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PREÀMBUL 

Aquest és el programa amb el que Pere Culell, candidat d'ERC a les properes 

eleccions municipals del maig del 2011, es presenta a la ciutadania de Manresa. Un 

conjunt de propostes, agrupades per sectors, que esperem siguin del vostre interès. 

Abans d'entrar en detall però, unes primeres reflexions dels temes més important. 

Inevitablement cal començar parlant de crisi. Vivim temps difícils, la crisi econòmica no 

afluixa, no sembla que tingui un final ràpid. La nostra ciutat està sent de les més 

afectades, és prioritari arribar a un Acord de ciutat per impulsar les reformes 
necessàries per ajudar a superar la crisi. 

La Modernització del teixit econòmic local, donant suport a l’emprenedoria és, 

ara més que mai, la prioritat en matèria econòmica. En aquest mateix sentit, continuar 

la millora de l’administració local, impulsant polítiques d’eficiència i optimització 
de recursos, amb la finalitat de prestar un servei més eficaç al ciutadà, són 

accions que són responsabilitat directa de l'administració. Més genèricament, el 

contacte permanent amb els diferents sectors econòmics, ha d'ajudar a prendre les 

decisions més encertades. En aquest món canviant, és imprescindible un ajuntament 

obert a la societat. 

Buscar el màxim de consensos i complicitats, per Desenvolupar la capitalitat de 
Manresa, com a eina de progrés econòmic i social de la Catalunya Central, 
completen les propostes principals en matèria econòmica. 

Urbanísticament creiem que és el moment d'Endreçar la ciutat  posant l’accent en 

el bon manteniment de la via pública i la dignificació dels espais més 
emblemàtics del Nucli Antic. Segurament no podem fer gran cosa per perdre de 

vista tots els edificis que han quedat a mig fer per la crisi, però el manteniment dels 

espais públics s'ha de preservar i millorar. 

Pel que fa a la convivència social, el missatge d'ERC és clar: Drets i deures per 

tothom. És el que sempre hem dit. No ha variat malgrat la crisi i l'increment de 

missatges populistes que, tot proposant suposades solucions a curt, a la llarga ens 

portarien a grans problemes. Gestionar activament els problemes, no esperar que es 

facin massa grans, denunciant les mentides que de forma recorrent s'expliquen de la 

immigració, vetllant pel just repartiment de les ajudes públiques i, en definitiva  
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Reforçant la convivència social, buscant les normes que afavoreixen el 
comportament cívic i la igualtat d’oportunitats. 

Sent com som una ciutat de mida mitjana, malgrat la crisi, hem de seguir treballant, 

buscant reduir el desconeixement que hi ha amb les darreres onades migratòries. 

Potenciar el diàleg de la ciutadania com a eina d’enfortiment democràtic, és la 

única via per aconseguir-ho. 

Tot i ser un criteri d'ampli consens, cal preservar un dels grans actius de la nostra 

societat: la cohesió, malgrat les diferències. Difondre els signes d’identitat propis 
del nostre país com a instrument d’identificació dels ciutadans amb un sola 
comunitat, és una feina que hem de tenir permanentment present en el nostre dia a 

dia. Els atacs d'aquells que voldrien dividir la societat per obtenir rèdits electorals 

segur que continuaran, els esforços i la imaginació que hi dediquem per evitar-ho 

sempre seran pocs. 

Si la crisi ens ha ensenyat alguna cosa és que cal canviar els models econòmics que 

no estan encara alineats amb la sostenibilitat. I encara més, que cal apostar pels nous 

sectors que fan avançar l'economia sostenible. Aprofundir en el treball per una 
ciutat més sostenible i verda és imprescindible. I la crisi no ha de ser una excusa, 

pensem que cal seguir en aquesta línia ara més que mai. 

Reforçarem el paper de Manresa com a capital de la Catalunya Central millorant 
la col·laboració amb el municipis veïns en els àmbits econòmics, 
d'infraestructures, la salut, la recerca i la innovació.  

Per acabar, seguirem treballant des de l’Ajuntament per aconseguir la inde-
pendència del nostre país.  Si l'actual crisi ens està ensenyant alguna cosa, és que la 

independència és cada cop més ineludible per assolir les millores socials i el respecte 

nacional que ens mereixem. 

A continuació us detallem per sectors les nostres idees i propostes. 
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PROMOCIÓ LOCAL 

La Promoció Local dels municipis és una de les principals eines que qualsevol govern 

té al seu abast per al desenvolupament econòmic del seu territori i que caldrà saber 

explotar convenientment, especialment en un moment com l’actual, en què un context 

econòmic advers dificulta el progrés dels nostres municipis i ciutats. Des dels governs 

locals hem de procurar per la generació d’oportunitats, pel desenvolupament dels 

projectes professionals i empresarials, per crear les condicions, en la mesura de les 

nostres possibilitats, que facilitin la creació de riquesa i ocupació. 

El concepte de Promoció Local és ampli i inclou des de la creació de producte turístic 

del municipi fins a la gestió financera de l’ajuntament, passant pel foment del comerç 

urbà, l’emprenedoria o l’ocupació. 

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya entenem que s’ha d’apostar per l’economia 

de la identitat, la col·laboració publicoprivada en els projectes de dinamització 

econòmica, i la necessitat d’un treball transversal de les diferents àrees implicades 

dins de l’ajuntament. 

En un món globalitzat com l’actual, només des de la diferència és possible competir. 

Posar en valor aquesta diferència ens permetrà desenvolupar una economia basada 

en la identitat. En aquesta tasca, cal un producte turístic local ben gestionat, que 

englobi les potencialitats locals lligades a l’entorn paisatgístic i arquitectònic, a la 

cultura, a la pròpia història o a activitats econòmiques singulars. També són 

necessàries estratègies de desenvolupament econòmic que apostin fort per 

l’especialització de Manresa i del nostre territori i per totes aquelles activitats que no 

puguin ser deslocalitzades fàcilment.  

Pel que fa a la col·laboració publicoprivada, es tracta de buscar la convergència 

d’interessos, convertir la necessitat en virtut i vetllar per ajustar la despesa pública. En 

àmbits com la dinamització comercial, turística o empresarial de Manresa, l’èxit de la 

part privada ho és també de la part pública, i a l’inversa. En un moment com l’actual, 

en què els recursos econòmics que els ajuntaments poden destinar a serveis que no 

siguin considerats bàsics són més aviat escassos, ara més que mai cal cercar 

complicitats en l’àmbit privat per al desenvolupament de projectes i estratègies que 

acabaran revertint, també, en el seu benefici. Així mateix, aprofundir en el 
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desenvolupament de l’anomenada economia social pot esdevenir un model d’èxit per a 

Manresa. 

Finalment, apostarem per fomentar el treball transversal entre les àrees de 

l’ajuntament implicades en la Promoció Local, i no només per cercar una millor 

eficiència de l’actuació pública, sinó també perquè el treball parcel·lat dins del govern 

municipal fa impossible desenvolupar certes polítiques. Un cas clar el trobem en la 

promoció del comerç local, el qual es troba estretament vinculat al model urbanístic del 

municipi i a les polítiques en via pública, ja sigui en aspectes com la mobilitat o la 

neteja. 

 

1. INDÚSTRIA 

Anàlisi 

Les claus de l’èxit empresarial passen per la Innovació i la Internacionalització. I per 

part de l’Administració s’han de posar les eines adequades: tecnologies de la 

informació, infraestructures vàries, sòl industrial i simplificació administrativa.  

Objectius 

En aquest sentit ens fixem els següents objectius: 

— Acabar la construcció i posada en funcionament del Parc Tecnològic del 
Bages i incentivar les empreses d’alt valor perquè s’hi instal·lin, creant un clúster 

d’empreses innovadores. 

— Connectar el municipi a l’alta velocitat per tal de gaudir de les prestacions més 

avançades del món digital. Vetllar pel desplegament de les infraestructures de les 

comunicacions, especialment en els polígons empresarials, i promoure el WI-FI gratuït 

per a les empreses locals. 

— Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies, 

promovent l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) en tots els 

processos productius, especialment de les petites i mitjanes empreses. Ajudar-les 

perquè s’apuntin als programes PIMESTIC ( Pla d’actuació del govern de la 

Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per la Direcció General de 

Telecomunicacions i Societat de la Informació i per ACC1Ó, per promoure les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’empresa catalana). 
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— Promoure la millora del sòl industrial i oferir vacances fiscals inicials per atracció de 

noves inversions. Seguir de prop les pràctiques immobiliàries que perjudiquen l’oferta 

del sòl. En aquest sentit, en les possibles negociacions de noves implantacions o 

trasllats d’empreses, es vetllarà perquè les plusvàlues derivades de la possible 

requalificació de terrenys industrials no siguin mai un incentiu al tancament o 

deslocalització de la mateixa empresa. 

— Acompanyar als empresaris perquè puguin ser receptors d’ajuts a la innovació i la 

internacionalització per part de les diferents administracions. 

— Garantir que els plecs de condicions dels concursos públics incloguin clàusules que 

afavoreixin la participació de les empreses més innovadores. 

— Completar el procés de transformació del Palau Firal en centre de serveis a les 

empreses i garantir la implantació de l’Oficina de Gestió empresarial de la Generalitat 

com a finestra única empresarial. 

— Completar les infraestructures de comunicació i accelerar el tren de mercaderies a 

Barcelona. 

 

2. OCUPACIÓ i EMPRENEDORIA 

Anàlisi 

El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor qualitat de vida de les 

persones és un dels principals objectius que es fixen els ajuntaments d’Esquerra. Al 

segle XXI els esforços de les administracions s’han de centrar en facilitar la 

transformació de l’economia tradicional en una economia del coneixement i sostenible, 

entenent que la sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i d’innovació per 

a la majoria d’empreses. És en aquest sentit que els ajuntaments d’Esquerra 

promouen polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del municipi, tot 

estimulant els sectors emprenedors i l’ocupació. 

Objectius 

— Impulsarem un Acord de Ciutat entre administracions, representants de 
treballadors, empresaris i entitats per aplicar les reformes necessàries per 
superar la crisi.  
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— Facilitarem la creació de noves empreses a través de la figura del tutor de 
l’emprenedor i la simplificació administrativa.  

— Fomentar la cooperació publicoprivada entre les administracions públiques i els 

agents privats implicats, com a criteri general per a garantir la viabilitat dels projectes 

de dinamització econòmica i d’ocupació.  

— Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, 

les empreses i les administracions per tal d’ajustar l’oferta de formació professional a 

les necessitats locals del mercat de treball. Crear els òrgans consultius i de participació 

social que puguin vertebrar aquesta comunicació, amb inclusió de la Fundació 

Lacetània. 

— Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb 

especial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que tenen 

una integració més difícil al mercat laboral —joves, dones, majors de 45 anys, 

persones discapacitades. 

— Potenciar l’actual Club de la feina, dotant-lo de més recursos, per tal que pugui 

assumir l’increment d’usuaris potencials que la situació actual demanda. Especialment, 

es tindrà cura que l’accessibilitat a les eines informàtiques estigui a l’abast de totes les 

persones que no disposen d’aquests recursos, per tal que puguin cercar feina amb 

igualtat de condicions. 

— Vetllar perquè l’accessibilitat a les eines informàtiques no dificulti les opcions de les 

persones amb discapacitat a l’hora d’accedir a les ofertes de feina i a les proves de 

selecció de personal municipal. 

— Treballar per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos de 

tancament o deslocalització d’empreses. 

— Completar i posar en funcionament el nou viver d’empreses dins l’Àrea de Serveis a 

les empreses del Palau Firal, per tal d’allotjar inicialment els emprenedors en el procés 

de creació i arrancada dels seus projectes, fixant estades màximes de permanència 

per garantir la rotació. 

— Promoure el coneixement i la relació entre les empreses de Manresa i les dels 

municipis veïns, com a via per generar sinergies i projectes conjunts. 

— Promoure l’esperit emprenedor i innovador entre el jovent, a través de la creació 

d’un punt d’informació, assessorament tècnic i financer, amb l’objectiu d’estimular la 

creació de petites empreses de tipus associat o cooperatiu, així com d’autoocupació. 
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Engegar un Pla pilot de formació de la creativitat i l'emprenedoria en algunes escoles 

primàries i secundàries i FUB i UPC. 

— Recuperar el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge 

professional, per a fer tutories per a persones emprenedores (CC2-2) i recercadores 

de treball.  

— Potenciar la implantació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials que solen 

garantir més continuïtat de l’ocupació. 

— Establir clàusules socials en els concursos per tal d’afavorir la inserció dels 

col·lectius amb més risc d’exclusió.  

— Liderar la implantació de l’administració electrònica així com agilitar i simplificar els 

tràmits municipals en l’obertura de nous negocis. Facilitar la transmissió familiar de 

l’activitat empresarial. 

— Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. 

Contribuir a la creació de referents empresarials innovadors i dinamitzadors de 

l’economia local impulsant la nova indústria del coneixement. 

— Establir amb les entitats financeres línies de microcrèdits, amb aval de 

l’administració, per ajudar a la creació de les empreses i projectes d’emprenedors. 

— Promoure entre escoles i famílies l’emprenedoria i la creativitat com a hàbits i 

competències clau per la formació dels futurs components de la societat del 

coneixement. 

— Crear premis per incentivar l’emprenedoria, per reconèixer els millors projectes i 

incentivar així l’esperit emprenedor. 

— Convertir Manresa en la capital de l’emprenedoria, liderant el desenvolupament del 

Pla estratègic “Sistema d’innovació territorial a la Catalunya Central”. 

— Avançar decididament cap a la simplificació administrativa i l’eliminació de 

traves burocràtiques per a les empreses. Ser pioners en la implantació del sistema de 

“declaració responsable” i passar del model d’autorització prèvia al  model de 

comunicació. 

— Garantir la implantació de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de 

Catalunya al centre de serveis a les empreses del Palau Firal, com a finestreta única 
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empresarial, i establir-hi un protocol de col·laboració per vehicular-hi els tràmits de les 

empreses locals. 

— Subscriure un conveni amb l’administració central per a la implantació d’un punt 

telemàtic de creació d’empreses (punt PAIT), amb la finalitat de facilitar la creació de 

noves empreses en un màxim de 24 hores i un cost mínim. 

— Tendir a la simplificació del sistema fiscal municipal, contenint als límits raonables la 

pressió fiscal. 

 

 3. COMERÇ 

Anàlisi 

La promoció d’un model comercial arrelat en la trama urbana, modern i dinàmic, amb 

una pluralitat d’oferta i equilibri entre formats, és una peça essencial per a la cohesió 

social, la coherència urbanística, la identitat i l’atractiu de Manresa. 

Objectius 

— Potenciar i defensar el comerç urbà com a mecanisme per a afavorir la 

dinamització i la vitalitat del municipi (CC4-1).  

— Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre 

operadors comercials com a element vertebrador i de defensa del petit comerç, que 

cohesiona i revaloritza l’espai públic urbà. 

— Potenciar els eixos comercials de Manresa i afavorir la creació d’Associacions de 

Promoció Econòmica Unificada (APEU), amb l’objectiu de congestionar la millora i el 

manteniment d’aquests.   

— Progressar en la co-gestió dels mercats municipals, entre les autoritats municipals i 

els comerciants i impulsar la dinamització, modernització i viabilitat econòmica 

d’aquests mercats. Vincular la promoció i dinamització d’aquests mercats als eixos 

municipals existents. 

—Creació del Mercat KM 0 per promoure el consum del producte de proximitat a 
través d’un mercat de productes agraris de qualitat.  En aquest sentit, vetllar per la 

innovació i bona comercialització de les petites explotacions familiars de caràcter 

agrícola i/o ramader, creant mecanismes per afavorir la venda directa. 
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— Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant a la 

retolació com a l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a 

la qualitat del servei. 

— Vetllar per l’existència d’associacions de caràcter comercial i turístic. Escoltar les 

necessitats dels sectors i dotar-los d’eines per a la promoció d’acord amb les polítiques 

conjuntes de dinamització tant comercial com turística.  

— Afavorir la col·laboració del comerç en els esdeveniments identitaris del municipi. 

— Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes per tal d’establir canals 

de comercialització dels productes de la terra i contribuir, així, a la creació d’una marca 

catalana de productes de qualitat amb denominació d’origen. 

— Vetllar per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola 

i ramader. 

 

4. RECERCA I DESENVOLUPAMENT  

Anàlisi 

La recerca i la innovació són dos pilars imprescindibles avui dia per garantir la 

competitivitat d’un territori i de les empreses ubicades en aquest. A Manresa hem de 

ser el màxim de competitius i per això cal que la recerca estigui present en tots els 

nivells del que s’anomena la triple hèlix (Administració, empreses i universitats). Per 

assolir-ho hem de posar les eines necessàries, començant per fomentar l’esperit de la 

recerca en els estudiants i creant recursos per a les empreses del territori. 

Objectius 

— Seguir les directrius del Pla estratègic del sistema d’innovació territorial de la 

Catalunya Central. 

— Prioritzar l’excel·lència en recerca i tecnologies de minerals i materials i de gestió de 

residus industrials en base a l’expertesa del CTM i de L’Escola Politècnica. 

