
Manresa guanyarà 
17 hectàrees de sòl 
industrial al polígon 
del Pont Nou

La nova comissaria 
compartida entre 
Policia Local i Mossos 
s’iniciarà passat l’estiu

Aquest mes:   
Coneixem  
l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Vic-Remei

Les primeres imatges del projecte mostren  
un carrer més verd i amb àmplies zones de passeig

Així serà la nova illa  
de vianants del Guimerà
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cions de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy 
Guàrdia; del regidor de Mobilitat i Pro-
jectes Urbans, David Aaron López Martí; 
i de la regidora d’Indústria, Comerç i Ac-
tivitats, Núria Masgrau Fontanet, entre 
altres representants del consistori.

Durant l’acte, es va exposar el procés 
participatiu que s’ha seguit amb la ciu-
tadania, el veïnat i el comerç per tal de 
definir el projecte. Així, en el tram que 
es convertirà en illa de vianants –entre 
Crist Rei i la Muralla del Carme– s’ha op-
tat per dedicar l’espai central als arbres 
i a la vegetació, i també als espais de 
repòs, mentre que els espais laterals, a 
tocar dels comerços, es reservaran per 
al passeig de la ciutadania. Tota l’illa de 
vianants tindrà paviment a un sol nivell 
amb un disseny que permetrà que l’ai-
gua de la pluja s’infiltri cap al terreny a 
les zones arbrades i vegetades.

Pel que fa al tram nord del carrer Gui-
merà, entre Crist Rei i el carrer del Bruc, 
es reurbanitzarà a petició del veïnat i 
incorporarà voreres més amples i nou 
arbrat. Un cop executat, aquest tram 
passarà a ser d’un sol sentit de circulació, 
des de Crist Rei fins al carrer del Bruc.

A més a més, s’executaran actuacions 

Les primeres imatges que s’han fet pú-
bliques de la transformació del carrer 
Guimerà en illa de vianants mostren un 
carrer més verd, amb molta vegetació i 
arbres, amb més ombra, amb espais de 
repòs i amb àmplies zones per al pas-
seig. La proposta es va presentar davant 
la ciutadania en un acte el 7 de març al 
Casino, i va comptar amb les explica-

LA TRANSFORMACIÓ DE L’ÀREA CENTRAL DE MANRESA

El nou Guimerà serà un carrer més verd  
i amb amplis espais per als vianants

L’actuació vol convertir el tram central, entre Crist Rei i  
la Muralla, en un espai de vianants referent, amb una 
clara aposta pel comerç local. Es reurbanitzarà també 
el tram nord del Guimerà, amb més voreres i més arbrat
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prèvies, vinculades al nou itinerari del 
bus, que permetran millorar un tram del 
carrer Saclosa, la plaça de la Indepen-
dència, el carrer Cardenal Lluch i el carrer 
Pompeu Fabra. També s’hi eixamplaran 
les voreres i es plantaran nous arbres.

El projecte persegueix diversos objec-
tius, entre els quals destaca la conversió 
de l’àrea central de la ciutat en un espai 
de referència per a la ciutadania, el teixit 
comercial i el veïnat. L’actuació permetrà 
augmentar l’espai dedicat als vianants, 
reduir l’ús del vehicle privat, fomentar la 
mobilitat sostenible, pacificar el trànsit i 
reduir els sorolls.

El procés participatiu es va iniciar el 
setembre del 2021. Majoritàriament, la 
ciutadania va donar el seu sí a la conver-
sió del carrer en illa de vianants i es va 
decantar per un Guimerà sense el pas 

del bus. El 2022 la participació va conti-
nuar amb el veïnat i el teixit comercial, 
en unes trobades que van servir per 
definir el caràcter que havia de tenir el 
carrer.

El projecte, a punt
L’Ajuntament de Manresa treballa amb 
la previsió de poder aprovar el projec-
te aquest mes de maig. Les obres es 
licitaran en dos paquets: d’una banda, 
les actuacions paral·leles d’urbanitza-
ció entre el carrer Saclosa i el Pompeu 
Fabra i, de l’altra, el projecte del carrer 
Guimerà, que s’executarà per fases. Les 
obres aniran acompanyades del desen-
volupament d’una nova imatge gràfica 
que pretén refermar el carrer Guimerà 
com un espai de referència per al co-
merç, el veïnat i la ciutadania. El desviament de l’itinerari del bus 

provocarà canvis de sentit en alguns 
carrers dels entorns. Un cop el 
Guimerà esdevingui illa de vianants, 
el bus ja no hi entrarà. Així, a Crist 
Rei, girarà en sentit Guimerà nord 
(prolongació) fins a la plaça Lluís 
Companys i baixarà pels carrers Bruc, 
Saclosa, Cardenal Lluch i Pompeu 
Fabra per arribar a la Carretera de 
Cardona i pujar per la Muralla. El 
Cardenal Lluch, el Pompeu Fabra i el 
tram del Saclosa entre Bruc i Plaça 
de la Independència canviaran el 
seu sentit de circulació. Pel que fa 
a les parades, se’n faran de noves a 
Crist Rei, Pompeu Fabra i Muralla.

CANVIS DEL BUS I 
DELS SENTITS VIARIS

L’alcalde, Marc Aloy, explicant el projecte del Guimerà en un acte al Casino obert a tota la ciutadania
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A l’esquerra, imatge virtual de com quedarà el carrer Guimerà, en el tram 
central entre la Muralla i Crist Rei, convertit en illa de vianants. Sobre aquestes 
línies, imatge de com serà el tram del carrer Guimerà entre Crist Rei i Bruc.

EL CALENDARI DEL PROJECTE

Aprovació del projecte  
del carrer Guimerà i de les 
ampliacions de voreres de 
Saclosa i Pompeu Fabra

Inici de les obres per 
ampliar les voreres de 
Saclosa i Pompeu Fabra

Licitació de les obres  
del carrer Guimerà

Quart trimestre 2023Maig 2023 Primer trimestre 2024 Segon trimestre 2024

Licitació de les obres per 
ampliar les voreres de 
Saclosa i Pompeu Fabra

Inici de les obres dels 
trams sud i nord  
del carrer Guimerà

Finalització de les obres 
per ampliar les voreres de 
Saclosa i Pompeu Fabra

Finalització de les obres 
del carrer Guimerà

Quart trimestre 2024Tercer trimestre 2024 Segon trimestre 2025

Inici de les obres del 
tram central del carrer 
Guimerà
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NOTÍCIES 

Superàvit de 5,7 milions 
del pressupost del 2022
L’Ajuntament de Manresa ha tancat el 
pressupost del 2022 amb un superàvit 
rècord de 5,7 milions d’euros i ha reta-
llat el deute fins al 53%, molt per sota 
del límit legal per accedir a crèdit (75%). 
L’equip de govern municipal ha remarcat 
que el resultat satisfactori és fruit de la 
prudència i la responsabilitat en la ges-
tió de les finances, especialment impor-
tant en el moment actual, en el darrer 
exercici complet del mandat municipal.

La Torre Santa Caterina  
tindrà un nou mirador
La Torre Santa Caterina, declarada Bé Cul-
tural d’Interès Nacional i un important 
valor del conjunt patrimonial del Camí 
Ignasià, serà restaurada i tindrà un mira-
dor. Així ho preveu el projecte enllestit 
per l’Ajuntament de Manresa. Els treballs 
permetran revertir les patologies que 
afecten la torre i obrir-la al públic com 
a lloc on contemplar la ciutat. Les obres 
costaran 246.233 euros, provinents dels 
fons europeus Next Generation.

