 13 60) o per WhatsApp (676 66 41 42).

D’altra banda, l’Espai Èmfasi és un nou 
servei d’assessorament per millorar el be-
nestar emocional de les persones joves de 
Manresa i de la resta de la comarca, amb 
l’objectiu d’actuar com a eina promotora 
d’educació emocional i prevenir el desen-
volupament de trastorns de salut mental.

El projecte, que té l’origen en l’assessoria 
de salut que ja oferia l’Oficina Jove, ha am-
pliat l’equip de psicologia i educació social 
fins a quatre professionals en total. La crea-
ció de l’Espai Èmfasi respon a l’increment 
de consultes de salut emocional detec-
tada arran de la pandèmia. El projecte és 
impulsat per l’Ajuntament de Manresa i el 
Consell Comarcal del Bages, mitjançant un 
conveni amb la Fundació Althaia i amb el 
suport de la Diputació de Barcelona.

Es pot contactar amb l’Espai Èmfasi al 
telèfon o whatsapp 670 22 81 58 o bé per 
mail a salutbages@oficinajove.cat. El ser-
vei és totalment gratuït i confidencial.Equips de professionals de Manresa Treball Jove (esquerra) i Espai Èmfasi (dreta).

Manresa consolida 
l’alça del turisme 
Manresa Turisme va batre el novembre el 
rècord de visites guiades realitzades en un 
mes, amb un 50% més de visites que les 
del novembre del 2019. Sumades a l’incre-
ment d’atencions a l’Oficina de Turisme al 
llarg del 2022, indiquen una tendència a 
l’alça de l’activitat turística a Manresa. La 
commemoració de Manresa 2022 ha tin-
gut un clar impacte en les xifres, així com 
en la recuperació de l’activitat turística 
dels mercats nacionals i internacionals.

unes setmanes, els joves ja treballen en 
diferents escoles de Manresa tot duent a 
terme tasques de suport com a auxiliars 
d’equipaments, amb una valoració ini-
cial molt positiva.

És el segon cop que Manresa és recep-
tora d’aquesta ajuda de la Generalitat. El 
2020, la ciutat va ser una de les que van 
acollir la prova pilot, amb la contractació 
de cinc joves extutelats que van donar 
suport a serveis municipals que havien 
augmentat la seva demanda a causa de la 
pandèmia, amb uns resultats excel·lents.

Els joves van ser rebuts, en un acte al 
Saló de Sessions de l’Ajuntament, per 
l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, 
i per la regidora d’Ocupació, Empresa 
i Coneixement, Cristina Cruz Mas. En 
el mateix acte de benvinguda als joves 
com a nous treballadors, també es van 
rebre dues persones que han entrat a 
treballar a l’Ajuntament de Manresa en 
el marc dels Plans d’Ocupació, i també es 
va donar la benvinguda a nou personal 
funcionari interí.

L’Ajuntament de Manresa incorpora a la plantilla  
vuit joves extutelats i en risc d’exclusió social 
L’Ajuntament de Manresa ha incorporat a 
la seva plantilla vuit joves extutelats i en 
risc d’exclusió social en el marc del Pro-
grama Treball i Formació del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

Durant un any, accediran a un contrac-
te de treball a l’administració pública i 
rebran una formació en competències 
digitals bàsiques, que els permetrà enca-
rar millor el futur i poder accedir al mer-
cat laboral amb més garanties. Des de fa 

Els nous treballadors municipals durant la ben-
vinguda al Saló de Sessions de l’Ajuntament.
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Èxit de públic a la  
Fira de Santa Llúcia
Un any més, l’Ajuntament de Manresa, 
la Fundació Turisme i Fires de Manresa 
i l’associació Amics de la Fira Santa Llú-
cia van organitzar la tradicional Fira de 
Santa Llúcia, que va servir per obrir ofi-
cialment l’agenda nadalenca a la ciutat. 
Un gran nombre de visitants van acudir 
el cap de setmana del 10 i 11 de desem-
bre a la plaça Major, on hi havia parades 
de productes relacionats amb les festes 
de Nadal, a banda d’aliments i produc-
tes artesanals. També va ser un èxit el Tió 
Gegant Solidari, una de les activitats que 
es van organitzar a la plaça. La darrera 
jornada de la fira va ser el 13 de desem-
bre, amb parades a la Baixada de la Seu.

El Nou Congost estrena 
dos videomarcadors

Coincidint amb el partit entre el Baxi 
Manresa i el Surne Bilbao Bàsket, el pa-
velló del Nou Congost va estrenar el 17 
de desembre els nous videomarcadors 
que donen resposta a les exigències 
tècniques de la lliga professional de bàs-
quet ACB. L’Ajuntament de Manresa ha 
dedicat una partida de 55.000 euros per 

aquesta nova instal·lació a l’equipament 
municipal, que consisteix en dues panta-
lles de 450 cm d’ample i 250 cm d’alçada, 
i que s’han situat al mateix lloc on eren 
els antics marcadors, a la paret de darre-
re de les cistelles del pavelló. Així mateix, 
el Bàsquet Manresa, coordinadament 
amb el consistori, s’ha fet càrrec del cost 
de la instal·lació de cablejat i altres pre-
paratius necessaris per posar els nous 
videomarcadors en funcionament.

Nou arbrat al tram renovat 
del Passeig del Riu

L’Ajuntament de Manresa ha plantat ar-
brat al tram central del Passeig del Riu, 
entre el pont de Sant Francesc i la plaça 
del Mil·lenari. S’han plantat 56 exem-
plars de plàtans (platanus x hispanica).  
Després de l’acabament de les obres que 
van renovar completament aquest espai 
de la ciutat, restava pendent la plantació 
d’arbres que es va programar per al mes 
de novembre. La plantació s’ha fet en 
dues fileres. La més propera a la calçada 
s’ha fet alineada amb l’aparcament en 
bateria i l’altra filera ha permès recuperar 
els arbres que es van malmetre per una 
fuita del col·lector de salmorres.