Aprofitament en xarxa de la qualitat d’experts en temes orgànics de l’AICA d’Igualada i 

del CTF de Solsona en temes forestals. 

— Aprofitar l’existència de l’Hospital Universitari per genera un laboratori ("living lab") 

adequat a la innovació en tecnologies mèdiques. 
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— Donar suport a la participació de la nostra indústria enoagrolimentària dels clústers 

respectius  i del seus projectes innovadors 

— Avançar en l’especialització musical de Manresa en l’àmbit de la cultura en un focus 

d’indústries de la música: editores, webs, etc. Connectar amb centres experimentals 

com el Barcelona Media. 

— Donar suport a les iniciatives que sorgeixen en matèria de recerca de TIC i 

potenciar la seva interrelació amb les empreses de la zona, aprofitant l’existència del 

nou grau en TIC i del departament de disseny i sistemes electrònics a la UPC. 

 

5. TURISME 

Anàlisi 

El turisme és una font de riquesa generadora de llocs de treball i que facilita el 

reequilibri territorial del país.  

Així mateix, per als ajuntaments d’Esquerra, constitueix una línia d’actuació estratègica 

que engloba potencialitats locals com les culturals, paisatgístiques o econòmiques 

presents al municipi, i és una aportació a la identificació nacional de la ciutadania de 

Catalunya. 

Objectius 

— Potenciar el Centre d’Interpretació del Carrer del Balç que, juntament amb la 

Seu, les muralles la Sèquia i el Camí de Sant Jaume conformen la Manresa Medieval 

del rei Pere III, i seguir avançant en la rehabilitació del carrer del Balç per atreure el 
turisme cultural de qualitat. 
 

— Reforçar les rutes de la Manresa Barroca amb el Museu, la Cova i la figura de Sant 

Ignasi i de la Manresa Modernista de les Bases de Manresa i l'arquitectura 

encapçalada per Ignasi Oms. 

— Obrir un punt d'informació Turístic al centre de Manresa, possiblement al Casino. 

— Participar en la xarxa de ciutats amb patrimoni industrial per posar en valor els 

productes locals (Museu de la Cinteria, Fàbrica dels Panyos, centre d’interpretació 

inicis industrialització). Completar l’arranjament de les lleres del Llobregat i el Cardener 

i senyalitzar les rutes. 
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— Crear una ruta del vi per donar-ne a conèixer el procés d’elaboració i promocionar 

les petites explotacions familiars, afavorint la venda directa (Collbaix, Celler cooperatiu 

Salelles, Fargas Fargas, Oller del Mas, etc.). Senyalitzar la ruta i fer una guia, amb la 

participació de les empreses interessades. 

— Instaurar un reclam gastronòmic, a partir de la cuina d’Ignasi Domènec, amb la 

participació de diferents restauradors locals i dissenyar temporades gastronòmiques 

(del bacallà, del gra, etc) a l’estil del xató o dels calçots o les garoinades. Es podrien 

fer coincidir entorn de les festes més supralocals: Fira de l’Aixada a l’hivern i Fira 

Mediterrània a la tardor 

— Completar la xarxa de camins de l'Anella Verda, senyalitzar-la i integrar-la, si escau, 

dins del mapa de les grans rutes turístiques nacionals de Catalunya. Garantir 

especialment les rutes de la llera del Llobregat i del Cardener 

— Promoure l’ús de les TIC com a eina de coneixement i promoció cap a l’exterior del 

municipi i, en particular, la presència de Manresa en el nou portal turístic de Catalunya. 

— Potenciar el desenvolupament turístic implicant al sector privat i avançar així cap a 

models de gestió on les decisions i el finançament siguin compartits pels diversos 

agents presents en el sector, tan públics com privats. 

— Vetllar per l’existència d’associacions de caràcter comercial i turístic. Escoltar les 

necessitats dels sectors i dotar-los d’eines per a la promoció d’acord amb les polítiques 

conjuntes de dinamització tant comercial com turística. 

 

6. ADMINISTRACIÓ LOCAL I TRANSPARÈNCIA 

Anàlisi 

La crisi econòmica i la caiguda en picat dels ingressos municipals derivats de l’activitat 

immobiliària han posat les hisendes locals en una situació francament precària. Sens 

perjudici de l’adopció de mesures correctores en l’àmbit global —reforma de la Llei 

d’hisendes locals, iniciatives concretes tendents a reforçar la capacitat inversora dels 

municipis o a pal·liar les dificultats de tresoreria, etc.—, és indubtable que els ens 

locals en el proper mandat han d’afrontar, com la resta de sectors de l’administració, 

un sever ajustament de la seva despesa pública i un clar compromís amb la reducció 

del dèficit municipal. Així mateix, l’Esquerra municipal ha de caracteritzar les seves 

propostes per l’expressió d’una veritable vocació d’austeritat, honestedat i 
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transparència en la gestió dels recursos públics, amb un impuls decidit als 

mecanismes que millorin el control democràtic dels comptes locals. 

Objectius 

— Treballar per una nova administració municipal més transparent, moderna i 

accessible per a la ciutadania. Fomentarem el coneixement i l’ús de les TIC 

(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per part del personal al servei de 

l’Ajuntament, tant per facilitar les polítiques transversals dins de la pròpia administració 

com també per facilitar la gestió a través de la connexió en xarxa. 

— Prioritzar, en l’elaboració pressupostària, la despesa per promoure l’activitat 

econòmica local i la destinada a serveis socials bàsics com a mesures per a fomentar 

l’ocupació i la cohesió social. 

— Utilitzar les prestacions que ofereixen les noves tecnologies, pel que fa a l’accés a 

la informació per part de les persones amb discapacitat, per tal d’oferir facilitats per a 

la realització de gestions amb l’Administració local i l’accés a la informació. 

— Promoure una ciutadania en xarxa i apropar l’assistència sanitària i els serveis 

socials de qualitat a la ciutadania. 

— Tots els àmbits d’actuació de l’Ajuntament han d’estar sotmesos a mecanismes 

d’austeritat i transparència, control democràtic i l’honestedat en la gestió. 

— Vetllar mitjançant mesures d’informació i control perquè la gestió municipal sigui 

transparent, eficient i eficaç. 

— Seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries. 

— Respondre a criteris escrupolosos de transparència en la gestió dels contractes 

públics, mitjançant l’estricte respecte dels principis de contractació per a l’adjudicació 

de les obres, subministraments i consultories. 

— Seguir principis d’austeritat pel que fa a la construcció, la prestació de serveis, la 

comunicació i el manteniment. 

— Informar anualment de la situació econòmica municipal. A tal efecte, el govern 

municipal adoptarà mesures per fer comprensible el pressupost municipal, alhora que 

s’augmentarà la transparència i qualitat de la documentació i informació econòmica 

subministrada als càrrecs electes municipals i a la ciutadania. 
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— Aplicar mecanismes de transparència en els criteris d’adjudicació dels ajuts, 

sobretot pel que fa a l’habitatge, a les places en centres educatius i en els serveis 

socials bàsics. 

— Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació dirigida 

a destinar els increments fiscals a la contenció del dèficit local. 

— Tendir a la simplificació i l’equitat del sistema fiscal municipal, amb la introducció de 

mecanismes que reparteixin la càrrega fiscal en funció de la capacitat de pagament. 

En aquest sentit, s’optarà de forma prioritària per la substitució de les exempcions 

fiscals, bonificacions en quota o deduccions, pel mecanisme de les subvencions per a 

determinades situacions personals o familiars del subjecte passiu. 

 

7. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ  

Anàlisi 

La socialització del coneixement i l’ús de les noves tecnologies ha de ser una prioritat. 

D’una banda per evitar la fractura social que pot suposar el no accés a les TIC entre 

diferents col·lectius de persones i, de l’altra, per fer que les nostres empreses 

productives i de serveis siguin més competitives. En aquest sentit, la nostra proposta 

passa per dotar la ciutat de Manresa de les infraestructures necessàries per tal que 

cap ciutadà quedi exclòs de les noves formes de treball i comunicació i, alhora, que les 

empreses de la zona tinguin el grau de competitivitat que requereix la globalització.  

Objectius 

— Promoure l’ús de les TIC —tecnologies de la informació i la comunicació— com a 

eina de coneixement i promoció cap a l’exterior del municipi, potenciant l’àmbit TIC en 

els Plans de promoció econòmica local. 

— Promocionar iniciatives empresarials des de l’Ajuntament per reconvertir la clàssica 

economia industrial en economia del coneixement. Impulsar Plans locals d’innovació. 

— Potenciar la digitalització de les empreses, especialment les PIMES, perquè puguin 

treure el màxim profit del seu negoci i disminueixi així el risc de fractura digital entre el 

teixit empresarial, alhora que es faciliten els negocis en xarxa. 
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— Impulsar els programes de formació amb més implicació publicoprivada en el seu 

disseny, fent que la formació no només sigui de nivell bàsic, sinó també d’un nivell 

avançat i amb aplicacions pràctiques en el món laboral a curt termini. 

— Impulsar les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya —les ACTIC— per tal 

d’uniformitzar els nivells de competències de la ciutadania. 

Desenvolupar, per mitjà de les TIC, mecanismes de govern eficients, transparents i 

eficaços, que contribueixin a millorar la gestió pública de l’ajuntament de Manresa: 

— Modernització de les TIC al consistori, aprofitant-les per aconseguir un estalvi 

econòmic important i una major simplificació administrativa. Reducció dels costos TIC 

a través dels mecanismes de la compra agregada. 

— Les TIC com a element central d’una nova administració municipal més eficient, 

transparent i eficaç.  

— Agregar llocs de treball i reformulació de les funcions dels actuals, rendibilitzant els 

recursos de l’ ajuntament.  

— Fomentar l’ús de les TIC per part del personal al servei de les administracions 

locals. Apostar per les certificacions digitals com a manera de relacionar-se entre la 

ciutadania i l’administració. 

— Garantir que el coneixement generat per l’Ajuntament gràcies als recursos públics 

sigui de domini públic, lliure i gratuït. 

— Donar prioritat a l’ús del programari lliure en català i fomentar-ne l’ús entre el 

conjunt de la ciutadania i les empreses locals. Ús de les eines que posa a disposició el 

Consorci AOC per treure’n el màxim profit. 

— Impulsar un Pla de seguretat TIC a l’Ajuntament. Aprofitar els coneixements i 

l’assessorament que proporciona el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 

—CESICAT. 

Els ajuntaments d’Esquerra potencien les noves tecnologies com a mecanismes de 

proximitat i de participació ciutadanes: 

— Promoure iniciatives d’alfabetització i de formació digital que doti la ciutadania dels 

coneixements necessaris per a fer un ús efectiu de les TIC. 
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— Vetllar perquè l’ús de les TIC sigui a l’abast de tota la ciutadania, de manera 

igualitària i no esdevingui un element d’exclusió social. Utilitzar les prestacions que 

ofereixen les noves tecnologies pel que fa a l’accés a la informació per part de les 

persones amb discapacitat, per tal d’oferir facilitats per la realització de gestions amb 

l’administració local i l’accés a la informació. 

— Garantir a tota la ciutadania l’accés a Internet. Potenciar les xarxes socials existents 

i potenciar l’ús de la certificació digital per realitzar tràmits administratius. 

— Promoure la interacció amb la ciutadania utilitzant les TIC. Impulsar la realització de 

tràmits administratius i mecanismes electrònics per tal de promoure la participació i 

l’interès de la ciutadania en els afers públics, així com l’accés a la informació relativa a 

l’activitat municipal. 

— Facilitar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per tal de garantir 

serveis avançats i de qualitat: 

— Impulsar polítiques d’actuacions relatives a la planificació de les infraestructures de 

telecomunicacions en el municipi: Plans d’ordenació, Plans estratègics, Plans 

especials, etc. 

— Promoure en l’obra pública l’estudi i la inclusió de les infraestructures de 

telecomunicacions. 

— Aprofitar les convocatòries de fons públics —FEDER, AVANZA,...— per promoure 

el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions. 

— Elaborar un pla per tal d’arribar a un consens entre la ciutadania, l’Ajuntament i les 

operadores de telecomunicacions mòbils per tal que les antenes de telefonia mòbil no 

siguin vistes com un element distorsionador, i garantir la cobertura al màxim de llars 

possibles.  

— Aprofitament de les xarxes «wi-fi» municipals per proporcionar l’accés als serveis i 

als tràmits municipals. 

— Elaborar un mapa sonor i de SMRF —Sistema de Monitorització de 

Radiofreqüència— per obtenir mesures objectives dels nivells de radiacions de les 

infraestructures de telecomunicacions mòbils, i així donar tranquil·litat a la ciutadania. 

— Activar el pla de fibra òptica a la ciutat de Manresa en el marc del projecte 

d’operador neutre de la Generalitat, treballant amb les empreses i institucions de la 
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zona per ser competitius en termes de connectivitat a Internet, dinamitzant el 

creixement tecnològic de les nostres empreses. 

 

 

ESPAI CIVIC 

L’espai cívic és l’espai socialitzat on es genera el contacte, la identitat, l’acció i el 

conflicte, és un espai en continua redefinició. Aquest es desenvolupa en un espai físic 

dissenyat o planificat amb un objectiu concret, per això des d’Esquerra proposem 

mesures i accions perquè es produeixin i es millorin les condicions que fan d’aquest 

espais punts de trobada. És en aquest espai on les polítiques d’Esquerra han d’anar 

dirigides a fer d’aquest un pilar fonamental de la cohesió social del municipi. 

Des d’Esquerra concebem la participació dels ciutadans i ciutadanes en aquest espai a 

través del civisme, perquè les nostres propostes provenen del valors republicans —

llibertat, justícia, comunitat. Volem aconseguir el compromís de les persones en la 

creació i la participació d’aquest espai. Hem de fer de l’espai cívic un lloc de trobada i 

de contacte, hem de transformar l’espai públic i l’espai privat en espai cívic. 

Per poder generar sinergies positives en l’espai cívic, hem de fer polítiques 

transversals que permetin treballar àmbits com l’ambiental, l’urbanisme, la mobilitat, 

l’habitatge i la seguretat, polítiques pensades per a les persones i que ens ajudin a 

teixir una societat més justa. 

Aquest espai ha de ser el referent dels nostres municipis on la trama urbana sigui l’eix 

vertebrador de les activitats socials i econòmiques, i on el model urbanístic sigui un 

marc integrador en tots els sentits. 

Ens hem d’allunyar del model urbanístic extensiu que tant s’ha desenvolupat al nostre 

país, i que no és l’idoni per generar aquest espai cívic. Creiem en un model compacte i 

mediterrani, hem de potenciar la identitat i la pertinença, a través del reconeixement 

històric, del patrimoni de cada municipi i des del respecte a l'entorn. 

Des d’Esquerra creiem en la configuració de l’espai cívic, com un resultat de l’acció de 

les persones, les quals li donaran una identitat i un simbolisme propi. Per això, els 

ajuntaments d’Esquerra proposen polítiques locals públiques pensades per a les 
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persones i per a la seva quotidianitat, perquè a través d’elles aconseguim una societat 

més justa, lliure i igualitària. 

Per tant, l’espai cívic és fonamental en el respecte als altres, en la convivència, en la 

llibertat de la ciutadania. Amb aquest objectiu acomplert, tindrem municipis més 

agradables, més amables, en definitiva, municipis més humans. 

 

1. SOSTENIBILITAT 

Anàlisi 

La situació global del planeta ens obliga a afrontar les polítiques de medi ambient i 

sostenibilitat amb seriositat i rigor, destinant-hi més recursos i prioritzant les actuacions 

que generin un canvi més immediat. 

En aquests moments la sostenibilitat ja no és una opció ideològica o de vida, sinó una 

premissa bàsica per les polítiques modernes que de debò busquen la millora de la 

qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic de la ciutadania sense 

malmetre les possibilitats futures 

Ja no és qüestió de “compatibilitzar”” desenvolupament i sostenibilitat, es tracta que en 

ple segle XXI ja no podem separar les dues idees; són un sol concepte i cal actuar en 

conseqüència. 

 

Objectius 

Aconseguir una Anella Verda viva per tots els manresans 

— Completar l’Anella Verda, prioritzant les connexions que queden pendents de 
fer  sortida des del Congost cap al camí vell de Rajadell, connexió entre el Parc del 

Cardener i el Sector Concòrdia, sortida segura per la carretera de Viladordis i connexió 

entre el Cardener i la Riera de Rajadell. 

— Difondre els valors ambientals, agraris, paisatgístics i patrimonials de l’Anella 

Verda 

— Continuar promovent la participació activa d’entitats en el projecte d’Anella 

Verda; ampliar el número d’entitats que hi col·laboren des de les comissions, a 
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través d’apadrinaments d’itineraris, de custòdia d’espais o organitzant-hi 

activitats.  

— Senyalitzar, mantenir i donar a conèixer la xarxa d’itineraris de natura.  

— Fer un pla de camins de l’Anella Verda, potenciar-ne el manteniment i 

continuar la senyalització de masies. 