L’Ajuntament de Manresa licitarà les 
obres d’urbanització del polígon del 
Pont Nou II aquest maig, un pas que per-
metrà guanyar a la ciutat 168.000 metres 
quadrats de sòl industrial. Es tracta del 
primer terreny industrial que es desen-
volupa a Manresa després de 20 anys. 
L’anunci es va fer en un acte a la Cambra 
de Comerç i Indústria de Manresa, que 
va reunir el món empresarial del territori.

Es tracta d’un projecte amb diversos 
punts forts. D’entrada, l’Ajuntament és 
propietari de 47.000 dels 168.000 m2 de 
nou sòl industrial, que li permetrà liderar 
l’operació com a propietari majoritari. 
També cal subratllar que el projecte in-
clou la creació d’un nou accés a Manresa 

des de l’Eix Transversal, la millora de la 
mobilitat entorn del Congost, la Pirelli i 
el polígon del Pont Nou I i el guany de 
nous itineraris d’enllaç entre la ciutat i 
l’Anella Verda. Pel que fa al polígon, al 
voltant de les parcel·les es crearà una 
zona per a equipaments, una nova zona 
verda, just a l’entorn del nou accés des 
de l’Eix, amb una zona d’aparcament de 
124 places, i nous vials, amb 470 places 
d’aparcament. L’import de l’operació ur-
banística és de prop de 23 milions d’eu-
ros. L’aportació municipal serà de 7,9 mi-
lions, que inclouen la construcció de la 
nova avinguda que travessarà el polígon 
i que esdevindrà nou accés a la ciutat, 
pressupostada en 2,7 milions d’euros.

L’Ajuntament de Manresa desencalla la 
urbanització del polígon del Pont Nou II 
Les obres, que es licitaran aquest mes de maig, permetran 
guanyar 17 hectàrees de sòl industrial a la ciutat. Es preveu 
enllestir els treballs durant el primer trimestre del 2026.

Presentació del projecte davant d’una seixantena de representants d’empreses, el 10 de març passat

La futura Fàbrica Nova mostra la primera imatge
Julià Arquitectes Associats ha guanyat el concurs per redactar el projecte de rehabili-
tació de la Fàbrica Nova, que serà un centre universitari de coneixement i tecnologia, 
impulsat per l’Ajuntament i la UPC. L’equip ja ha presentat imatges de la futura façana.
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Més d’un milió d’euros aquest 2023 per 
millorar calçades, voreres i parcs infantils
El Pla de Millora de l’Espai Públic preveu actuacions en 13 calçades, 
19 espais de vianants i al parc de la Font dels Panyos, entre d’altres

Manresa ja té a punt la programació, per 
setè any consecutiu, del Pla de Millora 
de l’Espai Públic, que tornarà a tenir una 
inversió global que supera el milió d’eu-
ros, concretament d’1.012.953.

El Pla destinarà 349.827 euros a millo-
rar la calçada a 13 carrers de la ciutat, uns  
treballs que es faran aquest estiu per 
minimitzar les molèsties a la ciutadania 
i per afectar el mínim possible l’inici del 
curs escolar. Els carrers on s’actuarà són: 
Alcalde Armengou, Bernat Oller, Cintai-
res, Font dels Llops, Font dels Panyos, 

Francesc Moragas, Llops, Lluís Millet, 
Passeig del Riu, Providència, Tarragona, 
Tortonyes i Tres Roures. També es desti-
naran 463.126 euros a millorar voreres i 
espais de vianants a 19 punts, 80.000 eu-
ros per arranjar camins rurals i 120.000 
euros per millorar parcs infantils. La part 
més important (78.314 euros) s’adreçarà 
a la renovació del parc infantil de la Font 
dels Panyos, i 29.499 euros a  l’ampliació 
del parc infantil del carrer Josep Arola. 
En la priorització de les actuacions hi 
han participat les entitats veïnals.

Acord per a la reforma 
del Parc Vila Closes

La neteja viària 
incorpora més personal
El nou contracte de neteja viària, 
aprovat pel Ple el setembre passat, ja 
ha començat a caminar incorporant 
millores significatives en el servei, 
que permetran fer de Manresa una 
ciutat més neta, més sostenible i 
amb menys soroll. El cost del servei 
anual serà de 4,1 milions d’euros, fet 
que suposa un increment de 470.000 
euros. Amb el nou contracte, el servei 
millora en totes les facetes. S’incorpo-
ra més personal (increment del 16% 
de la plantilla + els operaris de reforç) 
i maquinària més especialitzada, amb 
un augment de vehicles elèctrics (ara 
ho seran un 85%). Una de les grans 
novetats és que el servei passa a fer-
se en horari diürn, per evitar molès-
ties relacionades amb el soroll. També 
s’incorpora un nou sistema informàtic 
que permet que la gestió de les inci-
dències sigui més àgil i eficaç.

connexió de la ciutat amb l’entorn, l’im-
puls a les illes de vianants, la millora de 
la seguretat vial, l’homogeneïtzació de 
l’aparcament o la transformació de les 
Carreteres del Pont de Vilomara, de Vic i 
de Cardona figuren entre les propostes. 
L’aprovació del pla, que ha rebut públi-
cament el suport majoritari dels grups 
municipals, és prevista per al ple muni-
cipal del 16 de març.

L’Ajuntament de Manresa i la Comissió 
Ciutadana del Parc Vila Closes han pre-
sentat conjuntament el projecte per re-
modelar l’espai Vila Closes, la principal 
zona de lleure del barri de Saldes–Plaça 
Catalunya. L’actuació, consensuada amb 
veïns i veïnes, incorpora millores respec-
te dels compromisos adquirits el 2011. 
Es retiraran les estructures d’acer, es farà 
un nou enllumenat, es plantaran arbres, 
se substituirà el mobiliari i es posarà un 
nou paviment, nova gespa i una nova 
xarxa de reg. Els treballs tenen un cost de 
250.000 euros i s’iniciaran aquest 2023. 

La sostenibilitat, eix del Pla de Mobilitat de Manresa
L’Ajuntament de Manresa ha presentat 
el nou Pla de Mobilitat Urbana Sosteni-
ble, una eina bàsica per a l’administració 
local per planificar de manera integra-
da les xarxes que conformen el sistema 
de transport de la ciutat i la mobilitat 
de les persones que hi viuen, amb un 
horitzó temporal de sis anys. La millora 
del transport públic, la promoció de l’ús 
de la bicicleta i dels itineraris a peu, la 

Presentació del nou Pla de Mobilitat, amb representants dels diferents grups municipals
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Passat l’estiu s’iniciaran les obres de la 
nova comissaria de proximitat comparti-
da entre la Policia Local de Manresa i els 
Mossos d’Esquadra, que s’ubicarà en un 
local del Passeig de la República. Així ho 
van anunciar el 2 de març passat el pre-
sident de la Generalitat, Pere Aragonès 
Garcia; el conseller d’Interior, Joan Ignasi 
Elena Garcia, i l’alcalde de Manresa, Marc 
Aloy Guàrdia, en una visita a les instal·la-
cions, on també va assistir el regidor de 

La nova comissaria mixta entre Mossos  
i Policia Local s’iniciarà després de l’estiu
S’ubicarà al Centre Històric de Manresa, en un local del Passeig 
de la República. Seguint el nou model manresà, la Generalitat 
desplegarà una desena de comissaries de proximitat a tot el país.

Seguretat Ciutadana de Manresa, Joan 
Calmet Piqué, entre altres autoritats. 
La integració dels Mossos i de la Policia 
Local en un mateix espai al Centre His-
tòric té l’objectiu d’apropar els cossos 
policials a la ciutadania i de situar-los a 
peu de carrer, per donar millor servei, 
atendre peticions, recollir denúncies i 
esdevenir punt de referència a la ciutat. 
El fet de compartir espais i coordinació 
permet oferir una imatge unificada.