El nou Servei d’Atenció a 
Domicili incrementa hores

El ple de l’Ajuntament de Manresa ha 
aprovat l’adjudicació a Sant Andreu Sa-
lut del nou contracte del Servei d’Aten-
ció a Domicili (SAD), que incrementa en 
un 57% les hores respecte l’anterior. Així, 
es passa de 38.015 hores anuals de tre-
ball efectiu a 60.000.

El SAD proporciona atenció, ajuda a la 
llar i suport social a persones o famílies 
amb dificultats de desenvolupament o 
d’integració social o manca d’autonomia 
personal. Ofereix suport, atenció o aju-
da en aspectes com la higiene personal, 
el control de la medicació o en els mo-
ments en què la persona s’ha de llevar, 
vestir o enllitar. El nou contracte té una 
vigència de quatre anys i incorpora mi-
llores per garantir les particularitats i vo-
luntats de les persones usuàries. 

Reforç de la seguretat al 
voltant de La Renaixença

L’Ajuntament de Manresa continua la 
millora dels Camins Escolars. Una de les 
darreres actuacions ha estat en els re-
correguts a peu a l’Escola Renaixença. 
S’han reforçat els passos de vianants 
propers a la porta d’accés a l’escola, tot 
senyalitzant-los amb mantells de color 
vermell. També s’ha reforçat amb pin-
tura els senyals de “Zona Escolar” al ca-
rrer Cardenal Lluch i al carrer Carrió. A 
més, s’ha repintat la senyalització ho-
ritzontal dels passos de vianants dels 
carrers Cardenal Lluch, Saclosa, Carrió 
i Canonge Montanyà, utilitzats com a 
Camí Escolar.

La Fira de Santa Llúcia va omplir de visitants la plaça Major de Manresa, els dies 10 i 11 de desembre.
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Guardons als participants 
del projecte CulturaMENT

L’Ajuntament de Manresa va fer el 13 
de desembre un acte d’homenatge a 
les residències de gent gran, serveis de 
salut mental i per a la cura de les per-
sones grans i a usuaris individuals que 
han participat del 2n projecte Cultura-
MENT, un projecte que té l’objectiu de 
contribuir a millorar la salut mental de 
les persones grans amb inicis de dete-
riorament cognitiu i afectacions lleus 
de salut mental.

L’acte de lliurament d’obsequis va anar 
a càrrec de la regidora de Cultura, Anna 
Crespo Obiols. Les residències i serveis 
assistents van ser Font dels Capellans, 
Valldaura, Mutuam, Sagrada Família, 
Sant Josep, Montblanc, Sant Andreu, 
Club Social Mosaic, Centre d’Atenció i 
Seguiment a les Drogodependències 
d’Althaia, i Servei Atenció Domiciliària 
de l’Ajuntament de Manresa.

La passera de Sant Ignasi 
renova el seu aspecte

L’Ajuntament de Manresa ha dut a 
terme treballs de manteniment de 
pintura de l’estructura metàl·lica de la 
passera de Sant Ignasi. L’actuació n’ha 
permès renovar l’aspecte. Les tasques 
han inclòs el repintat de l’estructura 
metàl·lica i el sanejament de les parts 
que es trobaven oxidades. Per poder 
dur a terme els treballs de la part infe-
rior de l’estructura, es va utilitzar una 
màquina elevadora des de la Via de 
Sant Ignasi.

El Tastet d’Oficis  
crea llums sostenibles
Dotze joves de 16 a 22 anys han rebut 
els diplomes de l’Ajuntament de Manre-
sa per haver participat a la 2a edició del 
Tastet d’Oficis +16, un projecte impulsat 
des de ProTreball (el servei d’ocupació 
municipal) que ofereix formació a joves 
en situació irregular per promoure que 
puguin trobar una feina. El programa 
inclou tastets d’oficis, amb la voluntat 
que adquireixin experiència i desen-
volupin capacitats,. En aquesta ocasió, 
van crear el projecte Llums a l’Ombra, 
impulsat per Cultura del Bé Comú i La 
Codornella. Es va tractar de les llums de 
Nadal del carrer Cap del Rec, equipa-
des amb sensors per estalviar energia 
i activar la màxima potència al pas de 
la gent. Excepte l’electrònica, es van fer 
amb material reciclat.

Campanya per al dret a vot 
de persones estrangeres

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat una 
campanya informativa perquè les per-
sones estrangeres puguin exercir el seu 
dret a vot a les pròximes eleccions mu-

nicipals del 28 de maig. Poden votar 
les persones de la Unió Europea i les de 
països amb els quals hi ha acords de re-
ciprocitat: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòm-
bia, Corea, l’Equador, Islàndia, Noruega, 
Nova Zelanda, Paraguai, el Perú, el Reg-
ne Unit i Trinitat i Tobago. Cal que esti-
guin empadronades a Manresa i s’han 
d’inscriure al cens electoral abans del 15 
de gener (fins al 30 en el cas de les per-
sones de la UE). Per a més informació, es 
pot consultar la web manresa.cat.