— Col·laborar amb la pagesia, l’escola agrària, la Junta de la sèquia i altres entitats o 

administracions per donar a conèixer els productes agrícoles de la ciutat (i molt 

especialment els del regadiu) i promocionar-ne el consum de proximitat a través d'un 

mercat Km 0. 

— Treballar en l’ordenació del regadiu, tenint en compte les necessitats des del 

punt de vista productiu, l’existència d’activitats irregulars, i l’endreça els horts 

d’autoconsum 

— Creació d’un banc de terres per potenciar el lloguer de terrenys que els 

propietaris no utilitzen per potenciar-hi l’ ús agrícola (camps, horts de consum 

propi,...). 

— Ampliar la qualitat i quantitat dels parcs urbans i arbrat viari (Parc de la Fàbrica 

Nova, ampliació del parc del Cardener en direcció a Sant Joan,.....). potenciant la 

utilització d’espècies adaptades al clima. 

 

Vetllar per la millora ambiental de la ciutat a través de l’actualització de l’agenda 

21. 

— Revisar l’Agenda 21 i elaborar un nou Pla Ambiental 2011-2021. 

— Reformular i dinamitzar la Comissió 21 amb la incorporació de persones i col·lectius 

interessats en aquestes polítiques. 

— Potenciar l’àrea de medi ambient per facilitar la implicació dels diferents equips 

tècnics i polítics en els seus objectius. 

 

Aplicació del pla d’acció energètica sostenible (paes) 
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— Continuar amb les mesures d’estalvi i eficiència energètica de l’enllumenat públic i 

als equipaments municipals. 

— Promoure instal·lacions fotovoltaiques en cobertes d’edificis municipals sempre que 

no alterin la configuració de l’edifici. 

— Continuar amb la introducció de combustibles alternatius a la flota municipal i als 

vehicles de les concessions de serveis i promocionar l’establiment de punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics en els aparcaments. 

— Aplicar el pla de mobilitat sostenible, que prioritza les polítiques de mobilitat a peu, 

la millora del transport públic i els aparcament dissuasoris. 

  

La millora de la qualitat ambiental urbana 

— Controlar les emissions contaminants relacionades amb el trànsit. 

— Controlar la contaminació acústica produïda pel trànsit i elaboració del mapa acústic 

de la ciutat. 

— Establir bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies renovables. 

 

Millorar el percentatge de recollida selectiva de residus, fixant-se l’objectiu en el 

50% pels propers 4 anys, partint del 38% actual. 

— Ampliar la recollida segregada de matèria orgànica i cartró a més comerços de la 

ciutat, millorant-ne el control amb l’objectiu de fer desaparèixer aquestes fraccions del 

contenidor de rebuig. 

— Promoure un projecte de reinserció laboral associat a la recuperació i reutilització 

d’objectes de segona mà. 

— Posar en marxa la comissió de seguiment de la recollida de residus i neteja viària, 

formada per veïns, sindicats i empreses de servei que ha de servir per avançar 

conjuntament en els reptes en residus i neteja que té la ciutat. 

— Actualitzar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries introduint criteris 

de pagament progressiu segons la quantitat generada. 

— Establir l’obligatorietat de la separació de residus en origen. 
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Promoure la informació i sensibilització ambiental 

— Millorar la informació i formació als ciutadans en temes de reciclatge, estalvi 

energètic, anella verda,....Fer un mínim d’una campanya de sensibilització a l’any a 

l’entorn de temes ambientals. 

— Continuar la col·laboració amb el Consorci de Residus, la Fundació Aigües de 

Manresa- Parc de la Sèquia i el Camp d’Aprenentatge en tots aquells temes vinculats 

a l’educació ambiental. 

— Continuar organitzant la Fira Ecoviure. 

 

2. URBANISME  

Anàlisi 

L’urbanisme és una eina clau per millorar la qualitat de vida i la integració social i 

cívica dels nostres ciutadans. 

Els últims 10 anys s’han caracteritzat per un fort impuls en la planificació i el 

desenvolupament urbanístic, la rehabilitació de bona part de l’espai públic del Nucli 

Antic, i la potenciació de l’habitatge protegit. Però la crisi general que ens afecta des 

del 2008 farà reduir considerablement la inversió directa dels pressupostos municipals 

pels propers quatre anys. Caldrà treballar fort en el manteniment de l’espai públic 

construït i en la redacció de projectes. Tot i així, serà un període on es veuran els fruits 

de la inversió pública des d’altres institucions com l’Ateneu de les Bases, la finalització 

del nou Hospital de Sant Joan de Déu, el nou edifici de la FUB, la residència 

Universitària, la nova residència per a la gent gran de la FUSSAM, etc que serviran per 

millorar els serveis als ciutadans. 

Tot i això resten importants reptes a la ciutat. 

 

Criteris d’actuació 

El Pla General de 1997 ha estat objecte d’un gran desenvolupament. S’han aprovat 

205 figures de planejament (plans parcials, plans especials, unitats i polígons 

d’actuació, etc) bona part de les quals han estat d’iniciativa municipal. Ha arribat l’hora 
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de posar-lo al dia. Cal redactar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que 

incorpori totes aquestes figures de planejament. No es tracta que prevegi grans 

creixements urbans però sí que és necessari definir els sectors de Sòl No Urbanitzable 

(SNU) que queden entre la ronda nord i la ciutat consolidada entre els barris de la 

Mion i la Parada així com tot el sector que havia estat ocupat per l’empresa Pirelli. 

També serà necessari desenvolupar nous sectors de millora urbana a Santa Llúcia, 

Saleses, Puigberenguer, Le Cots, etc. 

El nou POUM ha d’incorporar els criteris de ciutat compacte i sostenibilitat així com 

l’Anella Verda i les connexions entre aquesta i el centre de la ciutat. Això implica 

introduir criteris d’aprofitament de sòl, increment dels espais verds i l’ampliació zona de 

vianants a l’hora de dissenyar la ciutat. 

L’urbanisme ha de possibilitar una ciutat compacta, amb espais lliures per la 

convivència, amb bones i ben mantingudes zones verdes, una ciutat que faciliti la 

barreja d’espais de residència i d’activitats, amb bons equipaments i amb una mobilitat 

sostenible. 

El Pla Estratègic de Manresa 2025 dibuixa una sèrie d’eixos i portes emmarcats per 

l’anella verda que ajuden a interpretar la ciutat. Així l’eix de la tecnologia, de la cultura, 

de la nova ciutat, del patrimoni , i portes com la de l’esport, el coneixement i la salut. 

Per altra banda cal la implicació i el diàleg amb tots els agents a fi de buscar el major 

consens possible. Cal establir acords amb les AAVV per planificar les millores de cada 

barri i tractar els temes de més abast general al Consell Municipal d’Urbanisme. 

 

Objectius 

— Afrontar la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

— Completar el projecte de la Façana Sud de la ciutat construint el nou vial entre la 

rotonda de Sant Marc i el pont de Sant Francesc que ha de permetre endreçar i 

ampliar aquest tram de la llera del Cardener. 

— Vetllar per complir els terminis d’execució del Parc Tecnològic (sobretot pel què fa a 

la inversió privada) ja que és una peça estratègica en el camp de la innovació i 

l’empresa i acabar la redacció del planejament de l’àmbit del Consorci de l’Agulla. 
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— Execució de l’avinguda de l’Esport per tal de dotar la ciutat d’una nova 
connexió amb l’eix Transversal i poder endreçar tota la Zona Esportiva del 
Congost.  

— Continuar desenvolupant l’Anella Verda i reconvertint la llera del Cardener en 

espais pel lleure. 

— Vetllar perquè es desenvolupi el Pla Especial de la Fàbrica Nova i trobar les 

complicitats necessàries per executar el Pla Parcial Sagrada Família i el Pla Especial 

Mossèn Vall que han de permetre relligar el teixit urbà intern de la ciutat i dotar aquest 

barris d’importants zones verdes i equipaments. 

— Establir un conveni amb RENFE per tal que ordeni al conjunt de vies de l’estació del 

Nord, per obtenir un aparcament a l’aire lliure dissuasori, arbrat i en bones condicions. 

— Perllongar l’avinguda de Francesc Macià entre la carretera del Pont de Vilomara i el 

carrer Arquitecte Gaudí. 

— Redacció dels projectes de reurbanització de les carreteres de Vic i de Cardona per 

tal de transformar-les en vials urbans i fer-les més agradables pels ciutadans. 

 

— Proposar a la Generalitat que faci la rehabilitació de la fàbrica dels Panyos i la 

dediqui a delegacions de la Generalitat a la Catalunya Central. 

— Control del sòl no urbanitzable, perquè es respecti i mantingui els seus valors 

agrícola, forestal, de bosc de ribera, ... i no sigui ocupat per noves activitats o edificis. 

— Completar l’inventari de patrimoni municipal de terrenys i edificis. 

— Vetllar perquè el termini de concessió de les llicències d’edificació, malgrat la nova 

llei, no sigui superior a 60 dies. 

— Ampliar l’entrada i el seguiment informàtic de la tramitació dels expedients per via 

Internet.  

— Encarregar els projectes de carrers, places i edificis municipals, a través de concurs 

públic, per disposar de més propostes per donar-hi qualitat. 
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3. HABITATGE  

Anàlisi 

L’Habitatge és un dret per a tots els ciutadans. Un dret que cada cop és més difícil 

d’aconseguir, donat l’encariment exponencial ha que ha estat sotmès. Tot i les 

reduccions que han ajustat el preu darrerament, encara resulta inaccessible per moltes 

famílies. 

D’altra banda, a Manresa existeix un estoc d’habitatges per vendre i llogar molt 

important. I al que caldrà trobar sortida abans de procedir a noves promocions. Vet ací 

la contradicció: habitatges desocupats i famílies insolvents que fins i tot perden el seu 

habitatge. 

La crisi mundial iniciada l’any 2008 ha aturat completament la construcció d’habitatges 

durant els últims quatre anys. Si durant la legislatura anterior es posaven al mercat una 

mitjana de 900 habitatges anuals, durant aquest legislatura només se n’hi han posat 

un centenar . Moltes promocions estan inacabades o porten anys aturades. Hi ha 

planejament aprovat definitivament però difícilment s’executarà a curt termini. És el cas 

de tota l’Àrea Estratègica del Sector Est on un 50% dels nous habitatges havia de ser 

protegit, el PP Concòrdia o el PP Sagrada Família o el PP La Parada (2). 

Cal repensar de cap a peus la política d’habitatge ja que, si bé continua sent 

necessària la incorporació al mercat d’habitatge protegit, els recursos per fer-ho són 

molt escassos.  

Pel què fa al Nucli Antic, la inversió de FORUM els darrers quatre anys ha estat 

importantíssima i ha permès posar al mercat 120 habitatges protegits tant de lloguer 

com de venda. A més han estat operacions importantíssimes de revitalització del Nucli 

Antic. Cal destacar el sector Barreres, carrer Montserrat i plaça Sant Ignasi. 

Aquesta gran inversió pública, però, ha estat centrada, fonamentalment, en la 

substitució d’un parc d’habitatges molt envellit per obra nova i, contrasta amb la 

incipient inversió de caràcter privat. 

També el decret de juny de 2007 sobre el deure de conservació dels edificis de més 

de 40 anys ha permès tenir una radiografia de l’estat de conservació i ocupació dels 

edificis d’habitatges i, adonar-nos que, darrera de façanes acabades de rehabilitar, 

sovint hi ha habitatges que no compleixen les mínimes condicions per ser habitables. 
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Cal, doncs, trobar noves fórmules i teixir complicitats per afrontar, de manera ferma i 

decidida, la rehabilitació integral d’edificis d’habitatges i la millora de les condicions 

d’habitabilitat que han de permetre que viure en aquest entorn de la ciutat continuï sent 

un incentiu i un valor afegit per la seva centralitat i pel seu valor històric. 

 

Criteris d’actuació 

La política d’habitatge es basarà en potenciar l’habitatge protegit de lloguer a fi que els 

nostres joves es puguin emancipar. L’assignació ha de ser transparent i amb criteris 

objectius i la distribució d’aquest habitatge ha de ser repartit pel territori però amb una 

clara prioritat per la rehabilitació al Nucli Antic. 

La societat municipal FORUM ha d’esdevenir l’intermediari entre els propietaris que 

disposen de patrimoni però no tenen capacitat econòmica per afrontar rehabilitacions 

integrals i els promotors amb capacitat d’inversió però que no disposen de patrimoni. 

Els convenis entre propietaris i promotors, les concessions d’ús i gestió i les 

cooperatives d’habitatges es presenten com a fórmules vàlides per donar un nou 

impuls a la rehabilitació.  

 

Objectius 

— Prioritzar la rehabilitació integral d’edificis d’habitatges existents mitjançant noves 

fórmules com els convenis entre propietaris i promotors, concessions d’ús i gestió i 

cooperatives d’habitatge. 

— Treballar perquè Fòrum pugui gestionar els ajuts de totes les administracions i 

faciliti, d'aquesta manera, els tràmits als ciutadans i agilitzar, tan com sigui possible, 

les resolucions d'atorgament i el cobrament de subvencions corresponents a 

l'ajuntament. 

— Enfocar els nous ajuts a la rehabilitació a millorar les condicions d’habitabilitat dels 

habitatges. 

— Demanar les competències d’atorgament de les cèdules d’habitabilitat per tal de 

tenir un millor control de les condicions d’habitabilitat dels habitatges, especialment de 

les zones més degradades, i els casos de relloguer. 
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— Projectar i, si és possible, iniciar promocions d’habitatge protegit al Nucli Antic 

desenvolupant el sector Barreres 4 i preparant la gestió del sòl del sector Arbonés. 

— Més habitatge protegit en els nous planejaments. 

— Revisar el Pla Local d’Habitatge per adaptar-lo a la nova situació. Planificar 

habitatge social als nous creixements, amb un 40% d’habitatge protegit, en gran part 

de lloguer. 

— Reclamar la caserna de la Guàrdia Civil per tal d’aprofitar l’ala nova per habitatges 

socials, o en el futur, tot el solar per a un institut. 

— Mantenir l’activitat de mediació de Fòrum per facilitar el lloguer d’habitatges, i poder-

los destinar a la borsa social i la borsa jove d’habitatge. 

— Difondre i tramitar els ajuts al pagament del lloguer per part de la Generalitat de 

Catalunya. 

— Informar a propietaris i llogaters dels seus drets i deures. 

— Llista única de demandants d’habitatge protegit a Manresa, a Fòrum. 

— Adjudicació conjunta entre Generalitat i Fòrum del pisos vacants d’Adigsa. 

 

4. NUCLI ANTIC 

Anàlisi 

Durant els darrers quatre anys el Nucli Antic ha estat objecte d’una important 

transformació del seu espai públic. S’han reurbanitzat els carrers d’Alfons XII, 

Barreres, Talamanca, Campanes,etc i les places de la Reforma, Gispert, Montserrat, 

Carme, i Hospital tot incorporant-les a l’illa de vianants. S’ha completat la passera 

sobre la Via de Sant Ignasi que ha permès la connexió entre els barris Antic i de les 

Escodines i s’ha recuperat el camí dels Corrals i la falda del Puigcardener, dignificant 

l’entrada monumental de Manresa i obtenint una important superfície de zones verdes. 

S’han construït més de 750 noves places d’aparcament als pàrquings de Reforma i via 

de Sant Ignasi. I s’ha iniciat la recuperació d’una peça clau del patrimoni medieval de 

la ciutat com es el carrer del Balç. 

Objectius 
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— Cal elaborar un nou PIRNA Pla Integral de Revitalització del Nucli Antic (CC13) 

pel període 2011-2020, i obtenir de la Generalitat i executar el pla complementari el 

Pla de Barris, durant els anys 2012 i 2013. El nou PIRNA ha de plantejar nous reptes 

pel Nucli Antic. Millorar l’accessibilitat entre els carrers de Santa Llúcia i Sobrerroca-

plaça Major, desenvolupant el planejament del sector Santa Llúcia per permetre 

esponjar-lo i crear nous espais públics integrats en la recuperació del carrer del Balç, 

donar nous usos socials i culturals a equipaments municipals com la nau del la plaça 

Montserrat, l’edifici de l’Anònima al carrer Llussà, l’auditori de St Francesc, el xalet de 

casa Caritat, l’edifici dels antics jutjats i establint un pla d’etapes per tal de 

desenvolupar el Pla Director del Museu. El nou PIRNA també ha d’incorporar les 

actuacions per la rehabilitació i promoció d’habitatge, els programes socials, de foment 

de la vida comunitària i de promoció de l’activitat econòmica al Nucli Antic. 

— Un altre gran objectiu de Manresa és seguir revitalitzant amb decisió el Nucli Antic, 

comptant amb la participació dels seus veïns i veïnes. 

— Projectar la reurbanització de nous carrers i places (Hospital, Sant Andreu, Joc de 

la Pilota, Pedregar, Piques, Cots, d’en Creus, etc) han de permetre anar completant 

l’illa de vianants.  

