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Ajuntament i Aigües 
de Manresa posen  
les bases per crear  
una energètica pública 

S’atorguen els primers 
segells d’excel·lència 
en sanitat i qualitat 
alimentària

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

La gestió directa permetrà l’abaratiment  
del preu i l’impuls de polítiques de mobilitat

L’Ajuntament recupera  
el control de la zona blava
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fixació de la nova taxa. Pel que fa als tre‑
balladors, el personal adscrit actualment 
al servei consta d’11 persones, als quals 
se’ls proposarà una subrogació.

Amb la gestió directa del servei, 
l’Ajuntament de Manresa recupera la so‑
birania completa del control de la zona 
blava, fet que permetrà al govern mu‑
nicipal ser molt més flexible en la presa 
de decisions que afecten la mobilitat de 

atenció especial a les polítiques de mo‑
bilitat, sostenibilitat i espai públic. Es 
tracta d’un servei que fins ara recaptava 
al voltant d’un milió i mig d’euros a l’any, 
amb unes despeses de mig milió.

La remunicipalització també impli‑
carà que la ciutadania no hagi de pagar 
l’IVA que ara s’aplica a les tarifes vigents, 
ja que el cobrament s’establirà a través 
d’una taxa —que no estan subjectes a 
IVA—, la qual cosa significarà, d’entrada, 
una reducció del preu que paga l’usuari, 
que ara és d’1,82 euros l’hora a la zona 
blava, d’1,61 euros l’hora a la zona ta‑
ronja (tarifa reduïda, amb aparcament 
a segona corona) i de 0,91 euros l’hora 
per als vehicles de zero emissions. Amb 
tot, el preu definitiu s’establirà amb la 

El ple de l’Ajuntament de Manresa ha 
aprovat aquest mes d’octubre, per una‑
nimitat de tots els grups, la proposta del 
govern municipal de modificar la gestió 
del servei de zona blava, que passarà a 
ser de gestió directa.

Des del 2005, el servei s’està prestant 
a través d’una empresa concessionària 
(Eysa), en una operació lligada a la cons‑
trucció de l’aparcament i de la plaça de 
la Reforma, amb un contracte que fina‑
litza el 25 de maig del 2023. L’estudi de 
la remunicipalització del servei era un 
compromís de l’equip de govern, recollit 
en el Pla d’Actuació Municipal.

La gestió directa per part de l’Ajunta‑
ment permetrà que els beneficis puguin 
revertir en la millora de la ciutat, amb 

REMUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI

La gestió directa de la zona blava 
permetrà abaratir-ne el preu i impulsar 
noves polítiques de mobilitat

AVANTATGES DE LA GESTIÓ MUNICIPAL

 Reducció del preu que pagarà 
l’usuari, per l’eliminació de l’IVA.

 Inversió dels beneficis en la 
millora de la ciutat, amb especial 

atenció a les polítiques de mobilitat, 
sostenibilitat i espai públic.
 Recuperació de sobirania 

municipal per a la presa de 
decisions sobre mobilitat.

26 de maig del 2023

INICI DE LA GESTIÓ DIRECTA OBJECTIUS DE LA ZONA BLAVA

L’actual concessió acaba el maig. La remunicipalització 
del servei permetrà que la ciutadania no hagi de 
pagar l’IVA que ara s’aplica a les tarifes vigents i que 
els beneficis puguin revertir en la millora de la ciutat, 
sobretot a la mobilitat, la sostenibilitat i l’espai públic.
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Manresa, i dibuixar de nou el mapa dels 
aparcaments en superfície de la ciutat, 
tenint en compte reclamacions ciuta‑
danes com l’ampliació de zones verdes, 
sobretot en barris, o l’establiment de 
noves zones que necessiten rotació per 
l’alta saturació actual. Fins ara, el fet de 
no gestionar el servei de forma directa 
impedia prendre decisions respecte de 
la modificació de places.

Tot plegat, es realitzarà en el marc del 
nou Pla de Mobilitat de Manresa que 
s’està desenvolupant, la diagnosi del 
qual indica que la ciutat encara té una 
alta dependència del cotxe privat, tant 
en l’àmbit local com en el comarcal, i 
constata que la recuperació de la gestió 
de la zona blava permetrà fer un nou 
dibuix de l’aparcament a la ciutat sen‑
se les cotilles que es tenia amb l’actual 
contracte, tot ordenant i planificant les 
polítiques que cal tirar endavant.

Afavorir la rotació i frenar 
la congestió de trànsit
Actualment, a la ciutat hi ha un total de 
733 places de zona blava i 443 places de 
zona taronja. També hi ha 73 places de 
zona verda i 21 places mixtes de tarifa 
verda i taronja (al pàrquing de la Dama). 
Pel que fa als parquímetres, n’hi ha 56.

Les zones d’aparcament en superfície 
sota temps limitat estan pensades per 
frenar el volum i la congestió del trànsit 
al centre de la ciutat, potenciant la rota‑
ció de vehicles als punts de més concen‑
tració comercial.

El ple d’octubre del 2003 va aprovar 
l’adjudicació d’un contracte a Eysa 
lligat a la gestió i construcció de 
l’aparcament i de la plaça de la 
Reforma. A grans trets, es firmava 
que l’empresa es faria càrrec 
del cost de les obres i, a canvi, 
assumiria la gestió i l’explotació 
de tres serveis municipals ‑el 
mateix aparcament, la zona blava 
i la grua‑ per tal de recuperar la 
inversió avançada. En el contracte, 
es garantien uns mínims ingressos 
per a l’empresa que, en cas de no 
complir‑se, haurien de ser sufragats 
per l’Ajuntament. La prestació del 
servei es va iniciar el 2005.
Només dos anys més tard, l’esclat 
de la crisi financera va fer trontollar 
les previsions de l’operació, fent 
caure els ingressos fins al punt 
que l’Ajuntament es va veure 
obligat, any a any, a afegir diners 
per arribar al mínim establert. 
Per mirar de revertir‑ho, el 2017 
es va pactar amb l’empresa una 
rebaixa de l’ocupació garantida a 
canvi d’ampliar les places de zona 
blava. Va ser també quan es van 
establir les dues tarifacions actuals, 
amb un preu més baix per a les 
zones de l’anomenada segona 

corona. Amb la modificació, Eysa va 
tornar a arribar al mínim establert 
per contracte i l’Ajuntament 
va poder evitar afegir‑hi diners 
cada any (a excepció del 2020, 
quan l’Ajuntament va decidir la 
gratuïtat de la zona blava arran 
de la pandèmia i els ingressos no 
van arribar al mínim). El maig del 
2021 l’Ajuntament ja va anunciar 
la remunicipalització del servei de 
grua, i ara ha fet el mateix amb la 
zona blava. Amb la gestió directa, 

els diners que fins ara servien per 
pagar l’aparcament i la plaça de La 
Reforma passaran a ser recaptats 
per l’Ajuntament, amb la voluntat 
de poder promoure més i millors 
polítiques de mobilitat.

UNA OPERACIÓ A LLARG TERMINI SIGNADA 
ABANS DE L’ESCLAT DE LA CRISI DEL 2007

AVANTATGES DE LA GESTIÓ MUNICIPAL

De dilluns a dissabte
9 -13.30 h / 16 -20 h

Temps màxim: 120 minuts

HORARI

733 places de zona blava
443 places de zona taronja (tarifa 

reduïda, a la segona corona)
73 places de zona verda (per a 

residents al Centre Històric)
21 places mixtes de tarifa verda i 

taronja (pàrquing de la Dama)
56 parquímetres

1 
Frenar el volum i la congestió  

del trànsit al centre de la ciutat.

2 
Potenciar la rotació de vehicles 
als punts de més concentració 

comercial.

 IVA NO INCLÒS 21% IVA

Tarifa blava 1,50 c/ h 1,82 c/h
Tarifa taronja 1,33 c/h 1,61 c/h
Vehicles 0 emissions
 0,75 c/h 0,91 c/h
Anul·lació de denúncies
 6,18 c 7,48 c

OBJECTIUS DE LA ZONA BLAVA TARIFES ACTUALSNOMBRE DE PLACES ACTUALS
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NOTÍCIES 

El Ple aprova les ordenances per al 2023, amb un 
augment del 2,5% i l’increment de bonificacions
El Ple d’octubre va aprovar les ordenances 
per al 2023, que inclouen un augment del 
2,5% en la majoria d’impostos i taxes, per-
centatge equivalent a l’any anterior i molt 
per sota de la inflació. Pel que fa a la taxa 
de recollida d’escombraries pujarà un 5% 
per cobrir el dèficit actual i en previsió de 
la posada en marxa del nou servei.