Millora d’un tram de camí 
de la vora del Cardener

L’Ajuntament de Manresa ha millorat i 
ampliat el camí que connecta el barri 
de Miralpeix amb la riba esquerra del 
riu Cardener. Els treballs han tingut un 
pressupost  de 9.042 euros i han suposat 
un nou pas endavant en la millora de la 
connectivitat social del riu entre el terme 
municipal de Sant Joan de Vilatorrada i 
la riera de Rajadell, a l’alçada de Miral-
peix. L’actuació ha permès transformar 
un corriol que abans era estret, perillós 
i molt malmès, arran d’aigua, en un camí 
més ample i segur.

Joves del Tastets d’Oficis, al carrer Cap del Rec, on es van instal·lar els llums amb material reciclat.
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Crònica de balanç

Fòrum Internacional Multireligiós ‘Cruïlla de Camins’ 

EL ‘PACTE MANRESA 2022’ INSTA ELS GOVERNS DE 
TOT EL MÓN A COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC GLOBAL I 
A CREAR CIUTATS SOSTENIBLES, JUSTES I INCLUSIVES

tària general de Religions for Peace, Azza 
Karam, es van comprometre a traslladar 
les propostes i els compromisos del Pac-
te a altres ciutats, comunitats religioses 
i organismes nacionals i internacionals, 
com l’ONU i la UNESCO, per tal que sigui 
compartit per tots els governs del món.

Segons es va fer palès en els quatre 
dies de debats, i tal com es desprèn del 
text del Pacte, “el canvi climàtic alimenta 
les crisis socials i mediambientals, que 
afecten principalment les ciutats, on viu 
la majoria de la població mundial, inclo-
sos els refugiats i els desplaçats a causa 
dels efectes d’aquest canvi”. Davant una 
crisi climàtica que és “complexa”, l’enfo-
cament ha de ser “multisectorial, inte-
rreligiós, intergeneracional i amb pers-
pectiva de gènere”, reconeixent “el valor 
crucial del lideratge dels joves com a 
part de la resposta global a la crisi climà-
tica”. Per aquests motius, el Pacte insta 
a “crear ciutats inclusives, segures, resi-
lients i sostenibles”, que “puguin pal·liar 
els efectes de les crisis socials i mediam-
bientals que repercuteixen en tothom, 
especialment en els més vulnerables”.

Durant la presentació del Pacte, l’al-
calde Marc Aloy va manifestar la neces-
sitat de “difondre arreu la necessitat 
de repensar el món”. Va demanar que 
“personalment i col·lectivament pren-
guem mesures per frenar el canvi climà-
tic, i per respectar la natura i el medi 
ambient, que no té recursos il·limitats”. 
Des de Manresa, va dir, “ens comprome-
tem a dur a terme accions concretes de 
manera continuada i a treballar per im-
plementar projectes que protegeixen la 
salut i el benestar de totes les persones, 
amb responsabilitat ambiental”. 

Azza Karam va recordar alguns dels 
ponents de referència del Fòrum, com 
Ela Ghandi, Shaban Mubaje o Renz Ar-
gao, que van deixar reflexions de pes, i va 
afirmar que “no és només que estiguem 
parlant del medi ambient, sinó que som 
en unes converses interreligioses, inter-
generacionals i amb equilibri de gènere”.

El Fòrum es va celebrar en el marc de 
la commemoració dels 500 anys de l’es-
tada d’Ignasi de Loiola a Manresa, sota 
l’organització de l’Ajuntament de Manre-
sa i de Religions for Peace.

El Fòrum Internacional Multireligiós 
‘Cruïlla de Camins’, celebrat a Manresa 
del 27 al 30 de novembre, es va cloure 
amb la signatura del ‘Pacte Manresa 
2022’, a càrrec de líders religiosos de tot 
el món, col·lectius internacionals de jo-
ves i de dones, autoritats locals i assis-
tents als debats i conferències que van 
tenir lloc a la ciutat. Es tracta d’un do-
cument d’abast internacional que insta 
els governs de tot el món a combatre 
el canvi climàtic global i a crear ciutats 
sostenibles, justes i inclusives.

Després de la signatura, l’alcalde de 
Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la secre-

 

 

 

NOTÍCIES

A les dues primeres imatges, fotografies de 
grup, a la Torre de Santa Caterina i a la Cova 
de Sant Ignasi, de la peregrinació del darrer 

tram del Camí Ignasià, que es va celebrar en la 
jornada prèvia al Fòrum ‘Cruïlla de Camins’. A 

la foto del costat, signatura del ‘Pacte Manresa 
2022’, a l’Auditori de la Plana de l’Om. A sota, 

al costat d’aquestes línies, assistents al Fòrum 
en una recepció al Saló de Sessions.

Espiritualitat i pensament
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CULTURA

L’Espai Plana de l’Om de Manresa aco-
llirà el pròxim 25 de gener, a les 18 h, la 
primera Audiència Memorial a la ciutat. 
Es tracta d’un acte d’escolta, reconeixe-
ment i reparació dedicat a totes les vícti-
mes i diverses generacions afectades per 
la guerra civil i la dictadura franquista.

És un acte pioner on es podrà es-
coltar el testimoni de persones que 
van patir les conseqüències de l’alça-

Manresa donarà la veu el 25 de gener a 
víctimes de la guerra civil i el franquisme
L’Espai Plana de l’Om acollirà l’Audiència Memorial, amb el 
testimoni de persones que van patir la guerra i la dictadura

ment militar, el període revolucionari, 
la guerra civil i la dictadura franquista, 
inclosa la clandestinitat i les lluites per 
les llibertats.

Amb aquest acte, es convida a trencar 
el silenci sobre els fets de la guerra civil 
i la repressió de la dictadura, a partici-
par en el reconeixement i la reparació 
moral a les víctimes i a posar en valor 
la capacitat de resiliència individual i 
col·lectiva.