El president Aragonès, el conseller Elena, l’alcalde Aloy i el regidor Calmet, entre d’altres, visitant l’espai

L’Apuntador tornarà a 
les cases el mes de juny
L’edició de L’Apuntador que teniu a les 
mans correspon a tres mesos: març, abril 
i maig. Els mesos d’abril i el maig, per 
tant, no es publicarà el butlletí, ja que 
el 3 d’abril es convocaran les eleccions 
municipals del 28 de maig i la llei elec-
toral limita les
publicacions 
municipals 
en període 
preelectoral. 
L’Apuntador 
tornarà el 
juny.

L’Ajuntament de Manresa ha anunciat els 
nous preus de la zona blava, que incor-
poren una rebaixa global del 25% i que 
entraran en vigor a partir del 26 de maig, 
quan s’acaba la concessió actual. Les no-
ves tarifes són fruit de la remunicipalitza-
ció del servei, aprovada pel Ple el passat 
octubre, i que ara passarà a ser gestionat 
per l’empresa municipal Forum.

En concret, l’estacionament a la prime-
ra corona passa d’1,95 a 1,50 euros i la 
zona taronja passa d’1,70 a 1,30 euros. 
Pel que fa als vehicles de zero emissions, 
la tarifa passa d’1 euro a 75 cèntims, i 
l’anul·lació de denúncia de 8 a 6 euros. 
La nova tarifa retalla tant l’IVA com l’aug-
ment de l’IPC anual que s’havia establert 
a inicis del 2023 i fa retornar el preu de la 
zona blava a les tarifes que hi havia fa 15 
anys. Els nous preus queden per sota de 
ciutats com Granollers, Mataró, Vilanova, 
Terrassa o Sant Cugat. 

les patrulles es puguin activar immedia-
tament i impedir el fet delictiu. L’aplicació 
ha estat fins ara en període de proves en 
set establiments comercials de Manresa, i 
a partir d’ara s’ofereix a tots els comerços i 
negocis de la ciutat que ho sol·licitin.

Amb la nova aplicació, en el moment 
en què sigui necessari, els responsables 
de l’establiment podran pitjar un botó 
per avisar d’un intent de robatori en 
marxa o de la presència d’una persona 
sospitosa pels voltants, a més a més d’al-
tres opcions.

La iniciativa es va concretar en el marc 
de les reunions de la Taula de Seguretat 
de Manresa, tot responent a una petició 
del sector comercial de la ciutat. L’apli-
cació web ha estat desenvolupada pel 
departament d’Informàtica de l’Ajunta-
ment de Manresa i ha estat provada amb 
èxit en set supermercats i botigues del 
centre de la ciutat, amb la col·laboració 
de la Unió de Botiguers i Comerciants.

L’Ajuntament estrena una aplicació perquè els 
comerços avisin de robatoris pitjant un sol botó

El preu de la zona blava 
s’abaratirà un 25%

La Policia Local de Manresa ha posat en 
marxa una nova aplicació mòbil que per-
met als comerços enviar una alerta infor-
màtica en el moment en què siguin vícti-
mes d’un intent de robatori o que detectin 
una persona sospitosa, amb l’objectiu que 

L’aplicació permet avisar la Policia Local d’un 
intent de robatori o d’una persona sospitosa
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Inici d’obres de la passera 
de Cal Gravat a Bufalvent
La Generalitat ha començat les obres 
de construcció de la passarel·la per a 
vianants i bicicletes que connectarà el 
barri de cal Gravat i Bufalvent. Es trac-
ta d’un projecte reivindicat pel veïnat i 
pel polígon. L’obra té un pressupost de 
650.000 euros i tindrà una durada de 
vuit mesos. L’Ajuntament de Manresa 
completarà aquesta actuació amb la 
prolongació de la vorera del carrer Àl-
var Aalto, que quedarà connectada a la 
nova passera. Els treballs complemen-
taris tenen un pressupost de 285.000 
euros. L’actuació s’iniciarà quan finalit-
zin les obres de la passarel·la.

Millores en nou centres 
educatius de la ciutat

El departament d’Educació de la Genera-
litat i l’Ajuntament de Manresa invertiran 
aquest 2023 1,1 milions d’euros en millo-
res a centres educatius de la ciutat. En 
concret, les escoles Renaixença i La Font, 
i els instituts Guillem Catà, Pius Font i 
Quer i Manresa Sis rebran inversions de 
gairebé un milió d’euros, que es financen 
majoritàriament amb ajuts Next Genera-

tion. Es destinaran sobretot a millorar 
aspectes com els aïllaments, els sistemes 
de calefacció o l’accessibilitat. D’altra 
banda, l’Ajuntament té previst fer millo-
res a les escoles Serra i Hunter, Sant Ig-
nasi, La Font i el Conservatori de Música, 
amb un total de 160.000 euros. També 
s’han fet millores en altres escoles, com 
la Puigberenguer (foto), on s’ha iniciat 
un projecte per enverdir patis escolars.

Dos nous parcs de salut 
als barris Mion i La Parada

Amb la instal·lació d’aparells d’exercici fí-
sic al Parc de la Democràcia (Mion-Puig-
berenguer) i al carrer Josep Arola (La Pa-
rada), l’Ajuntament de Manresa, a través 
de la regidoria d’Esports, ha augmentat 
l’oferta dels parcs urbans de salut de la 
ciutat. En el primer cas, s’han instal·lat 
3 aparells (caminador, bicicleta estàtica 
i rem) i, en el segon, tres estructures de 
‘workout’ (barres, paral·leles, anelles i 
banc d’abdominals). És un servei lliure 
i gratuït que ofereix l’oportunitat de fer 
esport a l’aire lliure a tothom, en qual-
sevol moment, i amb autonomia per fer 
rutines per millorar o mantenir la capaci-
tat física, incrementar l’autonomia en la 
pràctica i millorar l’estat de salut.

Nova aula per ensenyar 
català a joves nouvinguts

L’Ajuntament de Manresa ha posat en 
marxa una aula intensiva per ensenyar la 
llengua catalana a persones joves nou-
vingudes d’entre 16 i 19 anys. Les classes 
s’imparteixen a l’Oficina Jove del Bages, 
al carrer Sant Blai, 14, de dilluns a diven-
dres de 10 a 13 h, fins al final d’aquest 
curs escolar. El regidor d’Ensenyament i 
Universitats, Josep Gili Prat, i la regido-
ra d’Infància, Joventut i Persones Grans, 
Rosa Maria Ortega Juncosa, van visitar 
l’alumnat i van subratllar la importància 
de l’aula, adreçada a joves que fa molt 
poc que són a Manresa, procedents de 
països diferents, que desconeixen l’idio-
ma i la ciutat, molts dels quals sense cap 
xarxa d’amistats i que encara no s’han 
pogut integrar als estudis reglats. Elñ 
servei és prestat per dues integradores 
socials que dinamitzen el recurs.

Plantada de nou arbrat  
al pati de Casa Caritat

L’Ajuntament de Manresa ha finalitzat els 
treballs de millora del jardí de Casa Caritat, 
al barri Vic-Remei. L’actuació ha consistit 
en la plantació de nou arbrat i arbustos, 
la reposició d’arbrat en mal estat i de dos 
bancs, i la instal·lació de reg automàtic.  Els 
treballs han tingut un cost de 14.830 eu-
ros i donen resposta a una de les peticions 
acordades en el marc del Consell Districte 
Centre. A la primavera es preveu fer una 
sembra amb llavors d’espècies de gramí-
nies, perquè es vegi una zona més verda i 
diferenciada de l’espai de pas.