A la vegada, la proposta incrementa les 
mesures per incentivar la rehabilitació i el 
lloguer d’habitatges i l’activitat econòmi-

ca: es crea una nova bonificació a l’IBI del 
75% per als habitatges que s’inscriguin a 
la borsa de mediació social i es manté el 
recàrrec del 50% als propietaris de tres 
o més habitatges buits i la bonificació a 
l’IBI per a la instal·lació de plaques solars. 
També s’introdueix a l’ICIO una bonifica-
ció del 95% per a les rehabilitacions amb 
fons Next Generation. A banda, es preveu 
rebaixar entre el 35% i el 50% la tarifa de 
les llicències d’activitats, i fins a un 95% 
de reducció per als nous comerços del 
Centre Històric, així com rebaixes per als 
paradistes de Puigmercadal.

Les ordenances es van aprovar amb 
els vots a favor de l’equip de govern. Els 
grups de l’oposició hi va votar en contra. 
Pel que fa a la modificació específica de 
l’ordenança que regula les tarifes de l’ai-
gua, que es va votar a part, l’increment 
proposat per al 2023 (del 3,8%) es va 
aprovar amb el vot favorable de tots els 
grups municipals.

Fre a la venda d’alcohol 
en horari nocturn per 
millorar la convivència
L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per 
modificar l’Ordenança de Civisme i Con-
vivència Ciutadana per limitar la venda 
de begudes alcohòliques als establiments 
comercials entre les 11 de la nit i les 8 del 
matí. La regulació té per objectiu millorar 
la convivència veïnal i evitar actituds incí-
viques que tenen lloc en horari nocturn 
a l’exterior d’alguns establiments oberts 
durant la nit, i es fonamenta en aspectes 
com la protecció de la salut pública, el dret 
al descans dels veïns i veïnes o a la correcta 
utilització de la via pública, entre altres.

Amb la modificació, l’Ajuntament s’acull 
a l’article 37.4 de la Llei 17/2017 de Comerç, 
Serveis i Fires, que estableix la possibilitat 
de limitació en l’horari de comercialització 
de begudes alcohòliques per raons d’or-
dre públic, de convivència o de salut públi-
ca. Es calcula que la nova norma entrarà en 
vigor en un termini d’entre cinc i sis mesos.

Ajuntament de Manresa i Aigües de Man-
resa han establert les bases per crear una 
energètica pública, un pas important per 
fer front al model actual, basat en els com-
bustibles fòssils, que comporta limitació 
de recursos, contaminació, forta depen-
dència de les grans empreses i alts preus 
de l’energia. Aquest 2022 el pressupost de 
l’Ajuntament contemplava una despesa 
de llum i gas de 2,1 milions d’euros. Per a 
l’any vinent es preveu de 4,1 milions.

Davant d’aquest escenari, la prioritat 
per a l’Ajuntament és accelerar la transició 
energètica i produir energia per a l’auto-

consum a través de plaques solars, xarxes 
de calor i d’altres energies renovables. S’es-
tablirà un pla per prioritzar els projectes 
a executar. Alguns ja s’estaven treballant 
i estan més avançats. En són exemple les 
instal·lacions fotovoltaiques al Teatre Kur-
saal i a les Piscines Municipals, on és pre-
vist obtenir un 76% d’estalvi energètic.

El procés legal estableix tres escenaris. 
En primer lloc, Aigües de Manresa —que 
ha modificat els estatuts per incloure-hi la 
gestió directa de serveis energètics— ja 
pot liderar projectes a les seves instal·la-
cions, com les plaques solars que s’estan 

posant a la seu de la Plana de l’Om (vegeu 
foto). En segon lloc, l’Ajuntament li farà 
una encomana de gestió perquè pugui 
executar projectes en equipaments muni-
cipals. I, en tercer lloc, es crea una activitat 
econòmica per  poder prestar servei a ter-
cers. Aquest últim punt es va debatre al Ple 
d’octubre i es va aprovar amb el vot de tots 
els grups excepte de Ciudadanos, que es 
va abstenir. 

Ajuntament i Aigües de Manresa posen 
les bases per crear una energètica pública
Pas important per fer front al model vigent, basat en els 
combustibles fòssils, que comporta una forta dependència 
de les grans empreses, alts preus i emissió de gasos
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llavista, Bernat Oller, Cal Gravat, Font del 
gat, Font dels Capellans, Martí Julià, Pont 
de Vilomara, Sant Joan d’en Coll, Valentí 
Almirall i Bases.

Les obres formen part del Pla de Mi-
llora de l’Espai Públic 2022, que des de 
fa 6 anys destina un milió d’euros que 
inclouen també l’asfaltatge de carrers, la 
millora de parcs infantils i l’arranjament 
de camins rurals.

Sancionats més de 220 conductors de 
patinets elèctrics per incomplir la norma 
La Policia Local interposa una mitjana de 25 denúncies cada mes 
a usuaris d’aquests vehicles, la majoria per anar per les voreres

La Policia Local de Manresa ha interposat 
els primers nou mesos de l’any un total 
de 221 denúncies a conductors de pati-
nets elèctrics per incomplir la normativa 
específica de circulació dels Vehicles de 
Mobilitat Personal, cosa que significa 
una mitjana de 25 denúncies al mes.

La majoria, un 53% del total, són per 
circular per voreres o zones de vianants, 
una acció especialment prohibida per 
la normativa, que estableix que aquests 
tipus de vehicles han d’anar per la calça-
da o pels carrils bici. Altres motius d’in-
fracció són no obeir un senyal d’entrada 
prohibida per a tota classe de vehicles, 
transportar acompanyants en el patinet 
(només hi pot circular una sola persona), 
circular per l’andana central del Passeig 
Pere III i conduir amb els auriculars a les 
orelles, entre altres.

La meitat de les denúncies, 104, s’han 
posat durant campanyes específiques 
de la Policia Local. Els punts de la via pú-
blica on s’han posat més denúncies són 
el Passeig, la carretera de Vic, la plaça Es-
panya, Crist Rei, la plaça Sant Domènec i 
el carrer Àngel Guimerà, entre altres.

Els patinets elèctrics són vehicles 
d’una o més rodes, moguts per un mo-
tor, que poden assolir una velocitat 
d’entre 6 i 25 km/h. En pocs anys, han 
passat a ser un mitjà de 
transport urbà consoli-
dat amb una normativa 
pròpia. L’edat mínima 
per conduir-los és de 
16 anys i no poden portar 
acompanyants. 
Només poden 
circular per 
calçades i carrils 
bici.

Les línies L2 i L8 del 
Bus reforcen horaris 
amb més expedicions
L’Ajuntament ha reforçat les línies de 
Bus L2 (La Parada) i L8 (Perimetral) per 
cobrir la demanda generada amb l’inici 
del curs escolar, que ha coincidit amb els 
nous ajuts de l’estat, que han permès re-
baixar el preu de la T10 un 30% i el de la 
TMes un 43%. Tot plegat, en un moment 
en què a la ciutat s’ha consolidat la TJo-
ve-18, un títol propi de l’Ajuntament que 
es va posar en circulació l’any passat i 
que permet als joves de 16 a 18 anys via-
tjar de manera gratuïta al bus urbà. Més 
informació a manresabus.com.

