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#CiutatVerda

#CiutatDeTrobada
Facilitarem l’accés a l’habitatge5L’esport, eina de cohesió social4

Millorarem l’estadi d’atletisme i, 
progressivament, farem camps 
de gespa artificial als barris, com 

a motors d’activitat veïnal. Fomentarem 
l’activitat física en totes les edats com a 
eina de salut i cohesió social, fent costat a 
les entitats i donant suport als múltiples 
esdeveniments que impulsen.

Incrementarem el parc d’habitatge de 
lloguer assequible, doblarem els pisos 
d’emergència social, pressionarem 

els grans tenidors perquè cedeixin els pisos 
buits i augmentarem els ajuts a la rehabilitació, 
especialment al Centre Històric. Continuarem 
apostant per la masoveria urbana i les 
cooperatives d’habitatge.

La Bonavista, nou centre9
La plaça Bonavista 
ha d’esdevenir un 
nou centre per a la 

ciutat. Completarem la plaça 
enderrocant les edificacions que 
queden pendents i ampliant el 
parc per millorar el seu entorn.

Per una ciutat sostenible i contra el canvi climàtic

Implantarem un nou model de recollida 
de residus, mitjançant contenidors 
intel·ligents, per doblar el percentatge de 

recollida selectiva i arribar al 60%. I planificarem la 
instal·lació de tecnologies per aprofitar les energies 
renovables. Perquè volem una ciutat compromesa amb 
la sostenibilitat.

10

13 Creació a l’Anònima

Transformarem 
l’Anònima en un centre 
de creació artística 

i de cultura emprenedora. I 
convertirem el seu entorn en 
gran espai de lleure per al Centre 
Històric i la ciutat.

Més coneixement15
Treballarem per 
desencallar el Parc 
Tecnològic, per atraure 

empreses que el facin referent en 
tecnologia, recerca i innovació. 
Fomentarem la comunicació entre 
universitats i empreses.

Fàbrica Nova i Museu

Completarem la 
reurbanització de la 
Via Sant Ignasi i el 

Museu del Barroc de Catalunya. I 
treballarem per guanyar un gran 
parc urbà a la Fàbrica Nova que 
relligui els barris de l’entorn.
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Escola integradora1
Aplicarem totes 
les mesures 
per combatre 

la segregació escolar. I 
farem un pla de xoc per al 
manteniment dels edificis, 
per frenar el deteriorament i 
incrementar-ne la qualitat.

Ampliarem 
l’atenció a domicili, 
l’adaptació de les 

llars i la teleassistència per 
tal de viure més anys a casa. 
Aconseguirem una residència 
pública de 90 places per a 
persones dependents.

Envellir amb dignitat2 Ciutat feminista i diversa3
Farem efectius els drets de 
les dones en tots els àmbits i 
no tolerarem discriminacions 

per raons de sexe, gènere, orientació 
sexual, edat, malaltia, llengua, cultura, 
ètnia, opinió o religió. Inclourem la 
perspectiva de gènere i la diversitat 
afectiva i sexual en totes les polítiques.

Un Guimerà per a la gent6
Volem un Guimerà que 
doni valor al comerç  
de qualitat i afavoreixi 

el passeig. Que se sumi a l’illa 
de vianants del Passeig. I ben 
connectat amb Sant Domènec i 
el Centre Històric.

Parc del Cardener

Completarem l’obertura 
de la ciutat cap al riu 
per transformar el parc 

del Cardener en un corredor de 9 
quilòmetres amb nous espais per 
al lleure, l’esport, la salut i 
tota mena d’activitats.

7 Parcs infantils de qualitat8
Volem espais d’oci a 
l’aire lliure. Diversos, 
innovadors, ben 

cuidats i repartits per tota la 
ciutat. Atractius per als infants 
i també agradables per a les 
persones grans.

#CiutatDinàmica
Per un nou Desenvolupament Local11

Crearem un servei que lideri les 
polítiques actives d’ocupació i promoció 
econòmica. Un servei que faciliti que les 

persones que busquen feina i les que en volen crear 
es trobin. Una nova eina que ha de posar el focus en 
aspectes tan estratègics com el comerç i l’economia 
social i cooperativista.

Un polígon que generi riquesa12
Desenvoluparem el polígon 
del Pont Nou per aconseguir 
sòl industrial de qualitat i ben 

connectat amb l’eix Transversal. Volem 
atraure empreses que generin llocs de 
treball. Al mateix temps, farem d’aquesta 
zona una nova porta d’entrada a la ciutat.

Amb la Catalunya Central1

Lluitarem per tal que 
Manresa exerceixi la 
capitalitat, en cooperació 

amb els municipis veïns. I vetllarem 
que es faci efectiva la nova seu 
de la Generalitat a la Catalunya 
Central a l’edifici dels antics jutjats.

Amb les infraestructures

Cal arribar a Barcelona en 
transport públic en menys 
d’una hora. No descansarem 

fins que Renfe doni un servei segur 
i eficient. I aconseguirem ampliar les 
bonificacions de l’autopista C-16 les 
24 hores del dia.  
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Per una societat més 
justa i lliure. Participarem 
en les iniciatives que 

n’eixamplin el suport ciutadà, 
començant per la sobirania fiscal i 
energètica, i la llibertat i el retorn 
dels presos polítics i exiliats.

Amb la República3

15 propostes i 3 compromisos

I tres compromisos