L’acte, obert a tothom, és organitzat 
per la Diputació de Barcelona i l’Ajun-
tament de Manresa, amb la participa-
ció d’Aequitas centre de mediació i 
l’Associació Memòria i Història de Man-
resa, i facilitat per Mireia Vives i Jordi 
Palou-Loverdos, tots dos guardonats 
amb el Premi Justicia ADR 2022 de la 
Generalitat de Catalunya per les Au-
diències Memorials.

D’altra banda, Manresa se sumarà el 
27 de gener a la commemoració del 
Dia Internacional en Memòria de les 
Víctimes de l’Holocaust. I ho farà amb 
activitats adreçades als instituts de la 
ciutat i obertes al públic en general. Un 
any més, es faran itineraris per les llam-
bordes stolpersteine. El dia 27 al migdia 

El 27 de gener es commemorarà a Manresa el 
Dia en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust

El pessebre monumental del Casino recrea Montserrat

Fins al 8 de gener es pot visitar al Centre 
Cultural del Casino el Pessebre Monu-
mental, que ha aplegat durant aques-
tes festes un gran nombre de visitants. 

El pessebre està dedicat enguany a 
Montserrat, en un treball espectacular 
del Grup Pessebrístic de Manresa. L’ex-
posició es completa amb una mostra 

es farà un acte de commemoració i un 
gest d’homenatge als deportats manre-
sans. La programació està organitzada 
per l’Ajuntament de Manresa, els cen-
tres educatius impulsors del projecte 
Manresa-Mauthausen i l’Associació Me-
mòria i Història de Manresa.

El cap de setmana del 21 i 22 de gener 
es faran visites guiades a l’interior del 
refugi antiaeri de La Renaixença, amb 
motiu de la commemoració dels bom-
bardejos franquistes a Manresa.

de diorames. L’horari de visita és de 
dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 
h. Diumenge 8 de gener també estarà 
obert d’11 a 14 h.
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El Centre Cultural del Casino inaugu-
rarà el proper 27 de gener “Alfabet Cal-
derer”, una exposició sobre l’obra i tra-
jectòria de l’escriptor i literat manresà 
Lluís Calderer Cortasa (1944-2020). La 
mostra, comissariada per Joaquim No-
guero, exposarà materials autògrafs 
de Calderer i obres d’artistes amb qui 
havia col·laborat. Està organitzada per 
l’Ajuntament de Manresa i Quaderns 
de Taller.

El Casino prepara una exposició de l’obra 
de l’escriptor manresà Lluís Calderer
S’inaugurarà el 27 de gener i es podrà visitar fins al 5 de març. 
Exhibirà materials autògrafs i obres d’artistes col·laboradors

L’exposició posarà especialment la 
lupa sobre la poètica dels seus escrits, 
amb grans citacions convertides en obra 
gràfica i la traducció de l’alfa i l’omega 
del seu món. És a dir, l’alfabet d’algú que, 
des de Manresa, parlava de tu a tu amb 
els grans autors universals.

L’exposició “Albafet Calderer” es podrà 
visitar del 27 de gener al 5 de març de 
2023, en horari d’obertura del Centre 
Cultural del Casino: de dimarts a diu-
menge i festius de 17.30 a 20.30 h. Els 
dilluns no festius roman tancat.

Lluís Calderer i Cortasa va ser es-
criptor, professor i activista cultural 
manresà. Va ser autor de l’estudi intro-
ductori d”El cor quiet’, de Josep Carner 
i dels assaigs ‘De la veu a la lletra. Qües-
tions de literatura catalana i estrangera’ 
(1994) i ‘Diàleg amb la poesia’ (1996). 
També va publicar les novel·les ‘La Seu 
se’n va a córrer món’ (1984), ‘Màscares 
per a la companyia del teatre dels som-
nis’ (1990) i ‘Figuracions’ (1998), i diver-
sos poemaris, com ‘Essència del temps’ 
(1982), ‘Mentre la pols es mou’ (1995) i 
‘El pacte clos’ (1997). L’any 2010 va ser 
guardonat amb el premi Bages de Cul-
tura per tota la seva obra.

Espectacles de luxe al Kursaal aquest mes
L’inici del 2023 al Kursaal promet. Aquest 
gener hi passaran una desena de mun-
tatges espectaculars! Per al públic fami-
liar hi haurà el concert de Xiula ‘Descon-
trol Orquestral’ el diumenge 8, i l’inici de 
la programació d’Imagina’t amb ‘Univers’ 
de la companyia Engruna teatre, el 14 de 
gener. En teatre, el dia 13 pujarà a l’esce-
nari del Kursaal Paz Padilla, que interpre-

tarà la història d’amor i comiat ‘El humor 
de mi vida’. I també hi haurà ‘La trena’ (a 
la foto), en 4 funcions els dies 28, 29 i 30 
de gener; l’obra que ha triomfat aquesta 
tardor a la cartellera barcelonina i que 
protagonitzen Clara Segura, Carlota Ol-
cina, Cristina Genebat i Marta Marco.

També aquest mes el Kursaal acollirà 
el primer gran musical després de la 
pandèmia, ‘La jaula de las locas’, en 6 fun-
cions entre el 19 i el 22. També tornarà la 
màgia, amb l’onzena ‘Nit dels Genis’, que 
portarà al Kursaal el 14 de gener mags 
de tot el món.  En música, el 15 de gener 
hi haurà una cita especial: el concert del 
centenari del músic Francesc Vila, ‘Nadal, 
llum i misteri’, amb la participació d’una 
quinzena de corals de la Catalunya cen-
tral. EBlaumut presenta el 27 de gener el 
darrer treball, ‘Olímpica i Primavera’.

Les entrades es poden comprar al web 
kursaal.cat o a les taquilles del teatre.