L’Ajuntament inicia una nova tanda d’arranjament 
de voreres per valor de 450.000 euros

Aquest octubre s’ha iniciat una nova 
tanda d’actuacions per millorar voreres, 
espais de vianants i guals. En total, es 
faran obres a 27 punts de la ciutat, amb 
una inversió de 449.868,65 euros. Una 
de les obres  més importants ja ha arren-
cat al carrer Font dels Panyos (a la foto), 
on s’arranja el paviment malmès per les 
arrels dels arbres. També s’intervindrà a 
les voreres dels carrers Alvar Aalto, Be-

S’incorporen 4 agents 
més a la Policia Local

L’Ajuntament de Manresa ha obert el 
procés per incorporar quatre agents 
de la Policia Local en règim de co-
missió de serveis, és a dir, provinents 
d’altres cossos policials. Les quatre 
incorporacions serviran per cobrir 
quatre places actualment vacants de 
la plantilla, per un màxim de dos anys, 
el termini que la normativa preveu 
per a les comissions de servei de 
funcionaris. Els quatre nous efectius 
se sumaran als cinc agents que es 
van incorporar a la plantilla a inicis de 
setembre, als quatre policies que van 
entrar-hi l’octubre de l’any passat i a 
l’agent que també ha entrat durant el 
darrer any, procedent d’un altre cos 
policial. Els nous efectius permeten 
rejovenir el cos i reforçar la presència 
policial a peu de carrer, amb l’objectiu 
de millorar l’atenció a la ciutadania. 
Les incorporacions formen part de 
diverses mesures preses durant el 
darrer any, com les patrulles mixtes 
de Policia Local i Mossos d’Esquadra.
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L’Ajuntament de Manresa ha atorgat els 
primers Segells de Qualitat Sanitària en Se-
guretat Alimentària, un nou distintiu que 
té l’objectiu de premiar l’excel·lència dels 
restaurants que destaquen per l’alt com-
pliment de les normes i mesures de segu-
retat alimentària, amb la voluntat d’estimu-
lar el sector i d’oferir als clients un certificat 
que dona màxima confiança i seguretat. 
El nou segell s’ha impulsat des de la regi-
doria de Ciutat Saludable de l’Ajuntament 

Primers segells d’excel·lència en sanitat i 
qualitat alimentària per a 11 restaurants
El distintiu, pioner a Catalunya, es concedeix a establiments  
de restauració que destaquen per l’alt compliment de les normes, 
amb l’objectiu d’estimular el sector i donar màxima confiança

de Manresa, 
amb la col·la-
boració del Gre-
mi d’Hoteleria 
i de Turisme del Bages, de la UBIC, de la 
Cambra de Comerç, de PIMEC i de Bages 
Impuls i La Joviat, a través d’una subvenció 
de la Diputació de Barcelona.

El distintiu pretén dotar d’un instru-
ment diferenciador els establiments 
que superin amb un nivell alt el procés 

de verificació fixat per l’Ajuntament de 
Manresa. El projecte cerca la qualitat 
màxima en la seguretat alimentària dels 
establiments de restauració participants 
i, per tant, és totalment independent de 
les inspeccions sanitàries ordinàries que 
es realitzen a locals i establiments de la 
ciutat per comprovar que compleixen la 
normativa vigent en matèria sanitària. 
És considerat un nivell d’excel·lència res-
pecte de les inspeccions, ja que els crite-
ris d’exigència són més elevats.

El procés per obtenir del segell és gra-
tuït i inclou una formació especialitzada. 
Els restaurants que l’obtenen reben un ad-
hesiu que poden situar de manera visible 
a l’entrada. I queden recollits a l’apartat de 
Sanitat del web municipal (manresa.cat).

Arran de la pandèmia de la Covid-19, 
la seguretat higiènico-sanitària dels es-
tabliments és un valor a l’alça, que ha fet 
prendre consciència de la importància en 
les mesures, des de la seva preparació fins 
al servei, la neteja de mans, els espais i els 
estris, la ventilació-separació o traçabilitat.

L’acte de lliurament de la primera con-
vocatòria dels distintius es va fer al Casino, 
i va estar presidit per la regidora de Ciutat 
Saludable de l’Ajuntament de Manresa, M. 
Mercè Tarragó, i pel diputat  de Salut Públi-
ca i Consum de la Diputació de Barcelona, 
Jesús Naharro Rodríguez, que va destacar 
que la iniciativa de l’Ajuntament de Manre-
sa és pionera a tot el país.

logia de la riera i la flora que hi viu.
La retirada de la resclosa és una de les 

accions del projecte de renaturalització 
de la zona, una iniciativa pionera que 
busca recuperar biodiversitat i fer-la més 
rica —fent créixer el nombre d’espècies 
animals i vegetals— restablint les dinà-
miques naturals alterades pels impactes 
humans i ajudant la natura perquè pu-
gui fer el seu curs. 

La Galeria d’Il·lustres ja 
llueix el retrat de Maria 
Matilde Almendros
L’Ajuntament ha incorporat el retrat de la 
popular actriu i locutora de ràdio Maria 
Matilde Almendros Carcasona (1922-
1995) a la Galeria de Manresans i Man-
resanes Il·lustres, en un acte solemne al 
Saló de Sessions que va estar presidit 
per la consellera d’Igualtat i Feminis-
mes, Tània Verge Mestres, i per l’alcalde 
de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i que va 
comptar també amb familiars d’Almen-
dros i un nombrós públic. És la màxima 
distinció que atorga l’Ajuntament.

La riera de Rajadell recupera el curs natural, a 
Can Poc Oli, amb l’enderroc d’una antiga resclosa
L’Ajuntament de Manresa ha enderrocat 
l’antic calaix de formigó (conegut com a 
resclosa) que hi havia a la riera de Raja-
dell a la zona de Can Poc Oli. D’aquesta 
manera, s’ha recuperat la connectivitat 
longitudinal del riu, tot deixant pas lliure 
a peixos i sediments per aquest tram de 
riera, que es connecta de nou amb el riu 
Cardener.

L’actuació també és positiva per les es-
pècies de peixos que viuen en rius caba-
losos com el Cardener, però que a l’hora 
de la fresa (posta d’ous) busquen rieres 
amb poc cabal com la de Rajadell, és a 
dir, fan petites migracions fins ara impe-
dides per aquesta resclosa.

Una altra de les millores espera-
des és en la qualitat fisicoquímica de 
l’aigua, que era molt baixa en aquest 
tram, per acumulació de nitrats. El fet 
que l’aigua corri i s’oxigeni en millora 
la qualitat automàticament. També 
s’esperen canvis pel que fa a la morfo-
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L’Ecoviure s’estrena amb 
èxit al centre de Manresa
Després de dos anys d’aturada per la 
pandèmia, l’Ecoviure, una de les fires 
de responsabilitat mediambiental i 
sostenibilitat de referència, va retornar 
amb força el cap de setmana del 22 i el 
23 d’octubre, i ho va fer estrenant nova 
ubicació: el Passeig Pere III, en ple centre 
de Manresa, per apropar el certamen a la 
ciutadania, guanyar visibilitat i traslladar 
el debat sobre la sostenibilitat a peu de 
carrer. Més de 10.000 persones van visi-
tar la fira durant els dos dies. D’aquestes, 
1.600 van participar en les activitats pro-
gramades durant la fira. El 70% dels ex-
positors han vist amb bons ulls el canvi 
d’ubicació de la fira-mercat. Una desena 
d’entitats de la ciutat s’han vinculat amb 
el projecte col·laborant-hi de diferents 
maneres.

El Tocats de Lletra omple 
de poesia diferents espais 

Manresa va tornar a ser del 18 al 30 d’oc-
tubre la capital de les lletres i la poesia 
amb el Tocats de Lletra, un dels festivals 
referents a Catalunya, que va oferir més 
d’una trentena d’activitats per a tots els 
públics. El certamen, que es va sumar 
enguany a l’Any Gabriel Ferrater i Joan 

Fuster, va donar espai a escriptors de re-
nom com Juan Tallón o Manuel Baixauli 
i també a poetes emergents com Carla 
Marco Sellés, Eduard Olesti o Pep Sanz. 
Es va inaugurar amb ‘Fil de Memòria’, 
amb l’actor Pere Arquillué, que va posar 
veu als versos de Gabriel Ferrater. En-
guany es va dedicar una especial atenció 
als joves, amb recitals poètics a les aules 
de batxillerat, i als més petits de casa, 
amb propostes pensades per a ells.

Manresa commemora  
el Dia de la Salut Mental

L’Ajuntament de Manresa i totes les enti-
tats adherides a la Taula de la Salut Men-
tal van commemorar el passat 10 d’oc-
tubre el Dia Mundial de la Salut Mental,  
amb un acte conjunt a la plaça de Sant 
Domènec. La commemoració va inclou-
re la lectura d’un manifest amb l’objectiu 
de sensibilitzar l’opinió pública sobre la 
salut mental i el seu impacte en les per-
sones, les famílies i la comunitat. També 
hi va haver les aplaudides actuacions del 
grup “Joc de veus” d’Ampans, del grup 
de teatre de Mosaic i dels espais creatius 
de dansa dels centres cívics de Manre-
sa, que van representar la necessitat de 
trencar barreres. Durant la resta del mes 
d’octubre, també es van dur a terme una 
quinzena d’activitats més a la ciutat.