— Instar la Generalitat a obrir una nova convocatòria del Pla de Barris que Manresa 

hauria d’aprofitar per reforçar els programes socials actuals i desenvolupar noves 

accions. Programes destinats a la infància i l’adolescència com l’increment del reforç 

escolar, els patis oberts de les escoles, el programa Joves del Nucli Antic, etc.  

programes destinats a fomentar la vida comunitària i la participació dels veïns, com el 

que desenvolupa les Escodines, incentivar l’ocupació de locals en planta baixa sense 

ús per aportar activitat econòmica i obtenir més ajudes per la millora de l’habitabilitat 

en els habitatges antics. 

— Cal seguir potenciant el funcionament de FÒRUM, com a motor de la rehabilitació 

del centre històric de la ciutat – Barri Antic, Escodines, Vic-Remei, posant especial 

èmfasi a la rehabilitació integral d’edificis d’habitatges. 

 

5. MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

Anàlisi 

La propera legislatura vindrà marcada per la continuïtat de l’aturada immobiliària i del 

creixement urbanístic, a banda de la davallada dels recursos destinats a inversió. 
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L’objectiu del mandat, per tant, no haurà de passar per fer grans inversions ni obrir 

noves zones de creixement urbà, com en etapes passades, sinó en consolidar i 

endreçar la ciutat. Ara és el moment d’invertir en la millora de l’espai públic, fent una 

ciutat més agradable on s’incentivi l’ús de l’espai pels vianants. 

Pel que fa a la mobilitat, caldrà implantar, de forma progressiva, el Pla de Mobilitat de 

Manresa aprovat inicialment el març del 2011, on es fa una bona diagnosi de les 

necessitats i mancances de la ciutat en matèria de transports públics, circulació, 

sostenibilitat o seguretat, entre d’altres.  

Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a l’hora 

d’aconseguir una distribució de la ciutadania més justa, que permeti equilibrar les 

oportunitats i les llibertats de tots els ciutadans i ciutadanes. Per això, optem per una 

política basada en el reequilibri com a resposta a l’augment continu de la mobilitat de 

les persones i de les mercaderies, fet que ha accentuat els conflictes generats pel 

trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica i ambiental o l’accidentalitat. En 

aquest sentit, el transport públic és la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat 

equilibrada i, per això serà una de les prioritats.  

 

Objectius 

Com a mesures concretes del programa, volem destacar les següents: 

 

 La mobilitat a peu i l’espai urbà per als vianants 

— Seguir desenvolupant el Pla Director dels Espais Públics sobretot pel què fa als 

eixos que comuniquen el centre de la ciutat amb l’Anella Verda, elaborant projectes  

per eixamplar  voreres i plantar arbres per convertir-los en espais amables i còmodes, 

especialment en barris com els de la Plaça Catalunya, Valldaura i Sagrada Família, 

d’una gran densitat i que disposen de poques zones verdes. I per garantir la connexió 

amable entre Fàbrica Nova i el Centre Històric i el Passeig.  

— Completar el programa de transformació del centre comercial de la ciutat en illa 

exclusiva per a vianants. 

— Continuar millorant l’accessibilitat, suprimint barreres arquitectòniques i fent que la 

ciutat sigui igual per a tothom. 
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— Ser inflexible davant l’aparcament irregular a l’illa de vianants, als passos de 

vianants, a les parades d’autobús i l’aparcament en doble fila a les vies principals. 

— Potenciar els aparcaments dissuasius perimetrals als espais més cèntrics. 

 

La mobilitat en transport públic col·lectiu 

— Implantarem el carril bus a la Carretera de Vic i el Passeig Pere III.  

— Millorar els serveis de transport públic amb recorreguts més ràpids entre els punts 

d’atracció principals del municipi. 

— Estudiar fórmules tarifàries que fomentin l'ús del transport públic. 

— Connectar amb transport públic el centre amb els polígons industrials i els centres 

comercials o de lleure. 

— Iniciar una entesa amb els barris més perifèrics (Miralpeix, La Guia, El Guix...) per 

fer possible un sistema de transport sota demanda dels usuaris que permeti als veïns i 

veïnes d’aquests barris tenir connexió quan es necessiti amb el centre de la ciutat i els 

equipaments bàsics. 

 

La mobilitat en vehicle privat 

— Per millorar la circulació i la seguretat, prioritzarem les rotondes previstes en el 
Pla de mobilitat urbana, especialment la de la Bonavista, i construirem els 
accessos del carrer de la Pau i l’avinguda dels Dolors a la ronda Nord. 

— Millorar la senyalització dels aparcaments públics. 

— Optimitzar el funcionament dels semàfors, en base al trànsit a les diferents hores 

del dia 

— Urbanitzar els vials que són imprescindibles per garantir la mobilitat, en paral·lel al 

desenvolupament de Fàbrica Nova 

 

La mobilitat en bicicleta 
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— Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans 

curts i/o planers, amb la creació, consolidació o extensió d’una xarxa de carrils bici 

coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris. 

— Instal·lar aparcaments —repartits estratègicament— i millorar la senyalització per a 

bicicletes. 

— Crear vies verdes o carrils-bici intermunicipals d’acord amb els municipis veïns. 

 

Aposta pels manteniments 

— Apostar per la millora del manteniment de l’espai públic: parcs infantils, jardins i 

mobiliari urbà. 

— Cal implementar un sistema de gestió més ràpid pels manteniments més urgents i 

necessaris de la ciutat. 

— Acompanyar els projectes d’urbanització i de construcció d’edificis amb programes 

paral·lels de manteniment. 

 

6.  COMUNICACIONS I INFRAESTRUCTURES 

Anàlisi 

Durant els darrers anys, s’ha acabat el desdoblament de l’Eix del Llobregat (C-16) i 

s’ha iniciat el desdoblament de l’Eix Transversal (C-25) i properament es posarà en 

servei la totalitat de l’Eix Diagonal entre Manresa i Igualada. Però les connexions 

viàries amb Barcelona continuen sent un tema pendent. El tram sud de la C-55 és un 

coll d’ampolla i registra una alta sinistralitat i l’autopista C-16 està mal comunicada 

amb la ciutat i continua sent una de les més cares d’Europa. 

Per altra banda, hem avançat poquíssim en el transport ferroviari i Manresa i el conjunt 

de la Catalunya Central ha quedat exclosa de l’ample de via europeu i l’alta velocitat, 

cosa que esdevé un fre pel desenvolupament econòmic de tota la zona. 

Cal doncs exigir de forma clara a les administracions competents perquè actuïn per 

solucionar aquest greuge comparatiu. 
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Objectius 

— Millorar el sistema de transport públic al Bages i l’àrea d’influència de Manresa, 

coordinat per una autoritat metropolitana del transport amb participació municipal. 

— Demanar a la Generalitat que executi els projectes de reforma del nus del Guix, el 

nus de la ronda nord amb la carretera del Pont de Vilomara i faci uns enllaços 

bidireccionals amb l’autopista A-16 per tal d’obtenir una bona connexió amb la ciutat. 

— Instar la Generalitat a redactar els projectes executius de les línies de ferrocarril de 

Súria i Santpedor-Sallent per convertir la xarxa de FGC en tren comarcal, tot establint 

fases d’execució i prioritzant el tram Manresa-Santpedor. Aquest tram hauria de tenir 

baixadors al barri de la Parada-Polígon dels Dolors, Parc Tecnològic, Parc de l’Agulla, 

Pineda, Ampans i Santpedor. 

— Lluitar per la reducció del temps de viatge, per sota de l’hora, a Barcelona i les 

freqüències de pas de la línia de RENFE. Cal executar els túnels de Montcada i la 

millora del traçat entre Manresa i Terrassa, ja previstos, reduir la freqüència de pas de 

mitja hora a 20 minuts, com a mínim (tres trens l’hora) i dos de cada tres trens haurien 

de ser directes a Barcelona parant, només, a Terrassa i Sabadell. 

— Completar l’Eix Diagonal i el desdoblament de l’Eix Transversal. 

— Eliminació dels punts negres del tram Sud de l’Eix del Llobregat (C-55). 

— Per a superar les actuals congestions en els eixos viaris direcció Barcelona, 

mantenim la prioritat d’alliberar, progressivament, els peatges de l'autopista Terrassa-

Manresa, en front del desdoblament del tram Sud de l'Eix del Llobregat. La primera 

solució té menys impacte ambiental i és d'execució més ràpida. Com a primer pas, 

Reclamem l’alliberament del peatge de l’autopista a Sant Vicenç.  
— Accelerar el tren de mercaderies a Barcelona prioritzant el tren de mercaderies 

d’ample europeu Manresa-Port de Barcelona. 

 

7.  SEGURETAT  

Anàlisi 

Quan parlem de seguretat a Manresa, estem parlant bàsicament de Mossos 

d'Esquadra i Policia Local. Els primers han anat consolidat el seu funcionament, 

quedant lluny ja els temps del desplegament. Pel que fa a la Policia Local, la crisi ha 

agreujat la manca de recursos de l'Ajuntament que ha comportat, entre altres, la 
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reducció de salaris de la plantilla, la qual ha reaccionat molt negativament, amb el 

resultat d'un servei a la ciutadania cada cop més deteriorat. 

 

Objectius 

— Reforçar de l'autoritat de l’alcalde. Reclamem el seu paper de màxima autoritat en 

l'ordre públic local, concretada en el comandament de totes les forces de seguretat 

operatives al municipi a través de la Junta de Seguretat.  

— Una policia local ben preparada. La policia local ha d’estar plenament al servei del 

poble. Per tant ha de ser un alhora plenament democràtic i professional en el seu 

funcionament. Cal posar especial èmfasi en la seva formació i reciclatge permanent.  

— Vetllar perquè s’apliquin amb eficàcia les ordenances que ens permeten la garantia 

del civisme: sorolls de les motocicletes, sorolls nocturns, guixades, destrosses 

urbanes, excrements dels animals de companyia,... i buscar fórmules d’actuació o 

estratègies polítiques i/o de prevenció. 

— Unificar els criteris de la policia amb el compliment de les ordenances com a 

prioritat. 

— Continuar incidint que en els plans de prevenció de seguretat s’apliqui el control de 

la tinença de gossos perillosos. 

 

— Vetllar perquè s’apliqui amb criteri les ordenances de mobilitat: aparcament, control 

de velocitat, normes de trànsit, presència al voltant dels centres escolars. 

— Impuls de la policia de districte, actuant sobretot com a agents cívics i comunitaris. 

— Pla d’inversions per a millorar les instal·lacions i equipaments de la policia local. 

— Reforçar l’aprovació i homologació generalitzada de Plans Bàsics d’Emergència 

Municipal (PAMS). 

 

 

 



Programa electoral ERC Manresa – Municipals 2011   34 
 

8.   FOMENT DEL CIVISME 

Anàlisi 

Sent el civisme un qüestió sempre important, el seu foment esdevé una prioritat per 

evitar que les problemàtiques existents s'amplifiquin i que se'n creïn de noves.  

 

Objectius 

—  Dotar a la ciutat d’un Pla de Civisme local, i crear un programa transversal dins 

l’ajuntament amb la participació de totes les regidories. 

—  Dotar a la ciutat d'un cos de voluntaris cívics que tindran una funció informadora i 

que tindrà per objectiu fomentar la convivència veïnal. 

— Potenciar la convivència a la ciutat a través de projectes de sensibilització i 

participació ciutadana. 

— Fomentar la idea de ciutat neta i sostenible, amb la implicació de diferents agents 

de Manresa i del treball transversal.  

— Promoure l'ús responsable de l'espai públic i del mobiliari urbà, així com el respecte 

cap a l'entorn, sobretot pel que fa a l'estètica dels carrers (pintades, grafits), entenent 

que cal donar alternatives de manera consensuada amb les Associacions de Veïns. 

— Donar suport i col·laboració a les associacions i entitats de la ciutat en les accions 

cíviques que impulsin. 
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COHESIÓ SOCIAL 
 

El foment i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania és una aposta ferma i 

decidida de les polítiques dels ajuntaments d’Esquerra. El municipi és l’espai bàsic des 

d’on cal impulsar actuacions destinades al foment de la universalització de l’accés als 

serveis socials. 

Cal que es faci un pas endavant des dels ajuntaments en la consideració del dret als 

serveis socials en la línia del que succeeix en els països més avançats del nostre 

entorn. Cal treballar perquè l’acció social no sigui un àmbit infradotat del pressupost 

municipal, i se li ha d’atorgar la importància que requereix per la repercussió que té 

sobre la població. En aquests moments de dificultats econòmiques, la inversió social 

és més imprescindible que mai per tal de fer front a les necessitats de les persones. 

L’impuls de polítiques que vagin destinades al foment de la cohesió ha de ser un dels 

pilars bàsics de treball dels ajuntaments d’Esquerra mitjançant el foment de programes 

municipals que lluitin contra la marginació, a partir de la prestació de suport 

personalitzada i d’orientació de la ciutadania. 

Les polítiques d’acció social s’han de concebre des d’un punt de vista integral i 

coordinant-les, de manera transversal, amb els serveis de salut, d’ensenyament, de 

treball, d’urbanisme, etc. 

Manresa ha de disposar dels instruments i de les polítiques necessàries per fer front 

als nous reptes que s’estan esdevenint ja avui: l’envelliment progressiu de la nostra 

població, les situacions de dificultats econòmiques, els canvis que s’estan produint en 

el si de les estructures familiars, així com les persones nouvingudes. Tot plegat, per 

evitar que aquests fenòmens puguin generar exclusió social. 

Cal abordar, de manera clara, la participació ciutadana a l’hora de crear o coordinar les 

polítiques en l’àmbit del benestar social, a partir d’una participació realista, possible, 

democràtica, efectiva i representativa de la ciutadania i la societat civil. Per aquest 

motiu, esdevé de gran importància reforçar els consells municipals com a òrgans 

d’interlocució entre l’ajuntament i la ciutadania.  

Els ajuntaments d’Esquerra han de ser sensibles amb la conciliació entre la vida 

laboral i personal dels seus treballadors i treballadores i promoure la compra ètica dels 

seus serveis, pensant també en el foment de l’economia social. 
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D’altra banda, la cultura catalana dels darrers anys ve fortament marcada per tres 

fenòmens socials que provoquen un exercici de replantejament de la creació, la difusió 

i la industria cultural. Estem parlant de la immigració, la globalització i la crisi 

econòmica. 

Els dos primers factors estan estretament relacionats. La globalització ha provocat a 

casa nostra l’arribada de nova immigració, que representa un repte notable en la 

mesura que, d’una banda, com a país encara som lluny de superar el perill de 

minorització nacional i, d’una altra, el procés de normalització lingüística no ha assolit 

encara els seus plens objectius.  

La cultura exerceix de factor clau de cohesió social i, com a tal, ajuda a integrar la gent 

vinguda d’altres territoris. Això fa que ens puguem plantejar els equipaments culturals 

com a veritables centres d’interrelació social i cultural. Tot, sense oblidar que la 

immigració provoca que arribin noves formes d’entendre la cultura i noves 

metodologies de creació artística que hem d’aprendre a entendre i a difondre.  

L’altra cara de la globalització fa que la cultura catalana pugui ser difosa més enllà del 

nostre àmbit territorial, i en pugui gaudir qualsevol persona arreu del món. En certa 

manera, la globalització obliga les entitats locals i els municipis a enfortir les bases 

creatives i a impulsar la difusió artística arreu. 

Per aquest motiu és imprescindible fer polítiques que estimulin les manifestacions de 

la cultura popular —creatives, crítiques i no estereotipades—, la recuperació de la 

memòria històrica vinculada al municipi, i la potenciació del coneixement del seu 

patrimoni natural. Tot plegat, requereix polítiques transversals capaces d’acabar 

confluint en propostes que impliquin el teixit socioeconòmic de la població. És en 

aquest sentit que, si no volem que aquestes experiències quedin reduïdes a ser 

puntuals o més o menys folkloritzants, les polítiques vinculades a la identitat s’han de 

concretar tot enfortint el paper aglutinador del comerç urbà de proximitat, les propostes 

turístiques coherents, ambicioses i amb personalitat pròpia, i les xarxes associatives 

locals. 

Finalment, i no per això menys important, cal que ens fem ressò d’una característica 

pressupostària recurrent en èpoques complicades com la que estem vivint en aquests 

moments. Cal dir ben alt, sense prejudicis ni complexos de cap mena, que el valor 

econòmic de la cultura és essencial per aixecar un país marcat per una crisi profunda. 

Les industries culturals en general, i de manera específica sectors de gran recorregut 

en l’àmbit local, com ara el turisme cultural, són valors que gaudeixen d’una doble 
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vesant: una capacitat productiva d’alt poder econòmic regenerador, i una càrrega 

simbòlica renovadora de la identitat, com a eina imprescindible per garantir una òptima 

cohesió social. 

 

1. EDUCACIÓ 

Anàlisi 

Els darrers anys han estat marcats, d’una banda, per una contínua arribada d’alumnat 

nouvingut que ha calgut escolaritzar en condicions difícils; i de l’altra, pel 

desplegament del projecte Manresa, ciutat educadora com a Projecte Educatiu de 

Ciutat. Entre altres guanys, cal consignar la nova zonificació escolar i noves titulacions 

universitàries. 