MÉS PROPOSTES

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DAU-23
Mostra de Foto Art Manresa

DEL 13 AL 29 DE GENER
ESPAI 7 DEL CASINO, DE DIMARTS  
A DIUMENGE DE 17.30 A 20.30 H

ACTES DE “MATÈRIA D’EXERCICI”
Col·loqui i conferència sobre l’exposi-
ció, a càrrec de dos dels creadors

12 I 13 DE GENER, 19H, AL CASINO

FINALISTES PREMI AMAT-PINIELLA 
Presentació de les obres,  
a càrrec dels seus autors

DIMECRES 18 DE GENER, 19 H 
BIBLIOTECA DEL CASINO

REPORTERS DEL SEGLE XXI
Exposició de l’INS Lluís de Peguera

FINS AL 10 DE GENER 
BIBLIOTECA DEL CASINO

Podeu consultar tota  
la programació cultural  
a manresacultura.cat

Lluís Calderer Cortasa (Manresa, 1944-2020)



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 VILADORDIS
En Josep Duocastella Junyent és sens 
dubte un dels històrics del moviment 
veïnal. Als seus 82 anys, en fa 40 que 
forma part de la junta de l’Associació 
de Veïns de Viladordis, la major part 
dels quals com a president. Des de fa 36 
anys, també és president del Casal de 
Viladordis, l’entitat que s’encarrega de la 
programació cultural del poble. “Ara ja 
estem muntant el relleu a les dues jun-
tes, tant la de l’Associació de Veïns com 
la Casal, perquè jo ja m’haig d’anar reti-
rant”, explica somrient.

Es mostra satisfet de la feina que ha 
impulsat al llarg d’aquests anys a Vila-
dordis, que, tal com s’encarrega de pre-
cisar, “no es pot dir que sigui un barri de 
Manresa com els altres, sinó un poble 
dins del municipi de Manresa”. A banda 
de la separació física i de les característi-
ques i els orígens eminentment rurals de 
Viladordis, hi ha un altre fet que el dife-
rencia de la ciutat de Manresa, remarca: 
“Manresa es troba al vessant del riu Car-
dener. En canvi, a Viladordis, el vessant 
orogràfic és el del Llobregat”.

Vetllar pels serveis
Duocastella es mostra content de les mi-
llores urbanes que ha anat aconseguint 
Viladordis al llarg d’aquests 40 anys. “El 
que ara és nucli urbà abans no era urbà. 
Va començar a ser-ho amb el primer pla 
d’ordenació de l’època democràtica”, re-
corda. Des de llavors, explica, la tasca de 
l’Associació de Veïns “ha estat vetllar per 
la gestió del manteniment del nucli urbà 
i les millores en totes classes de serveis: 
aigua, electricitat, camins, etc.”.

A Viladordis, entre el nucli i les masies 
disseminades, hi viuen al voltant de 350 
habitants. Més d’una seixantena d’ells, 
explica Duocastella, són socis de l’Asso-
ciació de Veïns, i pràcticament el mateix 
nombre són socis també del Casal de 
Viladordis, que és qui s’encarrega d’or-
ganitzar els actes culturals. El seu local 
acull assajos de diversos grups, com la 
Unió Musical del Bages i la Big Band, que 
també hi ha protagonitzat concerts.

“Actualment, al Casal, hi tenim poca 
activitat, perquè la pandèmia ens la va 
trencar. Per exemple, abans de la covid, 
celebràvem cada diumenge a la tarda 
el ball popular a la sala del Casal i tenia 
molt bona acollida de públic”, explica 
Duocastella, que hi afegeix que de mo-
ment no ha estat possible tornar a recu-
perar tota aquesta activitat, “però espe-
rem poder fer-ho aviat!”.

El que sí que es va poder recuperar el 

setembre passat va ser la Festa Major de 
Viladordis, tot i que encara que no amb 
tota l’activitat que reunia abans de la 
pandèmia. De moment, explica, “aquest 
any vam poder tornar a celebrar el ball 
de Festa Major i la missa a la parròquia 
de la Mare de Déu de la Salut”, que són 
els actes principals.

El santuari de la Salut, d’origen romà-
nic, és sense cap mena de dubte una de 

les joies de Viladordis. Els origens del 
santuari es remunten entre els segles 
XII i XIII, amb l’edificació d’una església 
de nau única i rectangular, amb un absis 
semicircular. 

D’aquesta mateixa època, en data la 
Mare de Déu de la Salut, la talla de fusta 
gòtica que dona nom al santuari. L’esglé-
sia també és un dels punts ignasians de 
Manresa. Durant la seva estada a la ciu-
tat, ara fa 500 anys, Ignasi de Loiola hi va 

anar sovint per pregar.
Duocastella també assenyala que la 

presència a Viladordis de l’Agrupament 
Escolta i Guia La Salut permet dinamitzar 
el poble. El Cau de l’Agrupament reuneix 
cada cap de setmana infants i joves, que 
celebren jocs, xerrades, tallers i activitats 
educatives. “La gran majoria són de fora 
de Viladordis i això ens dona molt movi-
ment”, conclou Duocastella.