Homenatge a l’activista 
veïnal Joaquín Vizcaíno

L’històric activista veïnal Joaquín Viz-
caíno Grima, que va morir el juliol pas-
sat als 81 anys, ha rebut a títol pòstum 
el 8è Premi del Consell Municipal de 
les Persones Grans, que es va fer públic 
en l’acte institucional del Dia Interna-
cional de les Persones Grans, celebrat a 
l’Auditori de la Plana de l’Om. Vizcaíno 
va néixer a Guadix (Granada) el 1940 
i va arribar de petit a Manresa. Va ser 
fundador i president de l’Associació 
de Veïns del Xup, entitat on va estar 
actiu durant gran part de la seva vida. 
Va ser sindicalista i membre del Comi-
tè Local del PSUC de Manresa. Tal com 
va destacar el jurat, va ser un lluitador 
incansable per les llibertats i els drets 
polítics, sindicals, veïnals, socials i na-
cionals de la classe treballadora. El pre-
mi va ser recollit pel seu fill (a la foto).

Presentat l’estudi sobre la 
situació de les dones grans

L’Ajuntament ha presentat els resul-
tats de l’estudi “Situació de les dones a 
partir dels 65 anys a Manresa”, que ha 
impulsat la regidoria de Feminismes 
i LGTBI, dins del pla d’acció del docu-
ment “Manresa, ciutat amiga de la gent 
gran”. L’estudi pretén fer visible les con-
dicions i circumstàncies de vida de les 
dones d’aquesta edat, per erradicar les 
formes de desigualtat que les envolten 
per raons d’edat i gènere, així com anar 
incorporant la perspectiva de gènere 
en les actuacions adreçades a la gent 
gran. L’informe subratlla la importàn-
cia de recollir les experiències femeni-
nes en l’envelliment i impulsar políti-
ques d’acord amb la seva realitat.

Visitants a la Fira Ecoviure, que es va estrenar al centre de Manresa amb bona afluència de públic
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Manresa acull la festa  
de l’esport inclusiu

Manresa va acollir el 15 d’octubre una 
gran festa de l’esport inclusiu, una jor-
nada lúdica que tenia l’objectiu de crear 
consciència i fomentar tant la sensibilitza-
ció cap a l’esport adaptat com l’accepta-
ció de la diversitat i la singularitat de les 
persones, sigui quina sigui la diversitat 
funcional de cadascú. La jornada estava 
organitzada per l’Ajuntament de Manresa 
i ONAT Sports Foundation. Al primer tram 
del Passeig Pere III es van instal·lar gairebé 
una quinzena d’estands d’entitats que tre-
ballen per conscienciar i fomentar l’esport 
adaptat. La jornada es va completar amb 
exhibicions i activitats esportives i lúdi-
ques per compartir amb tothom.

Més de 600 atletes a la 
cursa dels 10 kms urbans
Després del període de suspensió per la 
pandèmia, el 16 d’octubre va tornar la 
cursa de 10 quilòmetres urbans de Man-
resa,  organitzada pel Club Atlètic Man-
resa, amb el suport de l’Ajuntament, i 
diferents empreses del territori. Enguany 
va ser també l’escenari del Campionat de 
Catalunya Absolut i Màster de la distàn-
cia. Va estrenar el recorregut, amb sorti-
da i arribada al Passeig Pere III. Meritxell 
Soler i Xavi Badia van ser els guanyadors. 
Hi van participar més de 600 atletes.

Nous universitaris reben 
un paquet de benvinguda
L’Ajuntament de Manresa ha lliurat ma-
terials de benvinguda per a tots els estu-
diants dels primers cursos d’UManresa i 
UPC Manresa, amb l’objectiu que cone-
guin la ciutat, el seu patrimoni i els di-
ferents serveis de què poden gaudir. En 
total, s’han lliurat més de 800 paquets, 
una xifra que correspon al total d’estu-
diants matriculats als primers cursos 
dels diferents estudis de les dues univer-
sitats manresanes. El paquet està format 
per una bossa amb el lema “Manresa 
Campus Universitari” que conté un díp-
tic informatiu sobre els diferents serveis 
de l’Ajuntament i altres institucions; un 
plànol de la ciutat i un díptic sobre què 
visitar-hi, així com un xec regal per fer 
una visita guiada.

Convocats ajuts per a les 
famílies monoparentals

L’Ajuntament de Manresa ha obert la 
convocatòria perquè les famílies mono-
parentals puguin sol·licitar un ajut per al 
pagament de l’IBI. L’objectiu d’aquests 
ajuts és el suport a les famílies monopa-
rentals i, a més,  equiparar la repercussió 

que té l’IBI en l’economia familiar amb 
les famílies que tenen la consideració de 
monoparentals. El termini per presentar 
la sol·licitud finalitza el 30 de desembre 
de 2022. Podeu consultar més informa-
ció al web manresa.cat.

Iglesias Moda, reconegut 
com a comerç centenari

L’Ajuntament de Manresa ha reconegut 
Iglesias Moda com a comerç centenari, 
una distinció que té l’objectiu de posar 
en valor el comerç local de Manresa i la 
seva singularitat, així com l’emprenedo-
ria, l’esforç i el servei de qualitat i proxi-
mitat. Es tracta del quart comerç que es 
reconeix després que el novembre de 
l’any passat es distingís l’Herboristeria 
Sant Miquel (1919), la Joieria Tous (1920) 
i Casa Sabaté (1921). L’acte va tenir lloc 
a la Sala de Columnes, amb la presència 
de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàr-
dia, i de la regidora d’Indústria, Comerç i 
Activitats, Núria Masgrau Fontanet, que 
van rebre Valentí Cardona Iglesias, ac-
tual propietari i nét del fundador, Valentí 
Iglesias Guiteras. L’alcalde i la regidora 
li van entregar una rèplica de l’Àliga de 
Manresa per commemorar els 100 anys.

Lliurament d’una bossa de benvinguda als nous estudiants, amb material informatiu i turístic

Meritxell Soler, de l’Avinent Manresa, va guan-
yar la categoria femenina dels 10 kms urbans
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12, 19 i 26 de novembre

Claustre del Museu de Manresa i Espai Manresa 1522

QUINZE VINT-I-DOS

Del 28 al 30 de novembre de 2022

Espai Plana de l’Om

CRUÏLLA DE CAMINS 
contra l’Apartheid a Sud-àfrica, o Moha-
med Abdelsalam, secretari general del 
Comitè Superior de la Fraternitat Hu-
mana i primer àrab musulmà en rebre 
la medalla del Comandant de l’Estrella 
per part del Papa, un dels majors honors 
concedits pel Vaticà, que implica el reco-
neixement dels esforços per promoure el 
diàleg interreligiós i la tolerància. També 
Amany Lubis, primera dona rectora de la 
Universitat Islàmica Estatal Syarif Hida-
yatullah, la més gran d’Indonèsia; Taishi 
Kato, sacerdot principal del santuari Ha-
ttori Tenmangu, al Japó; o Sarah Oliver, 
que destaca en la formació de progra-
mes de lideratge interreligiós amb joves 
a Sud-àfrica, Malawi i Moçambic, on va 
desenvolupar la campanya Girls Not Bri-
des (Noies, no núvies).

Durant el Fòrum es faran activitats 
complementàries, com el pelegrinatge 
per l’últim tram del Camí Ignasià. Tam-
bé s’obriran centres com l’Església Or-
todoxa Santa Teodora de Sihla, la Mes-
quita Al-Fath, el Centre Budista Samye 
Dzong, el Convent de les Caputxines i la 
Casa Flors Sirera, on es faran tallers.

Per a més informació sobre el Fòrum 
Cruïlla de Camins es pot consultar la 
web manresa2022.cat.

més, els dies 19 i 26 de novembre i de nou 
a l’Espai Manresa 1522 amb la participa-
ció de amb la pintora Lourdes Fisa, els 
pianistes Laia Masramon i David Martell, 
la cantant Marta Valero, la contorsionista 
Marina Benítes i el ballarí Guillem Ripoll. 
L’eix temàtic de les creacions artístiques 
d’enguany, com no podia ser d’una altra 
manera, serà la transformació i, també, 
l’esforç, la curiositat i les complicitats que 
requereix.