Tanmateix, en aquests moments, el principal problema que es planteja a l’educació, 

com a altres serveis bàsics, és com afrontar les conseqüències d’una crisi que 

representa molts menys ingressos per a l’ajuntament i les administracions públiques i, 

per tant, una notable retallada tant en inversions com en serveis socials. 

En el cas de Manresa, la crisi planteja dilacions i retards considerables en la 

construcció d’equipaments escolars del tot necessaris especificats en el Pla 

d’Equipaments Escolars. Estem parlant de l’escola de Valldaura, l’institut de Cal 

Gravat, el trasllat de la Flama i de noves llars d’infants i, a mitjà termini, caldrà 

preveure encara noves construccions, sobretot al nivell de Secundària. 

Però, a més, cal millorar el servei educatiu més enllà de les construccions físiques. Tot 

i que els aspectes relacionats amb el currículum no són competència municipal, des de 

la instància local es pot contribuir de manera important l’èxit educatiu, que és molt més 

que l’èxit escolar. 

Criteris d’actuació 

 Entendre l’educació com una responsabilitat comunitària, no només 

com un afer merament escolar i específic dels professionals. La dimensió 

comunitària és el que diferencia una concepció de l’educació com només 

responsabilitat de professionals de l’ensenyament i la concepció, pròpia 

d’Esquerra, que entén l’educació com un valor de la ciutadania, com una 

tasca a la qual tots hem de contribuir: famílies, mitjans de comunicació, 

administració local, entitats i associacions, etc. I, és clar, també les escoles i 

els instituts. 
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 Assegurar el compliment del Pla d’Equipaments Escolars: exigir al 

Departament d’Ensenyament el compliment dels terminis i la construcció 

dels nous centres educatius. Vetllar per la qualitat constructora, pensant 

que els nous edificis han de servir per a l’educació dels futurs ciutadans i 

ciutadanes de Manresa. 

 Desplegar el Projecte Educatiu de Ciutat com a mitjà per sensibilitzar la 

ciutadania sobre la importància de l’educació per a la cohesió social i el 

futur de la ciutat. 

 Donar un paper rellevant al Consell Escolar Municipal, com a instància 

representativa de la comunitat educativa i espai de diàleg on plantejar i 

trobar solució als problemes educatius i escolars de la ciutat. 

 Vetllar pel model d’escola catalana en llengua i continguts a tots els 

nivells educatius. 

 Impulsar el paper clau de Manresa com a capital educativa de la zona de 

la Catalunya Central, un cop s’ha aconseguit que aquí hi hagi els Serveis 
Territorials d’Ensenyament. 

 

Objectius 

— Planificar el desplegament dels equipaments educatius necessaris per als 
propers 5 anys. Impulsar instituts-escola. 

El Pla d’Equipaments preveia dotar la ciutat de 13 nous centres educatius públics: sis 

noves llars d’infants; quatre escoles de primària; tres nous instituts de secundària. 

Caldrà replantejar, d’acord amb les possibilitats econòmiques i les necessitats 

d’escolarització, aquest Pla. 

Esquerra planteja projectar, amb la màxima urgència, les noves edificacions 
necessàries: l’escola de Valldaura, el trasllat de l’escola Flama al sector 
Concòrdia i la construcció de l’IES a Cal Gravat . 

I, en segon lloc, donar màxima prioritat als equipaments de llars d’infants: posar en 
funcionament la de la Bufalvent  (prevista per al 2012), accelerar la construcció de la 

zona de la Sagrada Família i projectar un nou pla de llars d’infants per als propers 

anys. 
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Al mateix temps, caldrà reformular la planificació per ajustar al màxim la construcció de 

nous equipaments a les demandes d’escolarització. En tot cas, cal evitar la saturació i 

massificació dels centres actuals (com el cas de l’escola La Sèquia). 

Com a criteris per a les noves construccions, Esquerra plantejarà la conveniència, 

sempre que sigui possible, de construir instituts-escola que puguin escolaritzar 

alumnes des dels 3 fins al 16 anys, sense necessitat de canviar de centre als 12 anys. 

Igualment, cal tenir en compte que els nous equipaments prevegin la disponibilitat 

d’espais d’activitat física i de biblioteques escolars per a usos fora de l’horari escolar, 

com a mesura d’optimització de recursos públics. 

— Comprometre’s a un manteniment de qualitat dels centres públics educatius. 
Educar en el respecte als béns públics. Disponibilitat d’espais i recursos. 

És important que el manteniment prioritzi els aspectes de seguretat i d’accés. D’acord 

amb els moments actuals, és important que hi hagi una actuació educativa específica 

per prevenir desperfectes i per ensenyar a respectar els béns públics en general. 

Acordar amb els centres educatius (públics i concertats) la possibilitat que restin 

obertes les seves instal·lacions (esportives, biblioteques, aules i recursos informàtics) 

a disposició del veïnat de l’entorn proper, amb les mesures de seguretat adequades. 

— Desplegar la nova zonificació com a primera mesura per aconseguir una 
integració escolar més equilibrada i com a mesura bàsica per a la cohesió social. 
Fixar-se com a objectiu a termini mitjà que cada centre no tingui més del 30% 
d’alumnat nouvingut. 

A partir de la nova zonificació proposada i acordada en el Consell Escolar Municipal, 

caldrà fer un seguiment per tal de corregir els aspectes que no n’acabin de funcionar. 

Cal consolidar l’organització unitària de les tasques de preinscripció i matriculació. Els 

principis per a un adequat repartiment de l’alumnat passen per l’arrelament al barri i la 

integració a la societat d’acollida. L’ajuntament ha de tenir un pla d’acollida per al 

conjunt de l’alumnat nouvingut (com a criteri a mitjà termini: que cap centre, inclosos 

els concertats, tingui més del 30% d’alumnat nouvingut). Igualment cada centre, a tots 

els nivells, ha de tenir un pla d’acollida específic. 

Caldrà reclamar, com a ajuntament i com a consell escolar, canvis en la normativa de 

preinscripció al Departament d’Ensenyament. 

— Donar suport i difondre experiències innovadores per a l’acollida, l’èxit 
educatiu, especialment al final de l’escolaritat obligatòria. 
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Des de la regidoria d’Educació i el consell escolar municipal, cal difondre les 

experiències en aules d’acollida, famílies acollidores, alumnes guia, voluntariat 

lingüístic, etc. I comprometre’s a treballar al costat de les AMPES per la interacció i la 

relació entre els pares i mares de diferents orígens; així com programar activitats 

adreçades especialment a les mares, d’alfabetització, d’aprenentatge del català, de 

l’hora del cafè... tal com es fa a diverses escoles. 

De manera específica, cal donar suport a la iniciativa Puntal, desenvolupada per un 

grup de mestres i professores, amb una contribució important a l’èxit educatiu d’infants 

i joves en risc. 

Cal ampliar l’oferta de programes de garantia social i establir contactes amb el teixit 

empresarial i les organitzacions sindicals de cara l’organització d’aquests programes i 

les pràctiques corresponents, comptant amb el suport i les ajudes de les diferents 

institucions. 

— Millorar els serveis de menjador. 

De manera coordinada amb els serveis socials, cal mantenir els ajuts per a llibres i 

beques i vetllar perquè es concedeixin de forma justa i adequada. Revisar la qualitat 

alimentària dels menús escolars, posant cura en els menús ecològics i els productes 

de la comarca. 

— Donar suport a programes transversals i altres iniciatives dels centres 
educatius. 

L’ajuntament, en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat, ha impulsat programes 

transversals sobre temàtiques com el civisme i la participació, la convivència entre 

diferents cultures, la sostenibilitat, la pau i la solidaritat, la no discriminació per raons 

de gènere... Aquests valors es treballen al llarg de tota l’escolaritat bàsica, sobretot en 

els primers anys. Però necessiten d’un reforç social i ciutadà per tal de no ser vistos 

només com a “temes escolars”, sinó que afecten tota la ciutadania. 

Igualment, cal potenciar l’esport escolar, fent que tots els nois i joves, especialment a 

les primeres edats, adquireixen bons hàbits esportius, reforçant els clubs escolars i les 

activitats extraescolars d’aquest àmbit. L’esport escolar i les associacions de joves als 

centres educatius són un dels aspectes més potenciats per Esquerra des del govern 

de la Generalitat. 

També cal impulsar la marca “escola verda” i afavorir la consciència mediambiental 

amb eines didàctiques d’experimentació i sensibilització. 
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Finalment, l’ajuntament, a través dels serveis educatius, han de donar suport i fer 

difusió de material didàctic sobre coneixement de Manresa i la nostra comarca 

(especialment a través de les TIC), així com facilitar les visites pedagògiques al 

patrimoni cultural. 

— Informar, orientar i ajudar a la innovació. 

Cal potenciar espais com la Fira de l’Estudiant, que s’ha revelat una bona eina per a 

l’orientació dels estudiants mitjançant la informació sobre l’oferta educativa, tant dels 

estudis universitaris com dels professionals. 

La innovació, al Bages, s’expressa, entre altres formes, mitjançant l’Escola d’Estiu i les 

activitats dels serveis educatius, especialment les del centre de recursos pedagògics. 

El Bages és una zona amb especial iniciativa en la implementació de les TIC. Grups 

com Lacenet i altres xarxes han de ser objecte d’especial suport per part de 

l’ajuntament de la ciutat, pel valor afegit que comporten. 

— Alleugerir la tramitació de les ajudes a les AMPA. 

L’Ajuntament ha de tenir una estreta relació amb les Associacions de Pares i Mares de 

les escoles i instituts de la ciutat. Per això, cal posar mesures que agilitin la tramitació 

d’ajudes a les AMPA i treguin burocratització a aquestes relacions, entre altres 

actuacions. 

— Prestar més atenció a l’ensenyament no formal. 

La formació de les persones adultes, mitjançant l’Escola d’Adults Jacint Carrió i altres 

instàncies, és de vital importància, especialment en temps de crisi. Per això cal 

potenciar la tasca pedagògica de totes les entitats i associacions que dediquen part de 

les seves activitats a la formació, a través de programes com el Pol de Cultura, 

Centres de Cultura Popular, Càritas, Creu Roja, etc. Com a ciutat educadora, caldrà 

tenir en compte tots els projectes educatius que despleguen les associacions de veïns 

i altres entitats, animant-les sobretot a treballar en xarxa i a potenciar-se mútuament 

les seves activitats. 

— Comprometre’s per la qualitat dels centres municipals i tenir en compte el 
paper de capitalitat comarcal i intercomarcal. 

Cal continuar treballant perquè el Conservatori de Música sigui un centre de referència 

del país, amb intèrprets i formacions de qualitat però sense deixar de banda 

l’aprenentatge i l’interès de la música pel conjunt de la ciutadania, sobretot entre els 

més joves. Per aquest motiu cal reforçar i ampliar l’Escola de Música i les aules de 
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música popular i tradicional així com les relacions entre el Conservatori i les escoles i 

trobar els espais necessaris on la música es pugui manifestar arreu de la ciutat. 

Per altra banda caldrà trobar el finançament necessari de la Generalitat per tal 

d’ampliar les especialitzacions de l’Escola d’Arts i seguir treballant pel bon 

funcionament de l'Escola Oficial d'Idiomes i l'Escola Agrària. 

— Manresa, ciutat universitària. 

Manresa ha de continuar desenvolupant serveis que ajudin a consolidar la ciutat com a 

centre universitari. D’una banda, cal consolidar les noves titulacions (grau de mestre 

d’educació infantil i grau d’enginyeria en integració de les TIC) i augmentar la qualitat 

de les carreres que ofereixen els nostres centres universitaris. En la relació entre 

universitat i ciutat, proposem posar en marxa un pla de comunicació específic per fer 

saber a tota la ciutadania la recerca que es fa a la universitat i incrementar la 

transferència de coneixements dels centres universitaris a la ciutat i comarca, d’acord 

amb la tercera missió de la universitat. 

D’altra banda cal connectar la universitat amb el món empresarial i impulsar 

conjuntament la recerca (sobretot aplicada) i la transferència de coneixements, així 

com l’oferta de formació continuada per als professionals (tant la Universitat d’Estiu, 

com durant el curs escolar). 

Per acabar, cal potenciar la difusió de la docència i la recerca a la ciutadania.  

 

 

2. CULTURA 
 
Anàlisi 

La Cultura és un element essencial per a la realització de la persona i, alhora, un 

element bàsic de dinamització social. Per això considerem que l’accés a la Cultura és 

un dret democràtic que ha de trobar-se a l’abast de tothom, i és una bona eina per la 

igualtat d’oportunitats. Tot i que moltes persones de la ciutat en son partícips, s’ha de 

fer una feina important per ampliar-ne els usuaris, i fer-la una activitat més compartida. 

Des de l’Ajuntament caldrà garantir l’activitat cultural de Manresa mitjançant l’aplicació 

de determinats programes així com una completa xarxa d’equipaments, fent costat a 

l’acció de les entitats. El model ha de ser dinàmic i participatiu (establiment de 

convenis amb entitats, creació de nous públics, reforç de la cohesió social) aprofitant 
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els actuals i nous equipaments, col·laborant amb l’associacionisme i fomentant el 

treball en xarxa i la participació en els diferents projectes. 

La cultura és també un tret distintiu, una aposta estratègica de ciutat, que dóna 

projecció i capitalitat, i aporta una imatge de qualitat.  

 

Criteris 

Esquerra entén la cultura : 

— Com un element de realització personal, vehicle de coneixement i creativitat, 

ciutadania, identitat i capacitat crítica. 

— Com un element de dinamització social. La política cultural del municipi ha de 

potenciar la participació ciutadana, treballant conjuntament amb l’associacionisme a 

partir de la informació, la transparència, la presa de decisions compartida o, fins i tot, 

establint acords de gestió. 

— Com un dret democràtic a que tothom ha de poder tenir accés. Mitjançant 

l’establiment de serveis gratuïts o bonificats, o bé amb recursos públics a l’abast de 

l’associacionisme local. 

— Com un element integrador, que posa en contacte col·lectius d’un mateix municipi 

provinents de realitats culturals diverses i que, alhora, actua com a font d’arrelament 

nacional, amb la llengua catalana com a vehicle lingüístic 

— Com un fet que dóna caràcter i projecció a la ciutat. Que en reforça la capitalitat i la 

imatge de qualitat, i és un actiu per la atractivitat de Manresa. 

— Com un sector econòmic de valor afegit que anirà guanyant pes a la nostra societat, 

i que s’emmarca en l’economia del coneixement. Que genera ocupació i creativitat. 

 

Objectius 

El Pla Estratègic Manresa 2015,  recull dins de les seves línies estratègiques 2 i 4: 

“Una ciutat capital, articulada i amb qualitat de vida” i “Passat, present i futur : 

Patrimoni, cultura i coneixement” un conjunt de propostes que són compartides  en 

aquest document. 

El Pla d’Acció Cultural de Manresa, definit com un procés participatiu amb la ciutat, 

marca també un conjunt d’objectius, estratègies i accions que en allò més important 

també es recullen en aquest programa. 
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— Revalorar el patrimoni històric  

El coneixement de la nostra història i patrimoni és un factor essencial per a la civilitat i 

l’arrelament dels ciutadans. 

Per això aquest programa proposa: 

 Ampliar la museïtzació situant plafons o elements de mobiliari urbà 

explicatius dels punts de més interès patrimonial de la ciutat ( places, 

edificis , ... ). 

 Difondre el centre d’interpretació de l’època del rei Pere III, al carrer del 

Balç, convertir-lo en un element d’atracció, i procurar completar la 

rehabilitació d’aquest carrer. 

 Produir materials didàctics vinculats a la història de la ciutat. 

 Informatitzar més l’arxiu comarcal per facilitar l’accés i divulgar-ne els 

continguts 

 Projectar a mig termini una nova ubicació de l’Arxiu Comarcal que permeti 

encabir els fons previstos els propers anys, i alliberi espai per completar el 

projecte de l’edifici actual. 

 Avançar en la rehabilitació de l’antic col·legi de Sant Ignasi com a Centre 

Patrimonial del Bages. 

 Buscar finançament pel projecte de l’espai destinat a l’art barroc i la 

interpretació del seu temps, dins del Museu Comarcal.  

 Seguir avançant en la restauració de la Seu, i procurar la seva difusió com 

a monument emblemàtic de la ciutat. 

 Vetllar pel patrimoni històrico-monumental de la ciutat, i fer una intervenció 

urgent al Pont Nou 

 Buscar el finançament de la Generalitat i l’Estat per la rehabilitació de la 

Fàbrica dels Panyos, i   el seu funcionament per  usos administratius i 

culturals. 

 Posar en valor a través de millores, rutes i difusió, el nostre patrimoni 

industrial.  

 Dinamització del Museu Comarcal i de l’Espai de la Memòria Democràtica. 

Accions de dinamització conjunta entre els museus de Manresa. 