Imatge de l’inici de les obres de construcció de la nova passarel·la, a començaments de març
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Nou espai de coworking creat al Casal de Les Escodines, al lloc on hi havia un magatzem fora d’ús

Èxit de participació al 
programa ‘Esport a la Carta’

El programa municipal de promoció es-
portiva en horari lectiu, ‘Esport a la Car-
ta”, ha tornat a tenir una molt bona aco-
llida als centres educatius de la ciutat. 
Fins a 27 escoles i instituts han arribat a 
concertar 1.200 sessions entre els mesos 
de gener i juny, tot sumant un global de 
30.000 usuaris. L’Ajuntament de Manresa 
hi destina una partida anual de 40.000 
euros. El programa té un doble objectiu. 
D’una banda, dona a conèixer a infants 
i adolescents modalitats esportives im-
plantades a Manresa per entitats que 
tenen menys ressò mediàtic que, per 
exemple, el bàsquet o el futbol. De l’al-
tra, ofereix un recurs pedagògic i edu-
catiu al professorat d’educació física, tot 
garantint l’equitat educativa i l’accés a 
l’esport a tot l’alumnat de la ciutat, mit-
jançant la gratuïtat del programa.

L’Ajuntament contracta 
quatre refugiats d’Ucraïna

Quatre persones refugiades provinents 
d’Ucraïna han estat contractades per 
l’Ajuntament de Manresa a través d’un 
programa del Servei Públic d’Ocupació 
per facilitar l’arrelament a Catalunya. 
Les quatre persones contractades han 
entrat a treballar en equipaments mu-
nicipals, tres com a personal de neteja 
i una com a auxiliar d’equipaments. Al 
conjunt del país, de les 138 persones 
refugiades que es beneficien d’aquest 
programa, 123 ho són amb contractes 
d’un any de durada i les 15 restants 
amb contractes de mig any.

Els centres cívics estrenen 
actuacions de millora
Els centres cívics de Manresa han rebut 
diverses actuacions de millora per part 
de l’Ajuntament. El Casal de les Escodi-
nes ha estrenat un espai de treball com-
partit (coworking) al lloc on hi havia un 
antic magatzem; ha renovat els ordina-
dors de l’aula d’informàtica; ha millorat 
les instal·lacions de la sala d’actes i de 
l’auditori, i, finalment, ha col·locat nous 
radiadors elèctrics. El Centre Cívic Sel-
ves i Carner, per la seva banda, ha am-
pliat i millorat l’aula d’informàtica, alho-
ra que ha renovat la calefacció de totes 
les aules i ha millorat la il·luminació de 
la sala d’exposicions.

Nou programa per millorar  
la salut mental de joves

L’Ajuntament de Manresa, AMPANS, 
Althaia, el CAE i Mosaic de la Fundació 
Germà Tomàs Canet inicien al Bages, 
Moianès i Solsonès el programa ‘Ocell 
de foc’, finançat per la Generalitat, per 
millorar la qualitat de vida de joves. La 
previsió és atendre 2.000 persones joves 
en dos anys, el 15% de les quals amb 

problemàtiques de salut mental. El pro-
grama té l’objectiu de fomentar projec-
tes que promoguin l’atenció a persones 
joves d’entre 16 i 30 anys per assolir el 
seu benestar emocional, així com la seva 
inserció laboral o la recuperació del seu 
itinerari formatiu.

El Pla de l’Economia Social 
i Solidària rep l’aval del Ple

El Ple de l’Ajuntament de Manresa ha 
aprovat per unanimitat de tots els grups 
el Pla d’Impuls de l’Economia Social i So-
lidària 2023-2025. El document té l’ob-
jectiu de continuar impulsant a Manre-
sa el teixit d’iniciatives que es basen en 
valors com la cooperació, la solidaritat, 
la inclusió i el consum responsable, com 
cooperatives, col·lectius, mutualitats i 
fundacions, per tal d’avançar cap a un 
model econòmic més just, transforma-
dor i centrat en les persones. Alhora, el 
pla estableix un full de ruta que estruc-
tura les actuacions municipals a seguir 
en els pròxims tres anys. En el ple va 
intervenir Elisabeth Guerrero Macià (a 
la foto), com a representant de la Xarxa 
d’Entitats d’Economia Social i Solidària.
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NOTÍCIES

Balanç

Les xifres de l’Any de Commemoració

MANRESA 2022 TANCA L’ANY AMB 200.000 VISITANTS I 
UN IMPACTE ECONÒMIC DE MÉS DE 3 MILIONS D’EUROS

que estableix un valor de 15,35 euros per 
cada servei turístic, que s’inverteixen bà-
sicament en la restauració, el comerç i en 
els propis equipaments turístics, i que no 
comptabilitza les pernoctacions.

Pel que fa al programa de l’Any de Ce-
lebració, les 203 activitats que s’han fet 
–repartides en 55 projectes– han sumat 
51.313 assistents, que han gaudit d’actes 
culturals, esportius, educatius, espiri-
tuals o de joventut. La inversió destinada 
ha estat d’1,49 milions d’euros, que s’han 
finançat en gairebé un 50% amb diners 
provinents de subvencions, patrocina-
dors i de les entrades venudes. El progra-
ma s’ha pogut tirar endavant gràcies a la 
complicitat de 78 entitats i institucions, 
10 patrocinadors i un bon nombre de per-
sones a títol individual que han pres part 
en algun dels projectes.

La petjada ignasiana
Manresa 2022 ha assolit bona part dels 
objectius marcats en el Pla Director i en 
el Pla de Desenvolupament Turístic Muni-
cipal de 2014, on es posava el focus en la 
petjada ignasiana a la ciutat com a recurs 
de desenvolupament turístic i de posi-
cionament internacional. En els últims 8 
anys, Manresa 2022 ha desenvolupat un 
programa d’acollida i atenció turística 
en creixement progressiu i ha creat un 
programa d’activitats ja consolidades en 
l’oferta anual, com Sons del Camí, Marxa 
del Pelegrí, Ignasiana BTT, Jornades Gas-
tronòmiques o Quinze Vint-i-dos.

També s’han tirat endavant actuacions 
a l’espai públic i al patrimoni de Manresa 
destinades a millorar i adequar el Camí 
Ignasià (com la de Torre Santa Caterina 
o la passera del Pont Vell, entre altres), 
els principals nodes ignasians (com el 
Museu del Barroc o l’Espai Manresa 1522, 
entre altres) i diversos espais del Centre 
Històric (com l’ascensor de Santa Llúcia 
o la Baixada dels Drets). Les inversions 
per a la millora de l’espai públic i del pa-
trimoni entre 2014 i 2024 se situen en 18 
milions d’euros, el 67% dels quals prove-
nen de subvencions públiques (51%) i de 
finançament extern privat (16%).

Un cop tancat l’any, l’Ajuntament de 
Manresa seguirà treballant en el desen-
volupament turístic lligat al patrimoni, a 
l’entorn natural i, sobretot, a la petjada 
ignasiana i al Camí Ignasià.

Manresa 2022 ha tancat l’Any de Com-
memoració amb un total de 201.799 
visitants a la ciutat i un impacte econò-
mic de 3,07 milions d’euros, tal com van 
exposar en roda de premsa l’alcalde de 
Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor 
de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan 
Calmet Piqué. Amb els números a la mà, 
segons van assenyalar, la valoració del 
2022 és molt positiva i els objectius que 
s’havien marcat es consideren assolits.

Passat l’Any de Commemoració, ara el 
projecte global –que va arrencar el 2014– 
seguirà caminant per continuar la conso-
lidació de Manresa com a destinació turís-
tica i de promocionar la ciutat com a final 
del Camí Ignasià. En els darrers 7 anys, la 
ciutat ha rebut més d’un milió de visitants, 
que han generat un impacte econòmic de 
16,2 milions d’euros. També cal subratllar 
la inversió que s’ha pogut fer des del 2014 
en obres a l’espai públic i al patrimoni, que 
ascendeix a 18 milions, el 67% dels quals 
ha provingut de subvencions externes.