Cruïlla de Camins és el Fòrum Interna-
cional Multireligiós que se celebrarà a 
Manresa del 28 al 30 de novembre, amb 
l’objectiu de donar resposta a l’emer-
gència climàtica del planeta des d’un 
pla estratègic comú. Amb la presència 
confirmada de 51 de líders mundials de 
33 països, el Fòrum té com a finalitat la 
creació i signatura el ‘Pacte Mundial Mul-
tireligiós i Multisectorial pel Desenvolu-
pament de Ciutats Resilients, Sosteni-
bles, Segures i Inclusives Manresa 2022’.

Es faran ponències, debats, grups de 
treball i tallers per a trobar solucions a 
les urgents crisis socials i mediambien-
tals. D’entre les presències més ressalta-
des, hi ha Ela Ghandi (que hi participarà 
en línia), reconeguda per la seva feina 

 

 

Els dissabtes 12, 19 i 26 de novembre 
arriba la cinquena edició del cicle Quinze 
Vint-i-dos, el festival artístic de petit for-
mat que té lloc al centre d’interpretació 
ignasiana Espai Manresa 1522 i que apro-
fundeix en una lectura artística i renova-
da dels valors que girem al voltant del 
projecte «Manresa 2022 Transforma».

El Quinze Vint-i-dos ofereix diàlegs 
creatius a través de la música i les arts 
escèniques entre artistes de diferents 
disciplines, que s’esdevenen per primer 
cop i davant del públic, sempre sense un 
assaig previ, interaccionant a l’instant 
i creant un espectacle al mateix temps 
que el públic l’està veient.

Aquest cicle va néixer el 2018 per dotar 
l’Espai Manresa 1522 d’una oferta cultu-
ral i artística complementària a la seva 
activitat habitual. Així, amb aquest cicle, 
el centre d’interpretació de la Manresa 

ignasiana ha acollit vora una desena de 
diàlegs creatius entre artistes manre-
sans i de fora donant lloc a experiències 
artístiques i de transformació úniques i 
irrepetibles.

Per a celebrar el 5è aniversari del 
Quinze Vint-i-dos, l’obertura d’enguany 
serà un espectacle de creació i improvi-
sació amb la participació de la majoria 
d’artistes de Manresa que han passat per 
les seves quatre primeres edicions en un 
altre espai essencial de la Manresa igna-
siana, el Claustre del Museu de Manresa. 
Aquest primer diàleg tindrà lloc el 12 de 
novembre, amb la cantant Celeste Alías, 
els músics Dan Arisa, Joan Mas i Vivia-
na Salisi, les ballarines Ariadna Guitart, 
Laura Isanta i Nàdia Pesarrodona, els ac-
tors Dani Ledesma i Tàtels Pérez, i els ar-
tistes de circ Marc Ene i Anna Larrañaga.

A continuació, es faran dos diàlegs 

 Cultura i art

NOTÍCIES

Espiritualitat i pensament

Mohamed Abdelsalam Sarah OliverEla Gandhi
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La Fira de Sant Andreu 
torna els dies 25, 26 i 27
L’últim cap de setmana de novembre 
torna la Fira de Sant Andreu. Tindrà lloc 
els dies 25, 26 i 27 de novembre i estarà 
organitzada per Unió de Botiguers i co-
merciants de Manresa (UBIC), amb el su-
port de l’Ajuntament. Com és habitual, 
s’organitzaran activitats de dinamització 
i s’ubicaran diferents parades de ven-
da, activitats recreatives i atraccions. El 
Passeig Pere III acollirà les diverses pa-
rades i activitats lúdiques, mentre que 
les atraccions s’ubicaran als Trullols. Per 
participar a la fira, podeu consultar les 
condicions al web manresa.cat.

CULTURA

La segona quinzena de novembre torna 
la Setmana de l’Art a Catalunya, una ini-
ciativa destinada a donar relleu a les arts 
visuals en el conjunt del país. El Museu 
de Manresa hi participa amb dues activi-
tats: la inauguració d’una nova instal·la-
ció a l’Espai Manresa 1522, de l’artista 
danès Bjorn Norgaard, i la presentació 
d’una nova activitat del Servei Educatiu 
del Museu, sobre l’obra de Joseph Beuys.

En el primer cas, l’Espai Manresa 1522 
acollirà a partir del 26 de novembre una 
nova instal·lació a partir d’elements que 
s’han conservat de l’acció que l’artista 
danès Bjorn Norgaard va fer a la Sala de 
la Plana de l’Om l’any passat. A l’Espai 
Manresa 1522 es podrà veure el conjunt 
de peces, fruit de la donació que l’artis-
ta ha fet al Museu de Manresa. L’obra, 
que estarà present a l’Espai durant un 

L’Espai Manresa 1522 estrena exposició 
amb la Setmana de l’Art de Catalunya
L’equipament inaugura el 26 de novembre una instal·lació amb 
peces que l’artista Norgaard ha donat al Museu de Manresa

any, substituirà la peça “Sant Domènec 
rebent el rosari de mans de la Mare de 
Déu. Plafó ceràmic, Segle XVIII”. Amb 
aquesta actuació, es dona a conèixer 
una peça del fons del Museu de Manre-
sa relacionada amb l’àmbit de treball de 
l’Espai Manresa 1522, alhora que posa 
de manifest el vincle entre l’Espai i el 
Museu de Manresa.

Pel que fa a la nova activitat del Servei 
Educatiu sobre Joseph Beuys, es presen-
tarà el 23 de novembre, a les 18h, a l’Es-
pai Manresa 1522. La proposta, concep-
tualitzada per l’artista Gerda Kochanska,  
s’adreçarà a tots els nivells educatius, a 
primària i a secundària, amb un format 
d’itinerari-taller, i es durà a terme del 20 
al 31 de març del 2023, amb inscripció 
prèvia. La presentació anirà a càrrec de 
l’entitat Experimentem amb l’Art.

Les dones protagonitzen la sisena edició del ‘Cosmògraf’
“Dones que transformen el món” és 
l’enunciat de la sisena edició del progra-
ma de pensament ‘Cosmògraf’’, que se 
celebra del 3 al 10 de novembre al Cen-
tre Cultural del Casino. El certamen reu-
neix destacades veus, d’àmbit nacional 
i internacional, i de diferents disciplines 
(l’urbanisme, l’espiritualitat, el periodis-
me i la creació artística) per dialogar so-
bre el poder transformador femení.

Després de la inauguració el 3 de no-
vembre a càrrec de l’arquitecta austríaca 
Franziska Ullmann i l’arquitecta argenti-
na Zaida Muxí, pel ‘Cosmògraf’ hi passa-
ran veus autoritzades com l’assagista i 
investigadora cultural Íngrid Guardiola; 
Maria del Mar Albajar, abadessa del mo-

nestir de Sant Benet o la sociòloga Jena-
bou Dembaga. El 8 de novembre, el cer-
tamen reunirà les escriptores Stefanie 
Kremser (Alemanya), Simona Škrabec 
(Eslovènia) i Monika Zgustová (Praga). El 
dia 9, tractarà sobre la dona als mitjans 
de comunicació, amb Núria Bacardit 

(TV3); Mariola Dinarès (Catalunya Ràdio) 
i Carla Turró (Diari Ara). El tema ‘Dona i 
creació, un debat superat o encara d’ac-
tualitat’ tancarà el cicle el dia 10, 
amb Íngrid Guardiola i Mò-
nika Rikic.

Exposició que l’artista danès Bjorn Norgaard va fer l’any passat a la Sala de la Plana de l’Om, amb 
elements que es podran veure a l’Espai Manresa 1522 (Imatges de Laia Puig i Well Studios).

Íngrid Guardiola i Mónika Rikic intervindran el 9 de novembre
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El Centre Cultural del Casino de Man-
resa ha inaugurat l’exposició “Respirar 
en el plec”, de l’artista barcelonina Julia 
Mariscal, resident a Sant Pau d’Ordal (Alt 
Penedès). Es tracta d’una de les deu ex-
posicions de nova creació que es poden 
veure de forma simultània en deu ciutats 
catalanes, en el marc del projecte “Natu-
ra viva: musa i mimesi”, de la Xarxa d’Ac-
tivitats Culturals Transversal. Com a de-
nominador comú, les deu instal·lacions 
exploren el territori i reivindiquen el va-
lor de la natura com a font d’inspiració i 
espai de diàleg.