 Preparació dels 300 anys de l’ocupació del 1714, amb recerca històrica, un 

programa d’actes i una exposició que expliqui aquest fet a nivell de ciutat i 

de país. 
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 Treballar conjuntament amb la Cova de Sant Ignasi perquè la celebració del 

2.025, 500 aniversari de la presència de S. Ignasi a la ciutat,  serveixi per la 

projecció de la ciutat, i per ampliar els visitants. 

— Incrementar els serveis de lectura pública i accés a la informació 

Avui les biblioteques són un important espai d'informació, trobada i intercanvi. Un 

espai de dinamització cultural a l'abast de tots els ciutadans amb llibres, publicacions 

periòdiques, material audiovisual.. i també amb accés gratuït a Internet. De manera 

que esdevé un espai per a totes les edats i també tots els orígens, integrador i de 

cohesió social. Per això proposem: 

 La posada en funcionament de la nova biblioteca dins de l’Ateneu Les 
Bases, al sector nord de la ciutat, un equipament de proximitat que 
ajudarà a crear nous públics per la cultura.  

 La redacció del projecte de dues biblioteques més: una que donarà 
servei als barris de les Escodines i la Sagrada Família i una altra al 
sector Est de la Ciutat.  

 La incorporació de programes específics d'animació i difusió de la lectura 

pública per adults i per infants. Posant especial atenció al programa 

“Nascuts per llegir” 

 Optimitzar les sales de lectura de la Federació de Veïns. 

 Consolidar el cicle “Tocats de Lletra” que fomenta la lectura i la Literatura, 

treballant en xarxa amb les entitats. 

 Projectar les noves biblioteques previstes per Manresa dins del pla 

d’Equipaments Culturals de la Generalitat pel 2020. 

— Millorar la creativitat  i la difusió artística 

Potenciar la creació artística perquè els nostres creadors tinguin oportunitats a la 

nostra ciutat. 

 Mantenir la bona línia de programació del teatre Kursaal, que inclou les 

diferents arts escèniques per seguir potenciant la creació de nous públics. 

Guanyar públic jove i infantil, i reforçar la funció educativa del teatre 

Kursaal. 

 Elaborar el Pla Director del conjunt del Teatre Conservatori. 

 Facilitar espais per la producció d’ obres escèniques als creadors locals. 

 Procurar la projecció del Conservatori de música. 
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 Programar i produir exposicions des del centre cultural del Casino en la línia 

de difondre l’art i la seva història. 

 Tenir present, pel futur, el projecte de Caixa Fòrum amb l’espai reservat per 

aquest ús al costat de la Fàbrica Nova. 

 Promoure un conjunt d’activitats d’art i artesania a l’entorn de la plaça 

Creus i del carrer Vallfonollosa. 

 Garantir mitjançant certàmens, premis, beques per desenvolupar projectes i 

exposicions, la creació i la difusió artística (Festival de cinema Fecinema, 

premis Amat i Piniella de novel·la històrica, Joan Vilanova de dibuix i gravat, 

Climent Muncunill d’art jove, Dau i Modest Francisco de fotografia). 

 Apostar per la música, en la vesant de difusió (concerts), formació, suport 

als grups emergents, i utilitzar-los com a eina de cohesió social. Seguir amb 

els programes de la Casa de la Música. 

 Fomentar i difondre les arts visuals a través d’una taula de creadors locals, 

del cicle “Visuals”, de la promoció de Manresa com a espai per rodatges, 

del suport a la creació d’indústria audiovisual local i posant en valor 

creadors emergents. 

 Fer el projecte de rehabilitació de l’Auditori de Sant Francesc, de forma que 

sigui un espai d’ús potencial tant per les arts escèniques com plàstiques. 

 Seguir fent créixer la formació i l’activitat de circ a Manresa. 

 Desenvolupar un programa d’escultures a la ciutat, aplicat si més no a les 

places noves o renovades significatives, com a element de donar identitat i 

referència als espais públics. 

— Reforçar la cultura popular  

La cultura popular ens dóna entitat i ens uneix. A més ha de ser una important eina 

d’integració de diversos col·lectius nouvinguts mitjançant la seva difusió i acostament. 

 Projectar conjuntament amb les entitats, el Centre de la Cultura 
Popular, que s’ha de situar a l’edifici de l'Anònima, al carrer Llussà que 

ara ocupa Endesa. I que ha de ser un espai per acollir les entitats de 
cultura popular (CC14), exposar la imatgeria i el bestiari, i acollir la 

Fundació Mediterrània. Un espai que permetrà sumar esforços i crear 

complicitats. 

 Potenciar els tres grans esdeveniments festius de l’any manresà (La Llum - 

Fira de l’Aixada , Festa Major i Fira Mediterrània) procurar-ne la màxima 

difusió,  rendiment social i repercussió econòmica en el teixit local. 
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 Consolidar la Fira Mediterrània de Manresa, d’acord amb la Generalitat, 

projectant-la com una trobada de cultures que potenciï la nostra producció 

popular i la indústria cultural catalana. 

 Fer que les entitats de cultura popular, element d’identitat de la ciutat i del 

país, siguin alhora un agent actiu per la integració dels nous vinguts. 

 Potenciar el calendari i la celebració de les Festes tradicionals (Cavalcada 

de Reis, Carnestoltes, Sant Jordi, les Enramades, Sant Joan, 11 de 

setembre, Nadal, ...) i procurar que hi participin moltes entitats. 

 Incorporar la Nit Blanca al calendari cultural de la ciutat, preferentment a la 

primavera, amb la participació d’entitats i equipaments culturals. 

— Afavorir la cultura de proximitat 

La cultura de proximitat, la més propera a cada ciutadà, que es fa des dels barris ha de 

ser un bon instrument per la igualtat d’oportunitats. 

 Millora i nous equipaments: 

‐ Nou equipament “Ateneu les Bases” a la zona Nord, amb usos 

polivalents, cultural, cívic, esportiu i social, que té una caràcter 

innovador i serà un revulsiu a la ciutat. 

‐ Consolidació i millora dels casal de les Escodines. 

 Afavorir la cultura de proximitat mitjançant els programes desenvolupats per 

associacions de veïns i entitats dels barris. 

 Optimitzar les sales de lectura veïnals i les biblioteques escolars. 

 Procurar que la ciutat disposi d’una bona oferta d’aules de cultura i tallers 

d’art, orientada a un públic ampli. 

 Coordinació amb els casals cívics de la Generalitat i entitats veïnals. 

— Enfortir el teixit associatiu i el treball en xarxa 

 Fomentar l'associacionisme tot buscant la complicitat i acords amb les 

entitats culturals per tirar endavant els diferents programes culturals i 

festius, reconeixent la seva tasca i a la vegada establint marcs de 

col·laboració. 

 Política d’ajuts basada en la qualitat dels projectes i el seu impacte social. 

 Treball de les entitats per vincular escola i barri. 

 Potenciar el programa de voluntariat cultural. 

 Procurar que la gent jove i ben preparada en l’àmbit de la cultura i la 

creació, trobi camí en les entitats. 

 La cultura és i ha de ser a la vida quotidiana. No només als equipaments. 
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3. SALUT 
 

Anàlisi 

Defensem un model sanitari públic, universal, equitatiu, de qualitat i gratuït en tot allò 

que és essencial i que garanteixi el dret a la salut de la ciutadania. L'Ajuntament té 

competències pròpies de salut pública sobretot en els àmbits de protecció, promoció i  

prevenció de la salut. 

En aquests moments de retallades de l'estat del benestar, per l'exigència de disminuir 

el dèficit del 3.9% a l'1.3% del PIB català en un any, es podria veure afectat el model 

català de salut i la qualitat del servei que tant ens ha costat a tots assolir. 

La segona fase de l’ampliació de l’hospital Althaia pot estar en perill per les actuals 

dificultats financeres del país. 

La ciutadania té dret a conèixer la realitat de la sanitat pública, tant l'abast de la 

mateixa com les diferents alternatives que hi ha per a fer-la viable. 

Sovint s’ha parlat molt de la necessària coordinació entre els diversos nivells 

assistencials per tal de donar un millor servei al pacient. En aquests  moments de crisi 

econòmica, això s’ha de fer realitat sense excuses, també per millorar l’eficiència i 

sostenibilitat del sistema. 

Des de l'any 1992, Manresa forma part de la xarxa catalana de ciutats saludables, que 

té a veure amb els serveis sanitaris, l'estil de vida, les condicions mediambientals i 

d'altres mesures polítiques, econòmiques i socials.  

L'Ajuntament ha aprovat recentment el Pla de Salut 2011-2015, arran d'una diagnosi 

prèvia, una anàlisi de la situació de la salut, realitzada per la Fundació Universitària del 

Bages, que cal desplegar.  

 

Objectius 

— Cal participar activament en la presa de decisions a través de la Delegació 

Territorial del Departament de Salut, tot aprofitant també la reconstitució de la 

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Manresa, al costat de la FUB, dels 

proveïdors sanitaris a Manresa, d’agrupacions de malalts, sanitaris i ciutadans. Des de 
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l'Ajuntament hem de liderar aquest procés de control evitant mesures preses sense un 

estudi adient, exhaustiu, des del territori, per evitar l’actual pla de retallades que es 

veu lineal, indiscriminat i inequitatiu. 

— Vetllarem per l’ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Cal sumar esforços 

per tal d’assegurar la segona fase de l’hospital Althaia, que ha de donar sentit al 

procés iniciat i ens confirmarà com a capital sanitària de la Catalunya Central. 

Treballarem  perquè es desenvolupi l'Hospital Universitari.. 

 

— Participació dels professionals sanitaris en els objectius d'informació a la 
ciutadania dels recursos disponibles i de l'ús racional dels mateixos. 

 — Acord de ciutat (entre la delegació del CatSalut, proveïdors locals d'assistència 

primària i professionals sanitaris) per tal de coordinar els diversos nivells 
assistencials amb eficiència i evitant duplicitats. S’han de realitzar programes 

d’actuació, consensuats i coordinats, per determinar que ha de fer en cada moment 

cada nivell assistencial. Una persona que forma part de la població de referència de la 

nostra àrea sanitària,  necessitarà el  nivell assistencial adequat al seu estat de salut al 

llarg de la seva vida. Tots els nivells assistencials dels que disposem han d’estar 

interconnectats de forma real per tal de mantenir un continu assistencial.  

 

Per tal de coordinar Primària amb l’Hospital, cal detectar iniciatives ja existents i 

potenciar-les: 

 

- En totes les patologies es poden fer trajectòries consensuades amb una 

metodologia similar. 

- Informació detallada de la cartera de serveis de que disposa l’hospital als 

metges d’Atenció Primària. 

- Determinar un mecanisme de comunicació fàcil entre professionals de 

Primària i de l’hospital, dins de la jornada laboral, per tal de comentar els casos 

clínics, fet que evitaria consultes innecessàries als especialistes. 

- Obrir un debat real entre els professionals per valorar la millor manera 

d’optimitzar els recursos, amb participació real i transparència. 

 

— Treballar de forma transversal entre les regidories, per tal d’anar millorant la ciutat 
el sentint de fer-la més amable i saludable. 
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— Desenvolupar el Pla de Salut Municipal. L’elaboració del Pla de Salut Municipal no 

pot quedar només en un llistat de bones intencions. Cal desenvolupar-lo, també de 

forma transversal entre les regidories: 

En el Pla de Salut Municipal, el qual conté tres objectius estratègics: Protecció de la 

salut, Promoció de la salut i Millora assistencial. 

 

4. ACCIÓ SOCIAL 
 

Anàlisi 

L’atur i la pobresa afecten avui una quantitat creixent de famílies de Manresa. El 18 % 

d’atur centrat sobretot en persones joves i en persones d’origen estranger, són un fet 

preocupant i és avui el principal problema de la nostra ciutat. I significa un pas enrere 

respecte als nivells d’igualtat i de benestar de fa pocs anys. 

Tenim altres reptes per millorar la cohesió social a la nostra ciutat. Un 18% de la 

població de Manresa és d’origen estranger, sovint amb una cultura diferent. Treballar 

per la progressiva integració d’aquestes persones a la nostra societat amb tots els 

drets i deures, i fer que sense renunciar a la seva cultura d’origen facin seva la llengua 

i la cultura catalana, i es sentin partícips de la ciutat i del país, és un objectiu també 

prioritari. 

Esquerra treballarà decididament perquè la població menys afavorida rebi els recursos  

per arribar als mínims que tota persona té per cobrir les seves necessitats, i per 

avançar cap a la igualtat d’oportunitats. Ens preocupen especialment els infants, a qui  

repercuteixen els problemes de les seves famílies, i la gent gran, ja que va creixent el 

nombre de persones que necessiten suport. 

Criteris d’actuació: 

— Treballar tots el àmbits (habitatge, promoció econòmica, ocupació...), que afecten 

de manera destacada als col·lectius més necessitats (immigració, gent gran, persones 

sense sostre o amb alguna discapacitat...), de forma transversal i coordinada amb la 

finalitat d’optimitzar recursos i millorar la seva eficàcia.  

— Treballar de forma participada a través del voluntariat i de les entitats d’aquest 

àmbit. Això permetrà millorar l’atenció i treure el màxim de rendiment dels serveis 
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existents. Els consells de participació de la Tercera Edat, de la Infància i de Solidaritat i 

els convenis amb les entitats, seran instruments per aplicar-ho. 

 
Objectius: 

Lluitar contra  la pobresa i l’exclusió 

— Potenciarem els serveis socials per ajudar les persones que pateixen més la 
crisi.  

— Vetllar per la bona actuació dels Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP).  

— Centralitzar l’acollida de l’atenció social primària per optimitzar els recursos i reduir 

el temps d’espera. 

— Mantenir el sistema d’ajuts individualitzats que pugui resoldre aquelles necessitats 

més immediates de les famílies, i tramitar les sol·licituds de renda mínima d’inserció 

cap a la Generalitat de Catalunya. 

—  Mantenir mentre sigui necessari el menjador social. 

— Coordinar-se i col·laborar amb les entitats de Manresa que ofereixen ajuts a les 

persones amb necessitats. (Creu Roja, Càritas, Banc dels Aliments, entitats veïnals, 

...)  

— Treballar per la formació i la inserció laboral dels col·lectius amb més dificultats des 

del CIO (Centre d’Iniciatives per l’Ocupació), en coordinació amb els serveis socials.  

— Continuar dedicant actuacions de l’empresa FORUM a l’habitatge social de lloguer, 

tant en la gestió dels que te propis com dels que té cedits. I a la recollida i gestió de 

sol·licituds per la subvenció de la Generalitat i l’estat al pagament del lloguer de 

famílies amb pocs ingressos.  

— Afavorir que una empresa d’economia social es faci càrrec de la recollida i 

distribució de roba de segona mà. 

 

Prestar especial atenció a la infància i adolescència 

— Potenciar el funcionament dels Centres Oberts procurant que en els propers anys 

se n’obrin dos més: a les Escodines, i a la zona nord (a l’Ateneu les Bases), gestionats 

directament des de l’ajuntament, o amb conveni amb altres entitats. 



Programa electoral ERC Manresa – Municipals 2011   52 
 

—  Mantenir els programes “Joves del Nucli Antic” i “Espai Jove” , la Ludoteca 

“Ludugurus”, “la Kampana”, centres de lectura veïnal, o escoles amb els patis oberts. 

Tots ells són programes  dedicats a infants i joves, que tenen funció educativa, 

d’orientació, d’afavorir la participació, i de prevenció de conflictes. 

—  Ajudar a programes de reforç escolar com “Puntal” i altres per evitar el fracàs 

escolar. 

— Procurar que les beques de menjador que son finançades per Generalitat i 

Ajuntament puguin atendre tots els casos en que hi ha necessitat. 

— Enfortir el Servei de suport i informació familiar per tal de donar una formació adient 

als pares amb greus problemes en el seu rol respecte l’educació dels fills. 

Aconseguir un bon procés d’acollida i integració dels nous ciutadans 

En aquest àmbit, Esquerra es proposa com a objectiu principal, aconseguir la 

integració dels ciutadans nouvinguts a la cultura nacional catalana d’una forma oberta i 

natural. Per aconseguir-ho s’actualitzarà i seguirà un procés d’acollida i d’acomodació  

que estarà fonamentat en la Carta de drets i deures, i s’emmarcarà dins la recent Llei 

10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a 

Catalunya. 

Aquest procés d’acollida i incorporació a la societat s’aplicarà a través del Pla 

d’immigració i ciutadania de Manresa, on s’inclouen aspectes rellevants com: 

— Oferir cursos de coneixement de la llengua catalana.  

— Afavorir el coneixement de l’entorn polític, social, cultural i el marc jurídic 

d’estrangeria. 

— Facilitar el coneixement dels drets i deures laborals. 

— Treballar per la prevenció i resolució de conflictes a través de la mediació. 

— Recolzar l’escolarització de tots els infants garantint suficients places tant a les 

escoles d’educació primària com secundària, procurant una bona distribució de 

l’alumnat nouvingut als diferents centres educatius de la ciutat, tant públics com 

concertats. 

— Potenciar els drets de la dona immigrada i evitar-ne l’exclusió social, facilitant el 

coneixement dels drets individuals, fomentant la igualtat de gènere, i l’autonomia 
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personal en tots els àmbits, tot garantint el coneixement de la llengua i la cultura, com 

l’escolarització de les noies fins als 16 anys, la participació social, i l’atenció mèdica 

específica. 