Més de 200 activitats
Malgrat ser un any marcat encara per la 
pandèmia, durant el 2022 s’han compta-
bilitzat 201.799 serveis turístics, sumant 
tant les visites als equipaments turístics 
municipals, com les de l’Oficina de Turis-
me o del Carrer del Balç, com les visites a 
altres espais com La Cova, La Seu, l’Oller 
del Mas o els recursos del Parc de la Sè-
quia. Aquesta xifra de visitants suposa un 
impacte econòmic per a la ciutat de 3,07 
milions d’euros, segons el Laboratori de 
Turisme de la Diputació de Barcelona, 

 

Dues imatges de l’espectacle de cloenda de Manresa 2022, el 18 de febrer passat
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CULTURA

El Centre Cultural del Casino acollirà l’ex-
posició itinerant ‘Història de les mans’, 
organitzada per la Diputació de Barce-
lona, amb la col·laboració del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i 
diversos ajuntaments, entre els quals el 
de Manresa. Es podrà veure a la sala gran 
del Casino del 24 de març al 21 de maig.

«Història de les mans» revisa alguns 
aspectes destacats de la història cultural 
de les mans i de la nostra relació tàctil 
amb el món, a partir d’un diàleg entre 
obres d’art contemporani d’artistes ac-

tuals i una selecció de peces del romà-
nic, el Gòtic, el Renaixement, el Barroc i 
l’art modern, procedents del MNAC. Les 
obres reunides conviden a pensar sobre 
les formes de comunicació, producció, 
relació i coneixement que al llarg dels 
temps s’han articulat a través de les 
mans i del contacte. L’exposició també 
dedica atenció a l’evolució cap a la cul-
tura digital. A Manresa, es podrà veure, 
com a obra convidada, l’escultura de fus-
ta `Anima del purgatori’ (segle XVII), de 
la col·lecció del Museu de Manresa.

El 25 de març es faran visites guiades  
a les obres del nou Museu del Barroc
L’Ajuntament de Manresa organitza 
el dissabte 25 de març visites guiades 
per mostrar l’estat de les obres del nou 
Museu de Manresa i Museu del Barroc 
de Catalunya i per explicar el projecte 
museogràfic del Museu del Barroc. Les 
visites són gratuïtes i obertes a tota la 
ciutadania. Les reserves s’hauran de fer 
a partir del 16 de març (des de les 13h) 
a l’Oficina de Turisme o a la pàgina web 
manresaturisme.cat. Els treballs a l’Antic 
Col·legi de Sant Ignasi han permès resol-
dre patologies i adequar els espais del 
nou Museu. Les obres també han refor-
mat la plaça de Sant Ignasi, que s’obrirà 
un cop finalitzin els accessos al Museu.

Manresa Ciutat Àgora, 
nova plataforma digital
L’Ajuntament, UManresa i UPC Manre-
sa han creat Manresa Ciutat Àgora, una 
plataforma digital de continguts cultu-
rals, humanístics i científics, accessible a 
l’adreça web.manresa.cat/ciutatagora. Es 
tracta d’una aula de coneixement virtual 
on s’aniran compartint experiències que 
tenen lloc a la ciutat en aquests àmbits, 
disponibles per a tota la ciutadania.

Actes del Dia de la Poesia
L’Ajuntament organitza diversos actes 
pel Dia de la Poesia, que es commemora 
el 21 de març. En destaquen l’acció “La 
poesia surt al carrer” (23 de març, de 16 
a 18 h, a la Plana de l’Om); el recital “Pos-
tals de Montserrat” (23 de març, 19 h, a la 
Biblioteca de l’Ateneu Les Bases); el taller 
infantil de poesia bestial de Josep Vall-
verdú (del 20 al 24 de març a l’Ateneu i 
el 23 de març al Casino), i l’exposició “Mi-
ralls de fàbrica”, en homenatge a Martí i 
Pol (fins al 31 de març, a l’Ateneu).

L’Auditori Sant Francesc 
passarà a ser municipal
L’Orfeó Manresà, propietari de l’Audi-
tori de Sant Francesc, ha manifestat la 
voluntat de transmetre l’equipament a 
l’Ajuntament per al seu ús públic. En els 
darrers mesos, el consistori ha rehabilitat 
els sostres laterals de l’auditori (que són 
terrats de l’antiga església de Sant Fran-
cesc), amb 300.000 euros d’inversió.

“Història de les mans”, l’exposició  
sobre el tacte humà, arriba al Casino
La mostra, que es podrà veure del 24 de març al 21 de maig, revisa 
la història cultural de les mans i la nostra relació tàctil amb el món
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Manresa celebrarà els dies 
14, 15 i 16 d’abril la cin-
quena edició del Fes-
tival de Dansa Batecs, 
que omplirà de dansa 
i moviment el centre 
de la ciutat, en es-
pais com la plaça de 
Crist Rei, la plaça de 
Sant Domènec, el pati 
del Teatre Kursaal, la Sala 
Mestre Blanch i el Casal de les 
Escodines. A banda de les actuacions, 
el certamen també inclourà tallers 
familiars, ‘workshops’ i un laboratori 
de dansa participativa. Enguany, l’eix 

temàtic del Festival Batecs 
serà el lema ‘Deixa’m ba-

llar des d’on batego’. Els 
espectacles ressaltaran 
la importància d’ex-
pressar amb llibertat 
i veu pròpia imagina-
ris que ens ressonen 

col·lectivament. El Fes-
tival Batecs és organitzat 

per l’Ajuntament de Manrsa 
(a través de la regidoria de Cul-

tura) i coordinat per la Plataforma per 
la Dansa a la Catalunya Central (PDCC). 
Té el suport del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya.

 

El Festival de Dansa Batecs omplirà 
Manresa de moviment del 14 al 16 d’abril
Durant tres dies hi haurà espectacles de dansa al carrer en  
espais cèntrics com Crist Rei, Sant Domènec i el pati del Kursaal

MÉS PROPOSTES

CONFERÈNCIA DE GENÍS ROCA
Dins del cicle Pessics de Saviesa. 
Parlarà sobre Big Data i control social.

13 D’ABRIL, 19H
CENTRE CULTURAL DEL CASINO

8A MARXA DEL PELEGRÍ
Montserrat -Manresa, Montserrat- 
Castellbell o ruta per l’Anella Verda.

16 D’ABRIL. INSCRIPCIONS  
AL WEB MANRESA2022.CAT

DONES GRANS, GRANS DONES 
Exposició per trencar clixés sobre 
l’envelliment de les dones

DEL 5 AL 26 D’ABRIL 
BIBLIOTECA DEL CASINO

ENYOR D’ARRELS
Exposició del pintor Albert Canal

FINS AL 31 DE MARÇ 
CENTRE CÍVIC SELVES I CARNER

Podeu consultar tota  
la programació cultural  
a manresacultura.cat

‘Quant temps em queda?’, una comèdia 
per no parar de riure, el maig al Kursaal

Canviaries alguna cosa de la teva vida si 
et diguessin que et moriràs d’aquí a un 
mes? A partir d’aquesta premissa simple 
i aparentment inofensiva, Marta Bucha-
ca convida el públic a la reflexió a ‘Quant 
temps em queda?’, una divertida comè-
dia que es podrà veure a la sala gran del 
teatre Kursaal en tres funcions el cap de 
setmana del 27 i 28 de maig. Al protago-

nista, el Pere, li queda un mes de vida i 
té una llista enorme de coses boges que 
vol fer abans del final. Se’n sortirà? L’obra 
està interpretada per Lluís Villanueva, 
Betsy Túrnez, Marta Bayarri i Xavi Ricart. 
Les entrades es poden comprar a la pà-
gina web kursaal.cat o a les taquilles del 
teatre (de dimarts a dissabte d’11 a 13 h 
i de 18 a 20 h).