  

El Casal de Viladordis, l’entitat que organitza la programació 
cultural del nucli, va recuperant poc a poc l’activitat que es va 
trencar amb l’arribada de la pandèmia de la covid-19

BARRIS 

Aquest mes parlem amb  
JOSEP DUOCASTELLA JUNYENT, 
president de l’Associació  
de Veïns i Veïnes de Viladordis



  

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?
Per conèixer tota l’oferta pública  
podeu consultar les convocatòries a  
manresa.cat/convocatories. 
Aquest mes de gener s’obren les convocatòries 
dels processos selectius d’un/a plaça de 
tècnic/ca de grau mitjà cap d’unitat 
d’Ocupació, amb destí al Servei de 
Desenvolupament Local, i també d’un/a plaça 
de tècnic/a de grau mitjà de cooperació, 
amb destí al Servei de Drets Socials. Més 
informació al 93 875 24 44  o a l’adreça 
electrònica 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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DRET DE TOTHOM 
A LA PARTICIPACIÓ 
POLÍTICA
La participació política és un dret que 
tenen les  persones. Però Espanya no 
reconeix aquest dret. Les persones 
migrants que viuen a les nostres ciutats 
i als nostres pobles no poden exercir-lo, 
excepte els comunitaris i uns quants 
ciutadans amb conveni recíproc amb els 
països d’origen.

No podem parlar d’una integració 
d’aquestes persones a les nostres 
societats mentre, al mateix temps, 
els deneguem el seu dret a la par-
ticipació política. Em sembla difícil 
justificar democràticament que milers 
de persones que viuen amb nosal-
tres, que compleixen els seus deures, 
que paguen impostos... no puguin 
decidir sobre qui ha d’influir sobre les 
seves vides, sobre la seva feina, sobre 
l’educació dels seus fills... És una greu 
desigualtat respecte a les persones 
autòctones.

El dret a vot hauria d’anar associat a 
la residència i no a la nacionalitat. En cas 
contrari, estem relegant les persones 
migrants a una condició inferior, mentre 
que, mentrestant, anem proclamant la 
igualtat dels drets humans.

L’estat del benestar no pot ser només 
per a una part de la societat. L’accés de 
tota la ciutadania al vot és un fet que ens 
beneficia a tothom, perquè és l’única 
forma per conèixer totes les opinions i 
perquè així es podrà actuar en benefici 
de tots.

Hem d’assumir que l’única alternativa 
per assolir  un desenvolupament just, 
humà i solidari és treballar per supri-
mir qualsevol forma de discriminació 
d’algunes persones i de col·lectius que 
formen part de la nostra societat, i fer-los 
partícips de tot allò que ens afecta com 
a ciutadans i ciutadanes de Manresa.

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 

LA MANRESA POSITIVA
Arribant al tram final de l’any dels 500 
anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la 
ciutat, i com a punt d’inflexió impor-
tant de Manresa 2022, cal encarar 
el futur amb les idees clares. Temps 
tindrem per als balanços, però la pre-
gunta important, avui, és: i ara què?

I la resposta és: “Ara més i millor”. 
Perquè hem encetat un camí –Man-
resa destinació turística– que té unes 
possibilitats no escrites enlloc. Depèn 
de nosaltres. De la Manresa positiva. 
Cal consolidar tota la feina feta: un 
destí s’aferma un cop detectats els 
seus recursos i elaborat el full de ruta 
per desenvolupar-los. I si, tot seguit, es 
posen els recursos (humans i econò-
mics) per executar-lo. Això ho estem 
fent, el sector públic i privat de la ciu-
tat, i s’està fent bé. Amb determinació i 
continuïtat. Ara cal mantenir l’aposta  i 
fer-la créixer, amb criteri i amb persis-
tència. Ningú no ens regalarà res.

Idees clares i no despistar-nos. Com 
es va fer a la FUB, el Kursaal, Althaia... 
i com es vol fer a la Fàbrica Nova/UPC. 
Històries d’èxit que neixen de la Man-
resa positiva. La que va fer la Séquia i 
va aixecar la Seu fa 700 anys, la del PTV 
i el TDK. La que suma i multiplica.

Definim mancances: endreça, civis-
me, allotjaments, serveis... Reforcem 
actius: patrimoni, entorn natural, pro-
ductes de proximitat, centralitat, camí 
ignasià... Continuem cercant recursos, 
treballem sense descans i el futur ens 
espera amb bones notícies, amb uns 
visitants que no seran un problema 
sinó que formaran part de la solució, 
amb una activitat econòmica perma-
nent, mesurada, conscient, sostenible, 
endreçada, assumible.

Fem-ho. Fem-ho entre tots perquè la 
ciutat s’ho val i s’ho mereix. Manresa, 
Cor de Catalunya. Manresa, final del 
Camí Ignasià. La Manresa positiva. 

Joan Calmet Piqué
Junts per Manresa

Anjo Valentí Moll
Partit dels Socialistes de Catalunya

Jamaa Mbarki el Bachir
Esquerra Republicana de Catalunya

CALIA UN PRESSUPOST 
D’EMERGÈNCIA 
I CONSENSUAT
En el darrer ple extraordinari, els dos 
Grups municipals del Govern foren 
els únics que aprovaren la proposta 
de Pressupost de l’Ajuntament per al 
2023. No sols la resta de Grups Mu-
nicipals ens hi vam oposar, sinó que, 
des de la Intervenció de l’Ajuntament, 
van advertir al Govern que, en el seu 
Pressupost, totes les consignacions 
detectades insuficients s’haurien de 
proveir amb els estalvis que es puguin 
generar durant l’any 2023.

Sumant la totalitat d’aquestes pos-
sibles contingències (1.617.000 euros), 
és més que previsible que les revisions 
de preus dels contractes, tal com ha 
passat enguany a causa de la crisi 
d’augment de costos energètics i de 
subministraments, tinguin encara més 
un impacte important durant l’any 
vinent. Més tot el que no s’ha quanti-
ficat en números, com els subminis-
traments d’aigua i gas; més si quan-
tifiquem les subvencions previstes al 
pressupost i que no estan seguint el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat 
per la corporació, algunes perquè no 
estan previstes i d’altres perquè supe-
ren l’import del Pla. Anem cap a una 
desviació pressupostària que podria 
assolir la xifra dels 2 milions d’euros.