 

— Promocionar l’accés a l’habitatge a totes les persones, exercint un control sobre 

l’explotació dels habitatges rellogats, i facilitant una distribució més equitativa entre els 

diferents sectors de la ciutat. 

 

— Emprendre polítiques que facilitin la participació activa dels nouvinguts a les 

diferents entitats i associacions culturals, educatives, esportives, etc. de la ciutat. 

 

— Incorporar-los als dispositius de formació i d’inserció per l’ocupació, especialment a 

través del Centre d’Iniciatives per  l’Ocupació. 

 

— Promoure la interacció entre la població d’origen autòcton i d’origen estranger en 

tots els àmbits, (esport, veïnatge, associacions de pares, parelles lingüístiques, ...) per 

trencar prejudicis i cohesionar la societat. 

 

—  Política de comunicació amb la màxima transparència, i essent actius en  

desmentiment dels rumors. 

 

— Posicionar-se i actuar amb decisió contra el racisme i la xenofòbia. 

 

Treballar per l’atenció a la gent gran, afavorir la seva aportació a la societat 

— Proposar polítiques que donin més autonomia a la gent gran. 

— Potenciar la bona predisposició de la gent gran a participar en la vida cívica, i que 

més persones pre-jubilades col·laborin fent feines de voluntariat social o cultural. 

— Seguir dedicant una atenció prioritària al servei d’atenció domiciliària  (SAD), per tal 

de fomentar la permanència dels avis a llurs cases. Només se’n podrà fer ampliació si 

s’amplia el finançament dedicat per l’Estat i la Generalitat per fer efectiva la Llei de 

Dependència. 

— Potenciar el programa Xec-servei, a fi d’augmentar els suports ja siguin d’àmbit 

individual o familiar 
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— Augmentar les persones grans que disposen de teleassistència (CC7-1), de 

forma que puguem satisfer totes les peticions justificades. 

— Incrementar les places de residència assistida (CC7-2) a la ciutat, amb la 

construcció per part de la Fundació Socio Sanitària de Manresa (FUSAM) d’un 

complex que inclogui residència i centre de dia, i que estigui molt orientat a les 

persones que pateixen Alzheimer. 

— Especial cura amb les dones grans, que viuen soles i que de vegades ho fan en 

males condicions. Detecció, seguiment i suport. 

— Afavorir polítiques de relació intergeneracional: programes Viure i Conviure,... 

 Fomentar la igualtat entre homes i dones 

— Possibilitar la incorporació de la dona a les tasques de gestió associativa, tot 

consolidant,  entre altres, les vocalies de la dona a les AA.VV. 

 

— Lluitar contra els maltractaments. Potenciar les campanyes de conscienciació, la 

coordinació entre les diferents institucions, i el suport a les persones que pateixen 

violència de gènere. 

— Vetllar pels drets de  la dona en possibles condicions d’explotació sexual. 

— Donar suport a una educació dels valors i de les responsabilitats  d’una vida 

compartida. Treball pedagògic de llenguatge i de comportament no sexista. 

Donar suport a les persones discapacitades 

— Seguir la supressió de les barreres arquitectòniques, completant d’aquesta manera 

la important feina feta durant els darrers quatre anys. 

— Vetllar perquè l’Ajuntament mantingui el percentatge de persones amb discapacitat 

dins el personal laboral en plantilla. 

— Afavorir sempre que es pugui les concessions i contractes de treball a empreses o 

entitats que potenciïn la inclusió al món laboral de les persones amb discapacitat. 

— Instar a la Generalitat que redueixi el retard en el pagament de les ajudes de la llei 

de la dependència. 

— Dins el pla de mobilitat programar l’eixamplament de voreres que tenen una 

amplada insuficient. 
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Mantenir la solidaritat i cooperació internacional 

— Aconseguir una aportació dels ingressos ordinaris de l’ajuntament a ajuts a països 

en vies de desenvolupament, a través del Consell de Solidaritat. 

— Seleccionar aquells projectes que tinguin un grau de necessitat més gran, garanties 

prou consistents i implicació de persones o entitats de la ciutat. 

— Crear i vertebrar un projecte solidari de ciutat que realment identifiqui Manresa amb 

una determinada problemàtica de cooperació, adreçada a alguna zona vinculada amb 

persones vingudes a la nostra ciutat. 

Reforçar i Donar protagonisme al voluntariat social 

— Promoure, conjuntament amb les entitats ciutadanes que actuen en el camp de 

voluntariat, l’organització i la formació del personal voluntari: Càritas, Creu Roja, 

entitats veïnals. 

— Acordar, conjuntament amb aquestes entitats els projectes o actuacions que tenen 

més prioritat. 

— Creació d’una oficina centralitzada on es pugui apuntar i coordinar  la gent que 

vulgui fer voluntariat. 

Promoure vies de resolució extra jurisdiccional dels conflictes 

 

— Per tal de reduir la judicialització, implicar l’administració local en la resolució dels 

conflictes sota uns criteris de qualitat. 

 

— Oferir assessorament i orientació jurídica a la ciutadania de manera coordinada i 

homogènia amb la resta d’administracions competents. Cal diferenciar els diversos 

sistemes socials d’assistència i d’assessorament jurídic, de forma que les consultes de 

mínims quedin excloses, inicialment, de l’accés jurisdiccional i s’instaurin mecanismes 

alternatius de solució. 

 

— Potenciar l’arbitratge de consum en les empreses públiques, com a sistema 

alternatiu per a la resolució de conflictes menors i de conflictes derivats de 

contractacions en massa. 
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— Promoure que en la contractació administrativa i en la gestió de serveis en règim de 

concessió per part d’empreses privades, s’inclogui l’arbitratge de consum en els plecs 

de condicions. 

 

— Promoure, des de l’ajuntament, una política d’incentius de l’arbitratge de consum, 

mitjançant ajuts i signes de qualitat i de reconeixement de les empreses que s’hi 

sotmeten. 

 

— Tenir en compte l’adhesió a la l’arbitratge de consum en l’atorgament d’ajuts i 

subvencions a aquelles empreses i establiments que ofereixin béns o serveis a les 

persones consumidores i usuàries. 

 

— És necessari recuperar la vella autonomia de la voluntat i l’autocomposició —que 

els conflictes civils es resolguin amb mitjans civils. Cal fer un estudi d’impacte de la 

tasca jurisdiccional que permeti avaluar l’eficàcia i la utilitat real dels litigis i evitar una 

mecànica de legislació sota influència mediàtica o de finalitat simbòlica i sense 

memòria econòmica que en prevegi l’impacte. 

 

— Apostar per una justícia de proximitat basada en l’oferiment integrat dels diferents 

serveis de solució de conflictes, inclosa la funció decisòria, estructurada de manera 

coordinada i conjunta amb la resta d’administracions. 

 

 

5. ESPORTS 
 

Anàlisi 

Des d’Esquerra volem una Manresa Capital en esport. 

L’esport, al nostre país, és un fet social sobradament conegut per tothom, però també 

necessita gaudir del reconeixement social que mereix, pel paper que té com a motor 

de canvi. L’esport és un motor de canvi a nivell individual, ja que la seva incorporació a 

l’estil de vida de les persones els permet gaudir de major qualitat de vida. L’esport 

també és un motor de canvi social, ja que permet enfortir la cohesió social de la nostra 

ciutat i dels nostres barris a través de la incorporació del projecte esportiu del municipi 

al projecte esportiu dels centres docents, a través de la promoció de la salut a 
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mitjançant l’esport o a través de la incorporació de les persones nouvingudes a la 

ciutadania plena, fent servir l’esport com a eina de socialització i d’arrelament al país. 

L’esport és motor de canvi econòmic, amb capacitat de generar ocupació i riquesa, 

articulant un complex sector productiu i de serveis. L’esport és un motor del teixit cívic i 

associatiu de les nostres viles i ciutats, un teixit que no té comparació en quantitat i en 

extensió i que és la base de l’assoliment dels resultats esportius d’alt nivell de l’esport 

català. L'Esport és transversal o no és esport. Per això és cabdal donar el suport que 

mereixen als clubs i a les entitats esportives. 

Volem que a Manresa l'esport gaudeixi del recolzament que es mereix, com a eina de 

realització personal, de cohesió social i com a activitat econòmica. 

Criteris d’actuació: 

L'Esport és Cultura  

Ha de contribuir a fer les persones més educades i lliures, tot i respectant unes regles 

de convivència, fomenta el respecte envers els altres i el sentiment de col·lectiu. Fa 

necessària la cultura de l'esforç i del treball en equip per aconseguir objectius, 

afavoreix la integració i la convivència, entre col·lectius culturals diferents. 

L'Esport fa créixer com cap altre activitat el sentit de pertinença a un col·lectiu, a una 

ciutat i a un país. Tots aquests valors arriben per igual als practicants i al seu entorn 

familiar. 

L'Esport és Educació 

D'hàbits de comportament, d'higiene personal, alimentaris, de respecte a les normes 

de convivència, de coneixement i foment de la llengua, son valuoses aportacions de la 

pràctica esportiva. També ajuda a conèixer el país i a descobrir altres comunitats i la 

seva gent. L'activitat esportiva ha de col·laborar amb les famílies i l'escola en la 

educació i inculcació de valors positius als infants, per això cal una formació suficient 

d'entrenadors i monitors esportius. 

S'ha de mantenir i ampliar l'oferta d'activitats esportives escolars, principalment 

aquelles activitats que comporten millores psicofísiques des de la infantesa com la 

natació, el judo, l'atletisme, la gimnàstica. En la majoria de casos s'ha de fer una 

iniciació més primerenca del que és fa actualment. 

L'Esport és Salut 
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Fomenta el coneixement del propi cos i la seva cura, treballa la prevenció de lesions, i 

la seva recuperació, ensenya els beneficis d'una alimentació sana i d'una bona 

hidratació, frena els hàbits insans i el consum de productes tòxics. 

La pràctica dirigida de l'esport col·labora de forma decisiva, en la superació de 

problemes tan físics com psíquics a totes les edats. 

S'ha d'elaborar un pla especial multidisciplinari, per actuar contra la obesitat infantil i 

els trastorns alimentaris a través de la pràctica esportiva. 

Cal fer un programa de formació per a entrenadors i monitors per a poder respondre 

en cas d'emergències sanitàries, i proveir les instal·lacions esportives de material 

sanitari, inclosos desfibradors, i vetllar pel seu manteniment. 

Cal fer necessària la revisió periòdica de l'estat de salut de les persones que 

practiquen qualsevol tipus d'activitat esportiva. S'ha d'ajustar l'import de les revisions, 

per que aquest no sigui un obstacle per a la seva universalització. També cal millorar 

el seguiment de la salut dels esportistes a través dels seus entrenadors i monitors. 

Les jornades de Medicina de l'esport han de seguir i ampliar la seva implementació 

entre entrenadors i monitors esportius, adaptant alguns dels seus programes als 

centres d'interès d'aquest col·lectiu. 

L'Esport és Inclusió Social. 

La cohesió social ha de tenir en la activitat esportiva un aliat de primera, facilitant la 

pràctica de l'esport en les entitats ciutadanes i estan alerta en la creació de entitats 

gueto. Es imprescindible la incorporació real dels nous catalans a l'esport, com a eina 

de socialització i d'arrelament al país. 

Cal sensibilitzar a les entitats envers l'esport per a persones discapacitades, i obrir 

línies de pràctica esportiva específiques, que serveixin per a millorar les seves 

capacitats psicomotrius i  oferir un espai de lleure que afavoreixi les relacions socials. 

L'Esport és Joventut. 

Això és evident i aquest és el col·lectiu més nombrós a qui va dirigida la política 

esportiva. 

S'ha d'aconseguir que tota la pràctica esportiva es faci supervisada per personal 

suficientment preparat, per evitar males praxis, problemes físics i lesions. 
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Les polítiques d'oci i lleure no consumista tindrien que arribar als joves també a través 

de l'esport. 

L'Esport és Dona. 

Estem vivint una eclosió de la participació de les dones en l'esport. Cal la implicació de 

l'Ajuntament amb les entitats per que les acullin i fomentin. Caldria en aquest cas una 

discriminació positiva. 

L'Esport és qualitat de vida. 

Sobretot a la tercera edat, manté la funcionalitat del cos, i ajuda a ampliar les relacions 

humanes, evita l'aïllament al obrir a través de la pràctica esportiva la integració en 

col·lectius amb interessos comuns. La pràctica esportiva crea hàbits saludables i una 

ocupació positiva del temps. S'han de coordinar i ampliar les ofertes d'activitats per a 

la gent gran. 

L'Esport és civisme i convivència. 

Monitors, entrenadors, directius han de ser Agents cívics dintre de les instal·lacions 

esportives. 

S'han d'eradicar les actituds incíviques, xenòfobes i les que puguin atemptar contra la 

dignitat dels esportistes, jutges, entrenadors, i qualsevol persona en l'àmbit de l'esport. 

L'Esport és turisme i activitat econòmica. 

Cada cap de setmana centenars de famílies d'arreu del país arriben a la ciutat 

acompanyant els esportistes, s'han d'establir i publicitar punts d'atracció per que 

aquestes famílies tinguin interès en quedar-se a la ciutat, a menjar, comprar, visitar, 

participar en les activitats de tot tipus programades a la ciutat. També s'ha que valorar, 

més enllà de l'esport professional, l'ambaixada manresana que representen tots els 

esportistes que és mouen cada cap de setmana arreu de Catalunya. 

L'Esport s'ha d'entendre com a motor econòmic, amb capacitat de generar ocupació i 

riquesa en els sectors de serveis, comercial i productiu. 

L'Esport fa capital. 

Diàriament centenars d'esportistes venen a Manresa per la pràctica de l'esport. Cal 

que la ciutat respongui amb una oferta digna a tots nivells, per poder assumir el 

caràcter de capitalitat a que aspira. 
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Manresa referència en l'esport. 

El potencial de la zona d'influència de la ciutat hauria de fer de Manresa, una ciutat de 

referència en el món de l'esport a tots nivells, i no només en un esport professional. 

Cal recolzar la formació continuada de monitors i entrenadors, en col·laboració amb 

altres organismes com Diputació, Secretaria General de l'Esport, i Federacions. 

La Regidoria d'esports ha de fer seves aquelles iniciatives que serveixin per a millorar 

el nivell formatiu dels esportistes i dels seus tècnics, amb intercanvis i participació en 

campus i competicions a l'estranger. 

L'Esport és responsabilitat. 

Les entitats i els esportistes s'han de comprometre activament en la gestió i 

manteniment de les infraestructures esportives. 

En la situació econòmica actual i sempre, cal implicar els usuaris en una cultura del 

manteniment, cal fer públic i repercutir el seu cost, en funció de les possibilitats 

econòmiques objectives de les entitats i els seus usuaris. 

L'Esport  és un signe més d'identitat. 

Catalunya ha estat sempre un país pioner en l'esport, tant pel que fa a la pràctica 

esportiva, com a la vivència d'uns valors esportius socialment avançats i nacionalment 

compromesos. Per la seva estructuració en entitats privades com federacions i clubs, 

l'esport és un dels sectors en que Catalunya pot plantejar ja una estructura vàlida de 

cara a un futur independent. Des de l'Ajuntament s'ha de tenir clar, i treballar amb 

lleialtat per estructurar una xarxa potent d'entitats esportives. 

Objectius 

— L'esport manresà ha de tenir a l'Ajuntament un interlocutor amb dedicació suficient, 

per a donar respostes a les seves necessitats. 

— Enfortirem les entitats a través de la millora  en la seva gestió comptable, 

administrativa, econòmica i de relació amb l'Ajuntament i altres institucions. Això 

comportarà la creació d'un ens per a la gestió del món esportiu local. 

— Cal augmentar i millorar la col·laboració amb i entre les entitats esportives de tot 

tipus, fent-les protagonistes de les activitats realitzades. Cal implicar, sempre que sigui 

possible a les entitats en el programes d'Activitats físiques per adults, de l'Esport per a 
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tothom, de l'Esport escolar, de les Colònies esportives, de la Pràctica esportiva per a 

persones discapacitades, i per a la gent gran. 

— Volem recolzar i col·laborar en la renovació estructural dels òrgans de gestió i 

adequació de les entitats a les normatives i legislació actual. 

— Activarem un Consell Municipal de l'Esport operatiu, que serveixi com a espai de 

reflexió i seguiment de la política esportiva municipal i a nivell comarcal cal potenciar el 

treball del Consell Esportiu del Bages per fomentar la pràctica esportiva a les escoles. 

— Cal dedicar a l'esport una dotació econòmica que reflecteixi la seva realitat i la 

repercussió social i econòmica que té a la nostra ciutat, i que compensi la manca 

històrica d'inversions en infraestructures esportives. 

— Crearem un ens que optimitzi la gestió de les infraestructures, l'organització de 

proves esportives, la gestió administrativa de les entitats i que obtingui i vehiculi 

recursos econòmics. 