Actuacions del Festival Batecs de l’edició de l’any passat
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En aquesta pàgina L’Apuntador 
dona a conèixer cada mes una as-
sociació de veïns i veïnes de Man-
resa, amb l’objectiu d’explicar els 
serveis que ofereixen i de divulgar 
les activitats que porten a terme.

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I 
VEÏNES DE VIC-REMEI
“Ser útil per al barri i per als teus veïns 
i veïnes és el que em satisfà més com a 
president”, manifesta Vicenç Cano Mar-
tínez, històric del moviment veïnal de 
Manresa. Implicat a la junta de l’Associa-
ció de Veïns de Vic-Remei des dels inicis 
de l’entitat, fa més de quinze anys que 
n’és el president de forma ininterrom-
puda. Als 86 anys d’edat acabats de fer, 
Cano continua amb plena energia per 
estar al capdavant de la junta, tot i que 
afegeix que “ara ja m’estic començant a 
rumiar si continuo o no”.

En tot cas, té molt clar quina ha es-
tat “la cirereta” del seu llarg mandat 
a l’entitat: l’estrena fa uns anys de la 
nova sala d’activitats del local de l’As-
sociació de Veïns, que té la seu a Casa 
Caritat. En aquesta sala, s’hi organitzen 
cada setmana nombroses activitats, 
moltes de les quals amb una gran par-
ticipació del públic, i algunes amb llis-
ta d’espera.

Actualment, en aquest curs, s’hi 
duen a terme totes les següents activi-
tats: taller de moviment per al benes-
tar (dilluns a les 10.15 i a les 11.30 h); 
balls de saló (dilluns entre les 18.30 i 
les 21 h); anglès (dimarts a les 16.15 i 
les 17.35 h; i dimecres a les 16.15 h); 
ioga (dimarts a les 16.15 h i a les 17.30 
h, dimecres a les 9.30 h, i dijous a les 
19 h); balls en línia (dimecres de 19.30 
a 20.30 h); dibuix (de 18 a 19.30 h); 
cant coral (dimarts i dijous de 9 a 10 
h); dansa del ventre terapèutica (dijous 
de 17 a 18 h); taller de memòria (dijous 
de 17.30 a 18.30 h); gimnàstica dolça 
(dimarts i dijous de 9  a 10 h); taller de 
danses d’arreu del món  (cada segon 
dissabte de mes, de 18.30 a 20.30 h) 
i, finalment, taller de labors de retalls, 
a partir de roba de segona mà (dilluns 
de 18 a 19.30 h).

Però, a banda, de la intensa activitat 
diària del local de l’Associació de Veïns, 
l’estrella de la programació anual de 
l’entitat arriba sens dubte els mesos de 
maig i de juny, amb les Nits Musicals del 
barri Vic-Remei, que se celebren al pati 
de Casa Caritat i que apleguen durant 

cinc divendres consecutius concerts mu-
sicals de diferents formacions, entre les 
quals la Unió Musical del Bages. “Les Nits 
Musicals tenen cada any molt d’èxit. És 
el moment de l’any en què congreguem 
més públic, tant del barri com de tota la 
ciutat, com també de fora”, explica satis-
fet Vicenç Cano. “Molta gent ha conegut 
el barri Vic-Remei gràcies a les Nits Mu-
sicals”, afegeix. “El pati de la Casa Caritat 
és un lloc fantàstic per fer-hi els concerts, 

perquè la sonoritat és perfecta, i això fa 
passar a tothom qui ve una vetllada mu-
sical molt agradable”, afegeix el presi-
dent de l’entitat veïnal.

Enguany les Nits Musicals arribaran a 
la 26a edició, les dates de la qual ja es co-
neixen: els divendres 19 i 26 de maig, i 2, 
9 i 16 de juny. Prèviament, el dissabte 6 
de maig hauran tingut lloc les tradicio-
nals festes del barri.

Una altra festa destacada del calenda-
ri anual de Vic-Remei és les Festes de la 
Mare de Déu del Remei, que aquest 2023 
se celebraran el diumenge 8 d’octubre. 
La festivitat consta habitualment d’un 
concert a la Sala Gòtica de l’Hospital de 
Sant Andreu, que se celebra en acabar la 
missa a l’església de l’hospital.

La festa del Remei també inclou una 
actuació teatral, que en l’edició de l’oc-
tubre passat va ser “Un barret de palla 

d’Itàlia”, a càrrec del grup El Taló, al gim-
nàs de l’Escola Pare Algué.

Per acabar, a banda de totes aquestes 
activitats, l’Associació de Veïns i Veïnes de 
Vic-Remei també ofereix diferents serveis 
als seus associats, que en l’actualitat són 
uns 600 aproximadament. “Un dels serveis 
que oferim és el de la vocalia d’enterra-
ments, adreçat a tots els socis i sòcies de 
l’Associació de Veïns”, explica Vicenç Cano.

  

Les Nits Musicals al pati de Casa Caritat, que són l’estrella de 
la programació anual del barri de Vic-Remei, se celebraran 
enguany els divendres 19 i 26 de maig, i 2, 9 i 16 de juny

BARRIS 

Aquest mes parlem amb  
VICENÇ CANO MARTÍNEZ,  
president de l’Associació  
de Veïns i Veïnes de Vic-Remei



  

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. Fins al 
3 d’abril hi ha oberta la convocatòria del 
procés selectiu d’una plaça de tècnic/a de 
cooperació. Properament es convocaran els 
processos selectius de places de tècnic/a de 
parcs i jardins i de tècnic/a de recaptació 
executiva i de les borses de treball de 
peons per al cementiri i de professors/
es de contrabaix per al Conservatori 
de Música. Més informació al 93 875 24 
44  o a seleccio@ajmanresa.cat.  A més, a 
promanresa.cat/treball hi trobareu més 
ofertes de feina, formació i eines.

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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UN PLA D’ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA 
PER A MANRESA
L’Ajuntament ha aprovat el primer pla 
de l’Economia social i solidària (ESS) per 
impulsar i promoure polítiques d’ESS a 
Manresa i comarca. És un pas endavant 
per al seu reconeixement com a actor 
socioeconòmic de valor, amb un fort 
arrelament al territori, i volem contribuir 
a posar-lo en igualtat de condicions a 
altres alternatives econòmiques. Perquè 
afavoreix el desenvolupament econò-
mic local d’una forma responsable i 
justa, que genera riquesa però també 
benestar, que busca l’interès col·lectiu 
per damunt de l’individual, amb un 
vessant social implícit, de sostenibilitat i 
viabilitat a llarg termini. En definitiva, un 
model que posa l’economia al servei de 
les persones i no a l’inrevés. Ja teníem un 
cert bagatge amb el foment de l’ESS, i 
ara fem un pas ferm i decidit per fer con-
solidar l’ESS, facilitant els mecanismes i 
l’entorn favorable per desenvolupar-se.

S’hi recullen elements tan rellevants 
com avançar en la contractació públi-
ca responsable, l’ús de la banca ètica, 
la implementació de pràctiques més 
sostenibles i la gestió interna de l’ajun-
tament (consum responsable, estalvi 
energètic...). A més, ha de permetre 
actualitzar la diagnosi de l’ESS, posant 
en valor el pes que ja té a la ciutat. Es 
proposen accions per enfortir l’ESS, 
l’enxarxament d’iniciatives, la inter-
cooperació i la millora de les vies de 
finançament d’entitats i empreses ESS, 
aspecte clau en qualsevol empresa.