En definitiva, el darrer projecte de 
Pressupost de l’actual Govern –uns 
comptes públics de transició perquè 
els haurem d’aplicar el segon semestre 
el nou Govern municipal-, i davant 
una situació econòmica complicada 
per les finances municipals, en lloc de 
cercar la complicitat i pacte no sols 
amb la resta de Grups Municipals, sinó 
també amb el teixit social i econòmic 
de Manresa, el Govern ha preferit anar 
sol. Però les conseqüències les patirem 
tots els manresans i les manresanes.
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LA PISTA DE GEL I  
EL CANVI CLIMÀTIC
El 2016 l’Ajuntament de Manresa va 
instal·lar una pista de gel a la plaça 
Sant Domènec amb l’objectiu d’atrau-
re gent al centre de la ciutat i fomentar 
el consum al comerç local. Des del 
2018 se n’ha fet càrrec la Unió de Boti-
guers i Comerciants, amb el suport de 
l’Ajuntament.

La pista de gel ha aportat coses po-
sitives a la ciutat: ha acostat un esport 
d’hivern a més de 12.000 usuaris l’any i 
ha donat cert dinamisme a l’entorn de 
la plaça durant l’època nadalenca.

Ara bé, aquesta instal·lació repre-
senta una despesa energètica impor-
tant: el clima de la ciutat no permet 
mantenir la pista de forma natural i cal 
muntar una instal·lació específica. A 
més, cal tenir en compte la contamina-
ció acústica dels generadors.

Tenint en compte la situació d’emer-
gència climàtica en què es troba el 
planeta, instal·lar una pista de gel a 
Manresa és fer un flac favor tant a la 
lluita i l’esforç dels ciutadans com a 
les polítiques públiques que malden 
per revertir el canvi climàtic, apostant 
per un estalvi i disminució del consum 
energètic.

Tenint en compte que l’Ajuntament 
ha expressat el seu compromís amb 
la lluita contra el canvi climàtic en 
diverses ocasions, promoure una pista 
de gel al centre de la ciutat no ens 
sembla una política que hi vagi en 
consonància.

Per això, des de Fem Manresa vam 
plantejar al Ple de setembre que es 
treballés per buscar una activitat 
alternativa que atragués la ciutadania 
al centre i, al mateix temps, no anés en 
contra del canvi climàtic. Aquest any 
no ens n’hem sortit, però l’Ajuntament 
s’hi va comprometre per al Nadal que 
ve. El temps dirà. 

Roser Alegre Fontanet
Fem Manresa-Amunt

MANRESA, 
POBLE DE NADAL?
Del 10 al 13 de desembre vam tenir el 
mercat de Santa Llúcia. Un mercat que, 
a poc a poc, hem fet més gran i en què 
la ciutadania respon, com cada vegada 
que posem vida als carrers de la ciutat. 
I com més gran és la celebració, més 
gran és l’afluència.

No obstant això, crec no confon-
dre’m si dic que, a tots, ens ha semblat 
poc. I, quan dic tothom, no només 
em refereixo als manresans i altres 
conciutadans de la nostra comarca o 
d’altres que han vingut a visitar-nos 
per gaudir del mercat, sinó que em 
refereixo també a tots els comerciants 
i artesans que han volgut participar de 
l’esdeveniment.

I això m’ha portat a preguntar-me 
per què no fer un pas endavant i con-
vertir cada any durant unes setmanes 
Manresa com a lloc de referència per 
gaudir de Nadal. Fa poc, vaig tenir 
l’oportunitat de visitar Le Barcarès, on 
cada any munten La Village de Noël, 
un lloc on es respira Nadal, on per un 
moment tots ens convertim en nens i 
gaudim en família. Un espai ple de bo-
tigues, atraccions, restaurants i molts 
llums i arbres de Nadal.

Amb això no vull dir que puguem 
convertir Manresa en la ciutat de 
Rovaniemi de Finlàndia, on es troba 
la casa del Pare Noel a només uns deu 
quilòmetres del Cercle Polar Àrtic. Però 
podem transformar aquest mercat de 
Santa Llúcia en alguna cosa més. No és 
fàcil i requerirà temps, però estic segur 
que tots el gaudiríem molt i seríem 
tractors de turisme nadalenc. I estic 
convençut que seria un èxit per a la 
ciutat.

Andrés Rojo Hernández
Ciudadanos

EL RETO ENERGÉTICO
Comienza un nuevo año. Aprovecho 
para desearte un año 2023 con salud, 
optimismo y alegría, que ya nos toca.
Hemos pasado el 2022 con muchas 
incertidumbres y dificultades. Ha sido 
el año de la energía. Nos hemos dado 
de bruces ante la realidad: y era la 
fuerte dependencia que tenemos los 
países de la UE con el gas. Desde la UE 
se puso en marcha la Agenda 2030 y, 
aunque tiene detractores, yo creo en 
ella, como creía en la Agenda 2015. 
Porque, desde la UE, hace tiempo que 
se hacen acciones sobre el cambio 
climático, no nos engañemos. Necesi-
tamos medidas de urgencia. El camino 
está marcado y tenemos que trabajar 
para hacerla realidad, sin volvernos 
locos, que las prisas no son buenas.

Es el momento de dar un salto de 
calidad (no de cantidad) de medidas 
hacia una energía más verde, una 
energía sin dañar nuestro planeta. 
Se dice muchas veces “Qué planeta 
vamos a dejar a nuestros hijos”, pero 
la reflexión tiene que ir un poco más 
allá: “Qué hijos vamos a dejar a nuestro 
planeta”. La educación sobre medio 
ambiente y los cambios medioam-
bientales tiene que ser parte de nues-
tro ADN en el futuro. Nuestra vida en 
el planeta Tierra depende de ello.