L’exposició del Casino, organitzada per 
Transversal i l’Ajuntament de Manresa, 
es pot visitar fins al 13 de novembre, de 

El Casino acull una de les deu mostres 
simultànies del projecte ‘Natura viva’
La instal·lació “Respirar en el plec”, de l’artista Julia Mariscal, 
reivindica el valor de la natura com a font d’inspiració

dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h. 
A “Respirar en el plec”, Julia Mariscal pre-
senta combina escultura i dibuixos i juga 
amb la importància dels materials utilit-
zats com a símbols com l’aigua, la llet, les 
cendres i un tronc cremat.

El projecte “Natura viva: musa i mime-
si” presenta deu projectes de nova crea-
ció programats simultàniament a deu 
ciutats catalanes, fins a l’11 de desem-
bre. El projecte engloba deu propostes 
artístiques que inclouen accions per-
formatives, dibuix, obra sonora, vídeo, 
instal·lació, escultura tèxtil, brodat i con-
ferència de pràctica artística a partir de 
lectures introspectives i evolutives sobre 
la natura existent i els seus límits.

El Teatre Kursaal enfila la recta  
final de la programació d’enguany
La temporada de programació del Teatre 
Kursaal continua aquest mes de novem-
bre amb espectacles de totes els gène-
res i per a totes les edats.

Per a les famílies, un muntatge preciós, 
‘Camí a l’escola’ de la Companyia Campi 
Qui Pugui el 6 de novembre al Kursaal. 
Per a les persones que els agrada l’òpera, 
el 9 de novembre el Kursaal acollirà ‘Don 
Giovanni’ de Mozart, una nova produc-
ció de la Fundació Òpera Catalunya.

Pel que fa a música, ens visiten Marc 
Parrot (17 de novembre), Obeses (11 de 
novembre), Els Pets (4 de novembre) i Lí-
dia Pujol (27 de novembre), a més a més 
de propostes locals com la de Celeste 
Alías, que canta Chavela Vargas, i també 
el Cor de Teies amb l’espectacle ‘Sons 
de lluna’. Dins del gènere teatral, aquest 

mes de novembre podrem veure, entre 
d’altres actuacions, el monòleg ‘Sí o no’ 
de Bruno Oro (4 de novembre), ‘Immu-
nitat’ (a la fotografia) de Jordi Casanovas 
(12 i 13 de novembre) i l’adaptació con-
temporània del clàssic de Lorca ‘Bodas 
de sangre’ (18 de novembre).

MÉS PROPOSTES

ACOLLITS
Exposició del ‘Tocats de Lletra’

FINS AL 13 DE NOVEMBRE
ESPAI 7 - CENTRE CULTURAL DEL CASINO
DE DIMARTS A DIUMENGE DE 18 A 21 H
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

TAPÍS COMUNITARI
Exposició del projecte “CulturalMENT”

DEL 8 AL 30 DE NOVEMBRE 
BIBLIOTECA DEL CASINO 
TAPISSOS RESULTANTS DELS TALLERS

EL BANQUET
Exposició de l’Estiu Jove 2022

FINS AL 18 DE NOVEMBRE 
RECULL DE FOTOGRAFIES I PECES FETES 
DURANT EL TALLER DE CERÀMICA

KAPLA AL MUSEU
Joc de construcció cooperatiu

12 I 13 DE NOVEMBRE 
DE 10 A 13.30 H I DE 16.30 A 20 H 
ACTIVITAT PER A GRANS I PETITS

Podeu consultar tota  
la programació cultural  
a manresacultura.cat

Imatges de l’exposició “Respirar en el plec”, que es pot visitar fins al 13 de novembre
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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 SANT PAU
Gairebé tants socis com persones viuen 
al barri. L’associació veïnal de Sant Pau 
té en l’actualitat 315 associats, una xifra 
que puja a 889 si s’hi inclouen els fami-
liars beneficiaris de cada soci. En canvi, al 
barri hi viuen poc més de 400 persones.

Com s’explica aquesta diferència? La 
raó és senzilla: “Hi ha molta gent que 
s’ha criat a Sant Pau i que ha marxat 
del barri, però que continua sent sòcia 
de l’Associació de Veïns”, explica el pre-
sident de l’entitat veïnal, Lluís Brucart 
Ciercoles. “Tenim de sòcies a moltes per-
sones que han anat a viure a altres llocs 
de Manresa o també a fora de la ciutat, 
com a Barcelona o a altres punts de Ca-
talunya”, afegeix Brucart. “Un dels motius 
perquè es mantenen a l’entitat és per 
poder continuar a l’Associació d’Enterra-
ments”, explica Brucart, tot i que afegeix 
que el sentiment de pertinença al barri 
és una altra de les raons per no voler-se 
desvincular de l’entitat veïnal.

Hi ha dues dates assenyalades al ca-
lendari que serveixen perquè els veïns i 
exveïns que continuen vinculats a l’as-
sociació veïnal puguin retrobar-se: l’1 de 
maig, amb la celebració del dia del soci, i 
el 29 de juny, amb les festes de Sant Pau.

Jornades de germanor
“La diada del soci és un moment molt 
important. La fem cada any l’1 de maig 
i ens reunim al camp de futbol, on fem 
una botifarrada, un partit de futbol... és 
un dia de germanor!”, explica Brucart. 
L’altra celebració important, sens dubte, 
són les festes del barri, que s’organitzen 
a finals de juny, per l’entorn de Sant Pere 
i Sant Pau. “Les organitza cada any una 
comissió de festes específica, que ens 
dona suport a l’Associació de Veïns”, afe-
geix el president de l’entitat. Les festes 
del barri acullen activitats per a tots els 
públics: cercavila, ball, concert, sopars a 
la fresca, vermut, jocs... i l’homenatge a 
la gent gran. “Són unes dates en què tots 
els veïns i totes les veïnes aprofitem per 
retrobar-nos i per gaudir”, diu Brucart.

Durant l’any, l’Associació de Veïns 

també organitza altres activitats, com 
el carnaval, la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones, la revetlla 
de Sant Joan i les festes de Nadal, on 
cada any es fa cagar el tió. També or-
ganitza la Castanyada. Enguany, s’ha 
decidit traslladar la celebració al 12 de 
novembre, de 18 a 22 h, al local de l’As-
sociació de Veïns. “Hem decidit fer-la 
més endavant perquè, com que la Cas-
tanyada queia en un pont, molta gent 

seria fora del barri”, explica el president 
de l’entitat.

L’Associació de Veïns no només es 
dedica a organitzar festes del calenda-
ri anual, sinó que cada setmana omple 
d’activitats el local de l’entitat, situat al 
carrer del Cardener 12-14, activitats on 
hi poden participar tots els veïns i veïnes 
del barri. Així, d’una banda, els dimarts i 
els dijous, al matí, hi ha gimnàstica dolça 

per a gent gran. Els dimarts a la tarda 
hi ha un taller de pintura per a adults, 
mentre que el divendres a la tarda es fa 
un taller de manualitats per a infants. 
Els dimecres a la tarda es duen a terme 
classes de memòria, adreçades sobretot 
a persones grans. Per últim, cada dijous a 
la tarda es fa un taller de zumba i, alguns 
dijous, s’organitzen conferències i activi-
tats puntuals, com tallers de cuina.

La diada del soci, l’1 de maig, i les festes de Sant Pau, a finals 
de juny, serveixen perquè puguin retrobar-se tots els veïns 
del barri i els exveïns que continuen vinculats a l’entitat veïnal

BARRIS 

Aquest mes parlem amb  
LLUÍS BRUCART CIERCOLES, 
president de l’Associació  
de Veïns i Veïnes de Sant Pau



Edifici Casa Consistorial
 93 878 23 00

Àrea de Serveis a les Persones
 93 875 24 84

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

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

Oficina Municipal d’Habitatge 
 93 878 23 82

Unitat d’Acollida 
 93 878 24 84

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

 93 878 24 01  oae@ajmanresa.cat

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

Serveis funeraris 
 93 878 23 87

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

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

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

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

Centre de Desenvolupament  
Empresarial (CEDEM) 

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

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

Centre Cultural El Casino 
 93 872 01 71

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

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

Oficina de Turisme
 93 878 40 90

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

 900 55 55 22 (avaries 24 h)

Policia Local
 092 - 93 875 29 99 

Protecció Civil
 93 872 91 00

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

Policia Local
 092

Urgències
 112

Atenció a víctimes de violència masclista
ICDones/Mossos

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

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

 Plaça Major, 1 bx
 93 878 23 01 

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

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

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

Consultes al WhatsApp  
de l’Ajuntament

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

Tràmits per seu electrònica
 manresa.cat/seuelectronica 

Com podeu treballar  
a l’Ajuntament?
Per conèixer tota l’oferta pública  
podeu consultar les convocatòries a  
manresa.cat/convocatories. 
Aquest novembre s’obren les convocatòries 
d’un/a plaça de tècnic/a de recaptació 
executiva i de les borses de treball 
de professor/es del Conservatori 
de guitarra clàssica i de piano i 
pianista repertorista i de tècnics/ques 
especialistes en gènere i diversitat.  
Més informació al 93 875 24 44  
o a seleccio@ajmanresa.cat
A més, a ciomanresa.cat hi trobareu eines, 
formació i ofertes de feina.