Vull agrair a tothom que ha col·labo-
rat en el pla: grups municipals, entitats 
d’ESS i l’Ateneu cooperatiu de la Cata-
lunya Central, que ha enriquit aquest full 
de ruta per als pròxims 3 anys. Creiem 
que serà el punt de partida per difondre 
una economia més plural, democràtica i 
transformadora a Manresa i comarca. 

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 

GOVERNAR 
FINS AL FINAL
La convocatòria el 3 d’abril de les 
pròximes eleccions municipals obrirà 
una nova fase en la governabilitat 
dels pobles i de les ciutats del nostre 
país. Un període de temps que va des 
d’aquesta data fins a la celebració 
de les eleccions del 28 de maig, que 
s’allargarà posteriorment fins a la 
represa del curs polític. La responsa-
bilitat dels governants, però, és que 
durant aquests mesos continuem fent 
la nostra feina. En el cas de Manresa, 
per exemple, hem de continuar tirant 
endavant els projectes clau de ciutat, 
entre els quals m’agradaria destacar 
alguns dels més significatius o que 
tenen un calendari més proper:

El procés de definició del projecte 
de la Fàbrica Nova, amb relació a la 
UPC i als altres usos i espais que s’hi 
acabaran encabint; el desenvolupa-
ment definitiu del polígon del Pont 
Nou, que ha de posar nou sòl indus-
trial al servei de les indústries que es 
vulguin instal·lar a Manresa; l’ade-
quació de la nova Oficina de Turisme 
i altres dependències municipals a la 
Casa Fàbregas i de la nova Comissaria 
de Proximitat compartida al Passeig de 
la República; el projecte d’ampliació 
i modernització del Pavelló del Nou 
Congost; l’execució dels projectes fi-
nançats amb els fons Next Generation; 
i l’estrena de la nova gestió de la zona 
blava, un cop acabat el contracte amb 
la concessionària que finalitza poc 
abans de la convocatòria electoral i ha-
vent decidit municipalitzar el servei.

Per tant, malgrat els condicionants 
d’aquest període electoral, caldrà con-
tinuar prenent aquelles decisions que 
pertoquin. Els manresans i les man-
resanes es mereixen que es governi 
fins al darrer dia hàbil i que el mandat 
esgoti la seva activitat fins al final.

Valentí Junyent Torras
Junts per Manresa

Anjo Valentí Moll
Partit dels Socialistes de Catalunya

Cristina Cruz Mas
Esquerra Republicana de Catalunya

UN DESFIBRIL·LADOR 
PER SALVAR VIDES  
AL CASAL EL CASTELL
Un dels objectius per avaluar el Pla 
d’Acció “Manresa, ciutat amiga de les 
Persones Grans 2019-21” és també 
assenyalar el que encara no s’ha fet 
i es podria haver fet millor de cara al 
proper pla.

Entre altres indicadors, s’està tenint 
en compte la qualitat i indicadors 
de mesures de prevenció en salut, 
equipaments i espais on es reuneixen 
les nostres persones grans de la ciutat, 
com ara centres cívics, casals, residèn-
cies i associacions.

Des del Casal Cívic i Comunitari El 
Castell, els seus usuaris van sol·licitar al 
Govern de la Generalitat la necessitat 
de tenir dins el seu espai un dispositiu 
de desfibril•lador (DEA), però no han 
tingut cap resposta.

Segons ens han comunicat usuaris 
d’aquest casal, caldria disposar d’un 
DEA ben a prop de l’esmentat centre. 
El casal normalment té un ús diari 
d’una mitjana de 500 persones. La 
gran majoria d’usuaris són persones 
de més de 60 anys. Un fet que suposa 
tenir un equipament amb un potencial 
de casos d’aturades cardiorespiratòries 
prou elevat i que justificaria un DEA al 
mateix carrer Circumval·lació.

La resposta del govern de l’Ajunta-
ment fou que la nostra preocupació 
i la dels usuaris del casal no tenia res 
a veure amb el Pla d’Acció esmentat 
(alguns miren el dit en lloc de la lluna), 
i que hi ha un DEA a 5 minuts (un mar-
ge de temps massa arriscat).

En lloc de respondre el govern 
amb empatia i col·laboració (com per 
exemple, que es valoraria, que s’es-
tudiaria...), en lloc de fer-ho fàcil, van 
caure amb el “vuelva usted mañana”... i 
potser ni això.



15

URBANISME PER  
A LES PERSONES
En el passat ple del mes de gener, des 
de Fem Manresa vam presentar una 
moció amb la voluntat que el govern 
es comprometés a apostar per un 
urbanisme més pensat en el gaudi 
i ús de les persones que no pas en 
l’estètica i el simple disseny. La moció 
es concretava en sol·licitar al govern 
municipal el compromís de deixar 
d’instal·lar els blocs de formigó sense 
respatller que malauradament trobem 
a molts carrers i places de la nostra 
ciutat i que han substituït els bancs 
de fusta. La moció es va aprovar amb 
els vots favorables de tots els grups 
municipals i l’abstenció del PSC.

Tot i que el disseny dels bancs pot 
semblar una qüestió poc transcenden-
tal, i sent plenament conscients de les 
problemàtiques que tenim a la ciutat, 
com ara l’augment del preu de la vida, 
les dificultats d’accés a l’habitatge 
o les situacions de vulnerabilitat de 
moltes veïnes, també creiem que les 
problemàtiques en qüestions d’ur-
banisme  tenen efecte en la vida quoti-
diana de les persones que habiten la 
ciutat.

El compromís del govern en la 
instal·lació de bancs ergonòmics 
pot comportar un canvi quotidià en 
positiu per a les persones que en fan 
ús o que en podrien fer ús, garanteix 
així zones de descans còmodes en tra-
jectes de moltes persones amb certes 
dificultats per caminar, o genera espais 
de trobada i xerrades compartides en-
tre persones de generacions diferents 
que permetin l’enfortiment del teixit 
veïnal. Aquest canvi també compor-
tarà un embelliment dels barris i dels 
seus carrers i places. 

Gemma Boix Pou
Fem Manresa-Amunt

MANRESA  
I LA C-55/C-58
La nostra ciutat necessita una millora 
urgent de les infraestructures que 
uneixen la capital del Bages amb la 
capital de Catalunya. Cada dia, milers 
de ciutadans es mouen en totes 
dues direccions. Si partim del nostre 
sistema públic de transport, el primer 
que observem és que molts ciutadans 
prefereixen utilitzar el vehicle propi, 
justament per no tenir un servei públic 
de qualitat, i principalment ens referim 
al tren que uneix les dues ciutats, ja 
sigui el de Renfe o el de Ferrocarrils 
de la Generalitat. La població no ho 
veu pràctic per la tardança a recórrer 
la distància que separa Manresa de 
Barcelona, i per això molts prioritzen 
l’ús del vehicle propi.

Però la carretera que no és de 
pagament i que uneix Manresa amb 
Barcelona, tant per la part nord com 
per la sud, és principalment una carre-
tera de doble sentit, separada en tot el 
recorregut per una mitgera. Per tant, 
davant de qualsevol esdeveniment 
que pugui succeir, el més probable és 
que et quedis atrapat sense poder-te 
moure fins que es resolgui.