Este diciembre se han puesto en 
marcha 8 autobuses eléctricos en 
nuestra ciudad. Es un gran paso: con 
los eléctricos e híbridos tenemos una 
flota muy sostenible. Pero queda otro 
reto: que los ciudadanos hagamos un 
completo uso de ellos. Que nuestra 
prioridad sea coger el bus antes que 
el coche, que los ciudadanos de otras 
poblaciones que trabajan o que ne-
cesitan hacer gestiones o comprar en 
Manresa, vean las virtudes y lo que les 
facilita la vida. Si esto no se consigue, 
la medida no será efectiva.

Miguel Cerezo Ballesteros
Regidor no adscrit



 

Fomentar l’envelliment actiu, la qualitat 
de vida i la participació de les persones 
grans com a membres actius de la ciu-
tat i de la societat. Són els objectius del 
Programa de Persones Grans de l’Ajun-

tament de Manresa, que es troba dins 
el servei de Drets Socials del consistori 
i que treballa de forma coordinada amb 
diferents serveis municpals.

El programa treballa des d’una visió 
integral de la persona prioritzant les ac-
tivitats d’intercanvi generacional per fo-
mentar la corresponsabilitat i la cura al 
llarg del cicle de vida. Té com a prioritat 
visualitzar i valorar el paper de les perso-
nes grans en la societat i facilitar espais 
de transmissió de la seva experiència.

La missió del programa és fomentar 
l’envelliment actiu i saludable de les 
persones grans de Manresa i millorar 
la seva qualitat de vida, prevenint si-
tuacions d’aïllament social i solitud no 
volguda, afavorint la participació social 
del col·lectiu i la sensibilització de tota 
la ciutadania de les situacions de des-
igualtat i discriminació.

En aquest sentit, l’Ajuntament de 
Manresa ha editat una guia de serveis i 
recursos, consultable a manresa.cat, on 
es pot trobar tot allò útil per a les perso-
nes grans de la ciutat: la informació de 

serveis socials (com ara el servei d’aten-
ció domiciliària i el transport adaptat), 
els serveis sanitaris, recursos econòmics, 
habitatge, vida social, activitats de cen-
tres esportius i culturals, etc.

Com a exemple dels projectes del 
Programa de Gent Gra, hi ha el de l’Art K 
Suma 2023, realitzat conjuntament amb 
Manresa Jove. És un projecte intergene-
racional, iniciat a l’octubre entre el grup 
de teatre del Casal de la Gent Gran de 
Manresa i l’alumnat de segon de batxi-
llerat d’Arts Escèniques de l’Institut Lluís 
de Peguera. Joves i grans assagen cada 
dimarts a la sala petita del Kursaal l’obra 
de teatre ‘Boscos endins’, dirigit per Teti 
Canal. El resultat final es mostrarà el dia 3 
de març de 2023 a la sala petita del Kur-
saal a les 18h. Hi participen 8 persones 
grans i 9 joves, que tenen un paper dins 
l’obra, i 17 joves més que són el cos de 

ball, dirigits per Aina Cots i Fargas, amb 
la col·laboració de l’INS Guillem Catà.

Un projecte dut a terme el 2022 ha 
estat l’exposició “Som Grans”, impulsada 
pel Consell Municipal de les Persones 
Grans de Manresa. Incorporava fotogra-
fies que buscaven trencar el concepte 
d’edatisme, a través del qual es discrimi-
nen les persones per la seva edat. Es va 
poder veure a la Plana de l’Om.

Accions per promoure l’envelliment actiu  
i saludable i millorar la qualitat de vida

LA CONTRA Cada mes, donem a conèixer un servei municipal

SERVEIS PER A  
LES PERSONES GRANS

PROGRAMA DE PERSONES GRANS 
Cta. de Vic, 16 (Edifici Infants)
Tel. 93 875 24 86 – 608 33 23 03
gentgran@ajmanresa.cat
www.manresa.cat

 FORMACIÓ I DINAMITZACIÓ
 El Programa de Persones Grans treballa amb 

l’objectiu de crear espais de socialització que 
potenciïn les relacions interpersonals entre 
la ciutadania i promoguin l’envelliment 
actiu, amb la finalitat d’enfortir l’autonomia 
personal i prevenir la dependència de les 
persones grans.

 INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
 És una altra de les línies del Programa de 

Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa. 
L’objectiu és posar a l’abast de les persones 
grans tota aquella informació important 
per al desenvolupament òptim de la vida i 
eradicar discriminacions associades a l’edat

 PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT
 Promoure i reconèixer les aportacions de 

les persones grans en el desenvolupament 
social i difusió del coneixement i 
l’experiència personal i col·lectiva.

 TREBALL EN XARXA
 El Programa de Persones Grans vetlla pel 

treball en xarxa i ofereix suport a les entitats 
de persones grans com a forma de participació 
ciutadana i foment de la vida activa.

QUÈ US OFERIM?

EL CONSELL DE LA GENT GRAN

Exposició “Som Grans” contra les discriminacions de les persones grans per raons d’edat

El Consell Municipal de la Gent Gran 
de Manresa és l’òrgan consultiu i de 
participació de l’Ajuntament per a les 
qüestions referents a les persones grans 
de la ciutat. Es composa de representants 
d’entitats cíviques, d’institucions gestores 
de serveis gerontològics, d’organitzacions 
sindicals, de col·legis professionals, de 
ciutadania a títol individual i partits polítics.