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

INFORMACIÓ  
DE SERVEI 

També podeu 
consultar la web 
manresa.cat

CONTACTEU AMB L’AJUNTAMENT

CONCERTACIÓ DE CITA PRÈVIA

EMERGÈNCIES
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LA PÍNDOLA 
CULTURAL
Aquesta tardor Manresa torna a viure el 
projecte CulturaMent, que busca oferir 
activitats (música, arts plàstiques, tallers 
de memòria...) a les persones grans 
amb inicis de deteriorament cognitiu i 
afectacions lleus de salut mental. Vam 
començar l’any passat i la satisfacció 
per part de tothom (les persones grans 
participants, persones cuidadores, 
familiars, residències, els i les artistes...), 
així com els resultats del procés, ens han 
esperonat a continuar. I també a obrir 
l’experiència a altres col·lectius i edats, 
com les persones joves, que a  voltes 
no troben resposta adequada a neguits 
propis de l’edat i de les pressions i cir‑
cumstàncies que els envolten. Perquè, si 
estem d’acord que la salut no és només 
absència de malaltia, sinó també un 
estat complet de benestar físic, mental 
i social, la cultura i les arts ens poden aju‑
dar, sobretot quan l’amenaça de l’altera‑
ció de la salut mental truca a la porta.

La pandèmia ha agreujat sensacions 
d’aïllament i soledat i ha incrementat 
problemes d’ansietat i depressió. Quan 
ens envaeix el malestar emocional, és 
bo saber que la cultura i les arts poden 
ser un revulsiu que eviti o minimitzi 
l’actuació farmacològica. És per això 
que la Prescripció Social, estratègia 
que pretén la millora del benestar 
amb la prescripció ‑des de l’Atenció 
Primària‑ d’activitats culturals, socials 
o relacionades amb la natura, pot 
donar resposta. A la Jornada que hem 
organitzat el 3 de novembre parlarem 
d’aquest exitós binomi: “Salut‑Cultura: 
una recepta per a la cohesió social”. 
Si des dels Ajuntaments proposem 
“actius” (recursos d’entitats, activitats, 
clubs, biblioteques...) ampliem els 
recursos terapèutics i els donem una 
eina de suport. Tinguem cura de la 
cultura, perquè la cultura cura!

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 

DE PRIMER... 
CONFIANÇA
La seguretat higiènica i sanitària dels 
establiments és un valor a l’alça arran 
de la pandèmia de la Covid‑19, que ha 
fet prendre consciència de la impor‑
tància en les mesures aplicades en la 
manipulació dels aliments o produc‑
tes, des de la seva preparació fins al 
servei.

Des de la regidoria de Ciutat Salu‑
dable vam crear el segell de Qualitat 
Sanitària en Seguretat Alimentària, 
QS‑Manresa, destinat aquest primer 
any als restaurants de la nostra ciutat 
que ofereixen primers i segons plats, 
o menús.

És un projecte pioner, amb una 
mirada positiva i centrada en donar un 
valor afegit als establiments que s’hi  
han adherit. Aportant‑los formació i 
assessorament, cohesió de l’equip de 
treball i, sobretot, donant visibilitat 
a les bones pràctiques. Acompan‑
yant‑los en tot allò que s’havia de 
millorar i apropant‑los a l’excel·lència.

El projecte cerca la qualitat màxi‑
ma en la seguretat alimentària dels 
establiments de restauració i pretén, 
doncs, dotar‑los d’un instrument 
diferenciador. Permet posicionar‑se 
clarament dins el sector i destacar‑hi 
de forma positiva.

M’agradaria donar les gràcies als 
establiments que s’han adherit al 
projecte per assumir un repte estra‑
tègic per la millora de qualitat del seu 
establiment. Per obrir‑nos no només 
la porta sinó per verificar fins a l’últim 
racó. 

Buscant l’excel·lència en la seguretat 
alimentària han aconseguit poder ob‑
tenir un distintiu que, com a consumi‑
dors, hem de donar‑li tot el valor que 
es mereix i fer‑ne ús.

El primer plat està servit: la con‑
fiança.

M. Mercè Tarragó Costa
Junts per Manresa

Anjo Valentí Moll
Partit dels Socialistes de Catalunya

Anna Crespo Obiols
Esquerra Republicana de Catalunya

EN DEFENSA DELS 
SERVEIS DIRECTES DE 
FGC PER A MANRESA
Voleu perdre més trens directes cap 
a Barcelona? Defensaríeu davant un 
usuari que, a partir d’ara, faci un trans‑
bordament a Martorell quan abans no 
l’havia de fer? Són els dubtes que vam 
plantejar al govern de l’Ajuntament 
davant del que passarà segons el Pla 
d’Actuació 2022–26 de Ferrocarrils de 
la Generalitat (FGC), on es preveu que, 
des de Manresa, anirem a Martorell per 
agafar el ‘metro’ de Barcelona, un nou 
greuge metropolità cap al territori. I la 
resta, a fora de l’àrea metropolitana, ens 
quedarem amb un servei ordinari de 
rodalia, a més de colar‑nos un canvi de 
comboi que, possiblement, haurà de 
comportar un canvi d’estació pel pas de 
la línia per Martorell. 

El projecte de FGC redueix la capacitat 
de la línia en un 79%: els impactes des‑
crits al pla reconeixen que, amb el temps 
d’espera per fer el transbordament en 
aquest municipi del Baix Llobregat i la 
reducció de la capacitat dels trens, supo‑
saran un total de més de 86.000 hores a 
l’any per als usuaris de Manresa.

Per impulsar amb èxit l’ús del trans‑
port públic, no només ha de ser assequi‑
ble, ha de ser una opció convenient. Tota 
mesura que no prioritzi l’usuari/ària, per 
molt tècnica que sigui en les planifica‑
cions, no és una bona mesura. 

De res serveix tenir la xarxa i el 
servei més eficient i puntual, si des 
de Manresa deixen d’utilitzar‑ho, com 
serà l’inconvenient de fer un trans‑
bord. Posem les persones al centre de 
les decisions, no només les xifres.

Des del PSC defensem que l’Ajun‑
tament es faci costat als usuaris/àries 
manresans de FGC i lideri les accions 
institucionals corresponents a tots els 
nivells per preservar els serveis direc‑
tes sense cap transbordament. 
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DEMOCRÀCIA 
PARTICIPATIVA AL PLE
Al ple de setembre vam aprovar per 
unanimitat la proposició per a la con‑
versió dels entorns escolars en àrees 
de protecció de la salut de la infància. 
Tot i que van ser tres escoles les que 
van impulsar i presentar la moció, ho 
van fer en nom de 28 centres educa‑
tius de la ciutat. 

Aquest fet en si ja és tot un èxit: 
donar a conèixer la proposta a tots els 
centres i treballar‑hi perquè donin su‑
port al projecte no és poca feina. I cal 
felicitar la tenacitat i la perseverança 
dels que han estat empenyent perquè 
finalment la moció s’aprovés al Ple per 
unanimitat. 

La proposició és tota una clara 
declaració d’intencions en com volem 
viure la mobilitat a Manresa: recull, 
amb detall, actuacions a fer des de 
totes les vessants relacionades amb 
l’entorn escolar. Tant per millorar la 
salut dels infants i joves, com per 
potenciar la mobilitat cap als centres 
educatius: a peu, en bici o en bus. No 
és només un recull d’actuacions que 
beneficiaran a una part de la població, 
sinó que el benefici serà per a tota la 
ciutadania. 