Una primera solució hauria de ser la 
gratuïtat de la C-16, però hauria d’anar 
acompanyada del desdoblament de 
la C-55, que ens donaria accés a la 
zona sud. Però la solució completa, si 
no s’aconsegueix l’alliberament de la 
C-16, vindria de la mà de desdoblar el 
tram de la C-58. Això no només afecta 
Manresa, sinó també tota la comarca 
del Bages i la del Berguedà. Posem-nos 
d’acord per fer efectiu aquest canvi i 
prioritzar els interessos dels ciutadans, 
no només de Manresa, sinó de tota 
la província, que molt habitualment 
utilitza aquesta infraestructura.

Andrés Rojo Hernández
Ciudadanos

REGIDOR DE LA MEVA 
CIUTAT, MANRESA
Quan un ciutadà s’incorpora en políti-
ca i entra, com a regidor, a formar part 
del consistori de la seva ciutat, l’únic 
objectiu que ha de tenir és millorar la 
vida dels ciutadans. I això és el que he
intentat fer des que vaig ser regidor 
el mandat 2015 -2019 i aquest darrer 
mandat, durant el període 2019-2021 
des de Ciutadans i, des del 2021 fins 
ara, com a regidor no adscrit.

Poder representar tots els ciutadans 
de Manresa, no només els que ens van 
votar, ha estat una gran responsabilitat 
i orgull. Dins dels meus errors, que se-
gur que he comès, sempre he intentat
donar solucions a tot col·lectiu, asso-
ciació o persones que ho han necessi-
tat. La feina d’un regidor és vetllar pel 
bon funcionament de la nostra ciutat 
de Manresa. I, així, sempre he estat a 
disposició dels meus conciutadans.

El treball d’un regidor no és només 
exposar o presentar mocions en un ple 
o en una comissió. Té molta més feina 
darrere: estar en contacte amb els 
ciutadans, recórrer els barris i les
associacions, intentar solucionar allò 
que no funciona des dels mecanismes 
que té el regidor, sense publicitat als 
mitjans, sense exposicions als plens... 
sempre intentant treballar per solucio-
nar o per millorar la situació. On vaig 
aconseguir l’objectiu em dono per sa-
tisfet; on no vaig poder, s’ha d’intentar 
que es culmini.

Manresa és la meva ciutat. Aquí 
vaig néixer i sempre la porto en mi. 
Allà on he estat per defensar-la, ho he 
fet. No només Manresa, sinó també la 
comarca del Bages. Manresa i el Bages 
han de tenir futur!

Un agraïment a totes les persones 
que van creure en mi i un perdó si, per 
algun motiu, no vaig estar a l’alçada. 
Moltes gràcies i visca Manresa!

Miguel Cerezo Ballesteros
Regidor no adscrit



  

Protecció i promoció de la salut. Són els 
dos àmbits d’actuació de la unitat de 
Sanitat de l’Ajuntament de Manresa per 
crear i facilitar les condicions que afavo-
reixin la salut i millorin la qualitat de vida 
de la població. El servei treballa així per 
mobilitzar i responsabilitzar-se de totes 

les polítiques per millorar el nivell de sa-
lut dels manresans i manresanes, tenint 
en compte tots els determinants,  tant 
estructurals com d’estil de vida. El com-
promís és transversal i el nou Pla Local 
de Salut definirà prioritats i reptes.

Entrant al detall de les actuacions 
diàries, la Unitat de Sanitat, d’una banda, 
fa accions de protecció de la salut, dirigi-
des a mitigar els efectes negatius que po-
den tenir diferents elements del medi so-
bre la salut i el benestar de les persones. 
Són les intervencions, les prestacions i els 
serveis per garantir que els productes ali-
mentaris siguin salubres i que els agents 
físics, químics i biològics presents al medi 
no afectin la salut de les persones.

Per exemple, el programa de segui-
ment d’animals domèstics; el control de 
plagues, les autoritzacions sanitàries a es-
tabliments, i els controls de seguretat i hi-
giene alimentària. En aquest últim cas, a 
més, l’Ajuntament ha creat un nou segell 

de qualitat, pioner a tot Catalunya, que 
premia els establiments de restauració 
que demostrin l’excel·lència en seguretat 
alimentària. Després que onze restau-
rants de la ciutat rebessin aquest segell 
l’any passat, aquest 2023 s’ha obert una 
nova convocatòria a d’altres establiments 

de restauració que aspirin a tenir-lo.
L’altre gran àmbit d’actuació de la uni-

tat de Sanitat és el de la promoció de la 
salut i prevenció de malalties, amb dife-
rents prestacions i serveis per fomentar la 
salut de la ciutadania i estimular estils de 
vida saludables, sobretot en la població 
escolar, amb tallers, xerrades, exposicions 
i assessories als centres educatius. Amb la 
pandèmia, es van incorporar temàtiques 
relacionades amb la salut emocional.

En coordinació amb altres institucions, 
com Althaia, Salut, Educació, Mossos i 
Consell Comarcal (amb qui formen una 
comissió tècnica), l’Ajuntament promou 
accions per prevenir drogodependències 
i addiccions. D’altra banda, l’Ajuntament 
va impulsar el 2019 la Taula de Salut Men-
tal, amb la implicació dels agents relacio-
nats amb la salut mental. La Taula treballa 
per intercanviar recursos i promocionar 
l’atenció integral a la salut mental.

Cal destacar també el projecte “Manre-

sa, ciutat cardioprotegida”, que ha dotat 
la ciutat d’una xarxa de desfibril·ladors 
a l’abast de ciutadans i ciutadanes. Ac-
tualment, hi ha 37 aparells distribuïts per 
Manresa. D’aquests, 20 són exteriors (l’úl-
tim s’ha instal·lat a Bellavista), 12 a l’inte-
rior d’edificis municipals i 5 en cotxes de 
Policia Local i Protecció Civil. El projecte 
inclou també formació a la ciutadania.

El servei que promou una Manresa 
saludable en favor de la qualitat de vida

LA CONTRA Cada mes, donem a conèixer un servei municipal

UNITAT DE SANITAT

UNITAT DE SANITAT
Carretera de Vic, 16 (Edifici infants).
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Telèfon: 93 875 24 90
Adreça electrònica: sanitat@ajmanresa.cat

  @ciutat_saludable_manresa

 SEGURETAT I HIGIENE ALIMENTÀRIA
 Control i seguiment dels establiments 

minoristes d’alimentació en manteniment, 
neteja, manipulació i qualitat sanitària dels 
productes. Oferim segells de qualitat als 
restaurants que en demostrin l’excel·lència.

 CONTROL D’ANIMALS DOMÈSTICS
 Control i seguiment per garantir la protecció i 

benestar dels animals, una tinença responsable, 
i la salut i la seguretat de les persones.

 CONTROL DE PLAGUES URBANES
 Control contra organismes perjudicials com 

rosegadors, paneroles, vespes, puces... i la 
gestió de problemàtiques a la salut pública 
derivades de l’excés de coloms.

 AUTORITZACIÓ D’ESTABLIMENTS
 Permisos sanitaris als establiments de 

tatuatge, pírcing i micropigmentació.

 PROGRAMA SALUT A L’ESCOLA
 Activitats a les escoles per promocionar la 

salut i els estils de vida saludables.

 PREVENCIÓ D’ADDICCIONS
 Accions per prevenir drogodependències en 

coordinació amb altres institucions.

 TAULA DE SALUT MENTAL
 Formada per diferents entitats, impulsada 

per l’Ajuntament, per promocionar l’atenció 
integral de la salut mental al territori.

 MANRESA, CIUTAT CARDIOPROTEGIDA
 Dotació de 37 desfibril·ladors distribuïts per 

la ciutat, 20 dels quals en espais exteriors. 
Formació a la ciutadania per conèixer el seu 
funcionament i protocol.

QUÈ US OFERIM?

Segell de qualitat sanitària, atorgat per la unitat de Sanitat de l’Ajuntament de Manresa
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