De tant en tant, al Ple aprovem mo‑
cions per unanimitat. Algunes a pro‑
posta d’algun grup municipal, altres 
a proposta de col·lectius. I quan és en 
aquest segon supòsit, cal felicitar‑nos. 
No pas als representants polítics. Si no 
que ens hem de felicitar en conjunt 
pel fet que això hagi passat. Perquè és 
un símptoma de democràcia partici‑
pativa més que necessari per seguir 
millorant com a ciutat. I perquè és un 
exemple de com n’és d’imprescindible 
que les manresanes i manresans ens 
impliquem en com volem Manresa. 

Roser Alegre Fontanet
Fem Manresa-Amunt

MANRESA  
I LA PISTA DE GEL
Queda poc per Nadal. Hem passat mo‑
ments molt durs des que vam iniciar la 
pandèmia. Ha estat un període de crisi 
sanitària que la majoria de nosaltres 
no havíem viscut. I ha vingut acom‑
panyada de dolor per a moltes famílies 
per la pèrdua d’un ésser estimat. I no 
només això, sinó que hem vist com 
l’economia s’ha contret i ha fet efecte 
en moltes llars. Algunes empreses no 
han aconseguit sobreviure i moltes de 
les que ho han fet es troben en una 
situació molt compromesa. La situació 
amb les vacunes va fer millorar la crisi 
sanitària, però l’econòmica continua 
sent molt feble. Ja han passat vuit 
mesos des que Rússia decidís envair 
Ucraïna i començar una guerra que 
ens està afectant mundialment, a part 
de la crisi humanitària viscuda a Ucraï‑
na. Ara arriba l’hivern, amb els preus 
dels combustibles, l’electricitat i el gas 
desbocats. Això, sumat a l’escassetat 
de certes matèries primeres, fa que 
visquem una escalada de preus, que 
serà molt difícil per a moltes famílies i 
molts dels nostres comerços. Però ben 
aviat la pista de gel ja estarà muntada 
a Sant Domènec i donarà el tret de 
sortida per a un nou Nadal. Aquesta 
iniciativa, que ja va començar l’ajunta‑
ment l’any 2016, ha estat continuada 
per la Unió de Botiguers i Comerciants. 
Sé que és molt difícil, però crec que és 
moment de fer un parèntesi i omplir 
la plaça de nens feliços. Una iniciativa 
que ajudarà el petit comerç a seguir 
endavant. Ànim per a tots i no perme‑
tem que ningú no quedi enrere.

Andrés Rojo Hernández
Ciudadanos

ORDENANZAS 
MANRESA 2023
Las ordenanzas municipales son im‑
portantes en la gestión de un ayun‑
tamiento, empezando por la base de 
que las ordenanzas fiscales sirven para 
poder ofrecer unos buenos servicios 
a las personas de nuestra ciudad, 
Manresa. Es una tarea muy difícil para 
cualquier gobierno municipal cuadrar 
a gusto de todos. En los tiempos que 
estamos viviendo, los ciudadanos, las 
empresas y el propio ayuntamiento, 
con la inflación y el elevado precio 
energético, tenemos que hacer una 
buena redistribución de la recaptación 
para que el impacto sea lo menos 
doloroso posible.

Por ello solicité la congelación de las 
ordenanzas para el año 2023, que no 
es lo mismo que bajar los impuestos. 
No carguemos más aún a los ciuda‑
danos el peso de esta crisis. Con un 
presupuesto de casi 100 millones de 
euros en el 2022, tenemos que ser 
capaces de sacar el aumento previs‑
to para el año 2023. La situación es 
difícil, pero seguro que con ingenio 
podemos encontrar en los presupues‑
tos o en otras administraciones la 
subida que se pretende este año y no 
trasladarla a los ciudadanos. Quitar las 
ayudas a la restauración en estos mo‑
mentos no es la mejor solución para el 
sector fuertemente dañado.

También propuse: un porcentaje de 
bonificación del IBI en la instalación de 
cargadores para vehículos eléctricos 
en comunidades y viviendas. Bonificar 
a 0% en las basuras a los propietarios 
con menos de 3 viviendas que alguna 
de ellas esté sufriendo una ocupación.

Ni peleas estériles, ni populismo, el 
debate tiene que ser constructivo.

Miguel Cerezo Ballesteros
Regidor no adscrit



 

Manresa és una ciutat universitària en 
constant creixement. Actualment, més 
de 5.000 alumnes estudien en un cam-
pus amb una àmplia oferta que apos-
ta per la qualitat de l’ensenyament i la 

proximitat entre docents i alumnes. Un 
campus que consta de dos centres uni-
versitaris d’alt nivell (UManresa-FUB i la 
UPC Manresa) i d’una biblioteca pròpia, 
i que, a més, ha viscut un desenvolupa-
ment important en investigació. Perso-
nal investigador de les dues universitats, 
Eurecat, Althaia, Sant Andreu Salut i ICS 
Catalunya Central participen en 70 grups 
de recerca, dels quals en lideren 23.

Per projectar tot el potencial de Man-
resa com a ciutat universitària, el servei 
d’Universitats de l’Ajuntament impulsa 
la marca ‘Manresa Campus Universitari’, 
des d’on promou accions per consoli-
dar-se com a ciutat universitària, reforçar 
el vincle de la ciutat amb la universitat, 
valorar el seu paper en el desenvolupa-
ment socioeconòmic i afavorir la coope-
ració de les institucions vinculades amb 
la recerca, la innovació i el coneixement.

Un exemple d’acció recent el podem 
llegir a les pàgines d’aquest butlletí: 
el lliurament de més de 800 bosses de 
benvinguda als estudiants de primer 
curs, amb material promocional, infor-

matiu i turístic sobre la ciutat, per donar 
a conèixer Manresa i impulsar el senti-
ment de pertinença. Altres accions són 
gestionar descomptes a establiments de 
Manresa per la comunitat del campus, 
donar suport en l’organització de fires, 
en les jornades anuals de portes obertes 
del campus, en la Universitat Catalana 
d’Estiu Manresa, i organitzar una jorna-
da anual de recerca. També es convoca 
el premi Rosa Argelaguet i Isanta, que re-
coneix el paper de les dones en la ciència 
i es promou el programa de la Generali-
tat de Catalunya ‘Doctorats industrials’.

D’altra banda, l’Ajuntament integra una 
comissió de treball amb les universitats i 
la biblioteca, que planifica i executa les 
accions de ‘Manresa Campus Universitari’, 
per potenciar Manresa com a ciutat uni-
versitària, recerca i innovació, i transferir 
coneixement a ciutadania i empreses.

La marca municipal que promociona 
Manresa com a ciutat universitària

LA CONTRA Cada mes, donem a conèixer un servei municipal

MANRESA CAMPUS  
UNIVERSITARI

Tel. 93 877 64 90
campus@ajmanresa.cat
www.campusmanresa.cat/

La Biblioteca del Campus, un equipament molt utilitzat pels estudiants al llarg del curs

 PROMOCIÓ DE MANRESA  
 COM A CIUTAT UNIVERSITÀRIA
 Duem a terme iniciatives per visibilitzar els 

beneficis d’estudiar i viure a Manresa. Es 
tracta d’accions per impulsar la connexió 
entre universitats, ciutadania i empreses, a 
través d’activitats que ja fan les universitats 
i impulsant-ne de noves tot treballant de 
forma conjunta.

 SUPORT A LA COMUNITAT  
 UNIVERSITÀRIA DE MANRESA
 Treballem conjuntament amb altres 

departaments de l’Ajuntament per 
sensibilitzar, informar i assessorar sobre 
diferents temàtiques d’interès per a la 
comunitat universitària i per facilitar a 
l’estudiantat la transició de la universitat a la 
feina.

 RELACIONS AMB LES  
 INSTITUCIONS UNIVERSITÀRIES
 El servei d’Universitats de l’Ajuntament, 

les universitats de la ciutat i la Biblioteca 
del Campus Universitari de Manresa 
(BCUM), formem una comissió de treball 
encarregada de redactar i actualitzar el 
pla d’accions d’universitats, establint 
així un full de ruta de treball conjunt, 
i d’organitzar i executar les accions a 
realitzar. Tots junts formem la marca 
“Manresa Campus Universitari”.

 ACCIONS PER LA RECERCA I INNOVACIÓ
 Planifiquem i executem iniciatives per 

impulsar i visibilitzar la innovació, el 
desenvolupament i la recerca que es fa al 
territori. També fem accions per potenciar 
la transferència de coneixement de les 
universitats cap a empreses i ciutadania. 

QUÈ US OFERIM?

També ens trobaràs a:

@campusmanresa
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