— Col·laborarem amb les entitats en l'obtenció de recursos econòmics de 

patrocinadors, fundacions, institucions públiques i en l'organització d'activitats 

esportives rendibles econòmicament. 

— Facilitarem a cada entitat la elaboració d'un pla de viabilitat econòmica a curt i mitjà 

termini, que garanteixi el seu funcionament en uns nivells de qualitat acceptables. 

— Establirem uns paràmetres objectius per als ajuts econòmics, a partir de la valoració 

del nombre de practicants, de llicències federatives, de qualificació dels monitors i 

entrenadors, d'us i manteniment d'instal·lacions, de socis. 

— Activarem més col·laboracions amb les altres regidories a partir d'interessos 

compartits. Molt especialment amb educació, salut i manteniment. 

— No s'ha d'incorporar al pressupost de la Regidoria d'esports l'aportació a activitats 

esportives professionals. Aquestes s'han de promocionar a partir de paràmetres 

diferents, com pot ser la projecció de la ciutat. 

— Agruparem en un marc comú totes les empreses manresanes relacionades amb 

l'esport, per a crear sinergies promocionals dels seus productes i serveis amb els clubs 

i federacions. 

— Avaluarem el nivell d'utilització i de rendibilitat social de totes les instal·lacions 

existents, per aconseguir la seva màxima utilització, i concentrar els recursos 
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econòmics en les mancances més evidents. 

— Mantindrem les inversions en infraestructures esportives, tot i valorant la situació 

econòmica general, s'ha de seguir amb la millora de la zona esportiva del Congost. 

— Cal agilitzar i vetllar per a una bona posta en marxa de l'Ateneu Les Bases a la 
Zona Nord.  

— Finalitzarem les obres de reforma del pavelló vell del Congost. 

— S'han de desencallar les obres a la Fàbrica Nova, per a poder disposar del nou 
Pavelló projectat en aquell sector.  

— Potenciarem les noves possibilitats que l'Anella verda aporta per a la pràctica 

esportiva de lleure. 

— Ampliarem la utilització de les instal·lacions esportives escolars fora de l'horari 

lectiu. Patis Oberts ha de ser una promotora d'activitats esportives dirigides. 

— Coordinarem les diferents pràctiques esportives, competitiva, escolar, de salut o de 

lleure, per compartir instal·lacions, recursos i coneixements optimitzant els  esforços 

invertits a cada una d'elles. 

— Es necessari vetllar pel bon estat de les instal·lacions i materials utilitzats en les 

pràctiques esportives. S'ha fer una tasca preventiva d'accidents en tots els 

equipaments esportius. 

— Recolzarem les iniciatives de les entitats per a organitzar proves esportives 

populars. 

— A Manresa cal un circuït de ciclisme que pugui acollir diferents especialitats, per a la 

iniciació en aquestes pràctiques esportives, i per practicants habituals. 

— S'ha de fer realitat una solució definitiva pel Skatepark i el camp de beisbol. També 

cal facilitar les pràctiques esportives noves o amb poc seguiment a casa nostra, però 

de pràctica habitual per col·lectius nouvinguts. 

— Ampliarem i publicitarem un catàleg d'instal·lacions i serveis esportius de la ciutat. 

— Posarem en marxa un servei de transport públic per acostar les instal·lacions 

esportives als centres escolars al final de l'horari lectiu. 

— Hem d'encarar el repte de la qualitat en la pràctica esportiva en totes les seves 
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vessants. 

— Vetllarem per una qualificació suficient dels entrenadors i monitors, com a repte de 

qualitat i exercici de responsabilitat, envers als ciutadans que hi dipositen la seva 

confiança.  

— Facilitarem la participació d'esportistes locals en competicions, tornejos, campus 

formatius, intercanvis i estades a nivell estatal o internacional. 

— Col·laborarem amb els Centres de tecnificació esportiva existents i facilitarem la 

implementació de nous. 

— Valorarem els esdeveniments esportius promoguts des de la Regidoria d'Esports 

més enllà de la mobilització que comportin, i objectivant els seus resultats des d'un 

punt de vista formatiu.  

 

6. POLÍTICA LINGÜÍSTICA. 

Anàlisi  

L’objectiu prioritari de la política lingüística per Esquerra és arribar a la plena 

normalització de l’ús de la llengua catalana com a primera llengua d’ús en tots els 

àmbits arreu dels Països Catalans. Tanmateix, tot i que la situació actual de la llengua 

encara no ha assolit el nivell que li pertoca, cal tenir present tot el seguit d’avenços que 

s’han fet des de la Generalitat de Catalunya durant els anys 2004-2010. Així, s’han 

impulsat moltes campanyes de dinamització i foment de la llengua, i s’han elaborat i 

difós molts materials i instruments de suport. 

La situació és encara especialment crítica en àmbits com ara l’empresarial, la justícia, 

els mitjans de comunicació, els audiovisuals i la indústria cultural, i alhora és desigual 

en els diversos territoris de la nació.  

Des dels ajuntaments cal impulsar, de manera decidida, el procés de normalització 

lingüística, tant en les activitats de l’Ajuntament com en tots els àmbits de la població, 

tot aprofitant la tasca feta per la Generalitat de Catalunya. 

Els objectius fonamentals de l’Ajuntament de Manresa, quant a la política lingüística, 

han d’anar dirigits a impulsar i consolidar els avenços assolits.  

Per això, els objectius fonamentals són: 
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Objectius 

Avançar en la plena normalització lingüística del català. 

—  Millorar l’oferta de cursos de català adreçats a la nova immigració, tant promoguts 

pel Centre de Normalització Lingüística com amb convenis amb d’altres entitats per tal 

d’ampliar els alumnes i diversificar la franja horària. 

—  Potenciar els voluntaris per la llengua i les parelles lingüístiques. Fomentar el 

voluntariat lingüístic entre parelles d’estudiants, companys/es de treball, i companys/es 

d’entitats de persones nouvingudes i entitats diverses —esportives, culturals, socials... 

—  Potenciar els clubs de lectura fàcil per afavorir l’aprenentatge del català  i l’hàbit de 

la lectura. 

—  Informar i garantir els drets lingüístics de la ciutadania. 

— Fomentar l’acolliment lingüístic: informació sociolingüística, cursos, activitats i plans 

d’acolliment. 

D’altra banda, al si del mateix Ajuntament, la política lingüística s’ha d’orientar a la 

plena normalització de l’ús de la llengua catalana en el seu territori, començant per les 

seves dependències, ja que encara que la Llei estableix que la llengua pròpia de 

l’Administració municipal catalana és el català, encara no s’utilitza de manera habitual i 

preferent en tots els seus processos interns —policia, serveis de neteja urbana, etc. — 

i externs —relació amb els proveïdors, etc. 

Algunes propostes en l’àmbit de la política lingüística: 

— Elaborar un Pla municipal de normalització lingüística (PMNL), que estableixi 

clarament els objectius prioritaris, les actuacions que cal per assolir-los en els propers 

quatre anys. 

— Implicar en l’elaboració i execució del PMNL les entitats culturals i esportives, les 

associacions de defensa i promoció de la llengua, els partits polítics, els sindicats, les 

organitzacions empresarials i comerciants, les associacions de veïns i veïnes, els 

col·lectius d’immigrants i de cultures foranes, perquè, coordinadament amb 

l’Ajuntament, actuïn d’impulsors i de supervisors de la normalització lingüística en el 

seu àmbit d’actuació.  

— Exigir el requisit lingüístic en l’accés i en el manteniment en la funció pública. 
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— Fomentar l’aprovació de plans de normalització lingüística interns, propis de 

l’Ajuntament.  

— Seguir informant a les empreses, en el moment que sol·liciten l’autorització 

d’obertura o la notifiquen, de les obligacions lingüístiques. Verificar-ne, en el moment 

de la concessió de llicències i permisos, que realment es compleix la normativa. 

— Introduir en l’ús informàtic de l’Ajuntament el programari lliure, com a mesura per 

fomentar l’ús de la llengua catalana. 

— Incloure clàusules de normalització lingüística en els convenis amb les entitats i 

oferir el suport tècnic necessari per dur a terme les actuacions que s’hi indiquin. 

— Promoure plans d’entorn municipal per promoure l’ús del català com a llengua 

comuna i, per tant, com a eina integradora i de cohesió social de l’alumnat, els pares i 

les mares del municipi. 

— Promoure plans d’acollida municipals que estableixin un protocol per a les persones 

estrangeres que arribin al municipi, d’acord amb el Pacte nacional per a la immigració. 

— Participar activament al Consorci per a la Normalització Lingüística. 

— Afavorir l’intercanvi cultural amb tot l’àmbit dels Països Catalans, com ara trobades 

de corals, esbarts, diables, etc. 

 

CIUTADANIA 

Un dels trets diferencials d’Esquerra com a partit és el model de ciutadania. Tot i la 

diversitat que tot grup humà comporta, els referents municipals d’Esquerra som 

persones crítiques, honestes, tolerants amb la diversitat, compromeses amb la societat 

que ens envolta i exigents amb els drets però també amb els deures de tots i cadascun 

de nosaltres. 

Des d’Esquerra sempre defensarem unes institucions transparents, que no discriminin 

ningú per la seva raça, orientació sexual, edat, qüestions de gènere o senzillament per 

ser «diferent».  

Per això promourem la paritat de gènere i lluitarem perquè les dones de Manresa no 

estiguin excloses i rebin l’ajuda necessària si són víctimes de qualsevol discriminació o 

de la violència masclista. Lluitarem també perquè tota la ciutadania, especialment el 
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jovent, puguin viure amb plenitud la seva opció sexual, sense haver d’amagar-se ni 

justificar-se.  

No ens oblidem tampoc de la cooperació, perquè hem de recordar a tothom, 

especialment ara que estem travessant una greu crisi econòmica, que la solidaritat no 

és donar el que ens sobra, sinó compartir el que tenim. Ajudarem també els joven t a 

emancipar-se. 

Considerem també que la participació ha de ser clau, perquè no entenem la 

democràcia com una votació cada 4 anys, sinó com una democràcia participativa, en 

què tots els sectors de la societat estiguin representats, més enllà del consistori; un 

Ajuntament transparent i obert a qualsevol proposta que vingui del teixit associatiu i 

cívic és la màxima garantia que la classe política i les institucions no s’allunyen de la 

gent.  

 

1. POLÍTIQUES PER A LGBT 

Anàlisi 

Al llarg dels últims anys, al nostre país s’han produït canvis transcendentals en la 

normalització de la diversitat afectiva i sexual. El canvi social que hem viscut i que ha 

significat un notable avenç en el reconeixement dels drets de ciutadania de les 

persones LGBT —lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals—, no pot explicar-se sense 

l’existència d’un teixit associatiu que ha lluitat intensament, sovint en temps difícils, per 

aconseguir-lo, però també podem reivindicar el fet que el paper d’Esquerra a les 

institucions ha estat decisiu.  

Catalunya, amb Esquerra al Govern de la Generalitat, ha estat el primer país del món 

que disposa d’un Programa per el col·lectiu de gais, lesbianes i transsexuals, des de 

2006, i un Pla Interdepartamental per a la no discriminació de les persones LGBT, 

desenvolupant polítiques específiques per al col·lectiu. 

Catalunya es troba en un moment de crisi, una barreja de crisi econòmica, social i de 

valors. La situació econòmica no ha acompanyat per donar un major impuls del les 

polítiques socials. Això comporta l’aparició de nous reptes que cal abordar. Cal adoptar 

mesures per facilitar l’harmonització de les polítiques socials establint uns mínims de 

protecció i de justícia social dins d’una societat cohesionada. 



Programa electoral ERC Manresa – Municipals 2011   67 
 

Necessitem una Catalunya compromesa en una vigilància activa per salvaguardar els 

drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes, i prevenir 

qualsevol discriminació. En el marc català, cal assegurar els drets fonamentals dels 

gais i lesbianes, millorar els drets dels diversos models de família i fomentar la 

normalització social. D’altra banda, cal resoldre el greuge que les persones 

transsexuals tenen plantejat, assegurant-los el dret a viure plenament la seva identitat 

de gènere.  

Des d’Esquerra sempre hem defensat uns valors i uns drets fonamentals. Per 

Esquerra, allò que uneix els ciutadans i ciutadanes és el compromís amb els valors 

democràtics, el respecte pels drets humans i la voluntat d’avançar cap a un destí comú 

d’homes i dones lliures i iguals. En aquest sentit, ens centrarem a impulsar mesures 

per aconseguir la igualtat de fet en la nostra vida quotidiana, mitjançant la plena 

normalització i assumpció de la realitat LGBT per part de la societat. 

Totes les persones tenen dret a desenvolupar la seva vida, pública i privada, sense 

marginacions ni discriminacions. Per això, des de les administracions cal garantir 

aquest dret i promocionar el respecte a la igualtat de tracte, així com oferir els serveis 

que cada persona necessiti d’acord amb les seves condicions individuals i col·lectives. 

A banda de valorar i celebrar les fites aconseguides durant els últims anys, és ben cert 

que encara cal aconseguir desenvolupar polítiques actives i pròximes per assolir la 

plena igualtat de les persones LGBT respecte a la resta de la ciutadania. 

La discriminació que pateix el col·lectiu LGBT és desigual a Catalunya, així com el 

sentiment de no-integració. El país ha de superar la barrera del territori i estendre, més 

enllà de la capital, la normalització de les diferents opcions afectives i sexuals i la lluita 

contra la discriminació. Ens trobem majoritàriament amb dues realitats que cal 

afrontar: d’una banda, el jovent que se’n va dels seus municipis d’origen en cerca de la 

llibertat i l’anonimat que els ofereix la gran ciutat de Barcelona, una realitat que fa 

dècades que ocorre; i d’una altra banda, els nous models de família, que cada cop són 

més nombrosos i més visibles i cal vetllar perquè no pateixin cap tipus de 

discriminació. 

Per això proposem: 

Objectius 

— Realitzar actuacions que promoguin l’eradicació d’accions homòfobes o 

transfòbiques al municipi. 
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— Vetllar perquè no es produeixin actuacions discriminatòries als centres escolars ni a 

les empreses. 

— Vetllar per què els formularis i els registres municipals tinguin en compte la 

diversitat de models de família. 

— Establir un programa de suport a adolescents i joves GLTB, amb l’objectiu de lluitar 

contra situacions familiars conflictives, l’assetjament social/escolar i altres formes de 

violència per raó d’orientació sexual o identitat de gènere. 

— Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat afectiva i sexual, tot 

assegurant la presència normal de l’homosexualitat en les accions de formació i 

d’informació sobre salut sexual, en especial l’adreçada als i les joves i adolescents. 

— Incorporar a les xarxes de participació local aquelles entitats o grups centrats en el 

col·lectiu LGBT, assegurant-los el suport municipal i reconeixent-los un paper 

d’interlocutors.  

— Vetllar perquè totes les biblioteques públiques incorporin fons documental i material 

LGBT. 

— Promoure xerrades amb les AMPAs i les persones educadores respecte de la 

diversitat sexual i afectiva i de models de família. 

— Promoure accions adreçades a fomentar el respecte cap al col·lectiu LGBT. 

— Commemorar les dates assenyalades per al col·lectiu LGBT: el 28 de juny —dia 

mundial de l’Alliberament Gai i Lesbià—, el 17 de maig —dia mundial contra 

l’homofòbia—, i l’1 de desembre —dia mundial de lluita contra la SIDA. 

— Vetllar específicament per l’atenció i la no discriminació de les persones amb 

VIH/SIDA i altres malalties de transmissió sexual. 

— Realitzar accions formatives adreçades al personal municipal perquè coneguin la 

realitat LGBT i els nous models de família. 

— Actuar des de l’administració municipal enfront d’afirmacions, declaracions o 

actituds homòfobes provinents de les diverses comunitats religioses, d’entitats o 

personalitats del municipi. 

— Promoure la presència de continguts LGBT als mitjans de comunicació municipals. 
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— Garantir que als programes educatius, socials i culturals es faci atenció a 

l’homosexualitat, tenint en compte la seva realitat social i promovent el respecte a la 

diversitat com a mesura per evitar l’assetjament —bullying— homòfob. 

 

2. POLÍTIQUES PER A DONES 
 

Anàlisi 

Transversalitat de la perspectiva de gènere 

Avui dia, la transversalitat o el mainstreaming de gènere és l’eina bàsica per 

aconseguir situar les prioritats de les dones en totes les actuacions del govern. Si bé 

des de l’Ajuntament de Manresa s’han fet esforços per incorporar la dimensió de 

gènere en les actuacions municipals, la seva aplicació és, encara, força embrionària.  

Esquerra Republicana considerem fonamental avançar cap a la total i correcta 

aplicació de la transversalitat a totes les polítiques, a tots els nivells i a totes les etapes 

dels processos polítics. 

Objectius 

— Realització d'informes d’impacte de gènere per assegurar que les polítiques no 

tenen efectes desiguals entre dones i homes. 

— Assegurarem la revisió dels pressupostos municipals en perspectiva de gènere per 

aconseguir que l’impacte de la despesa pública sigui equitatiu. En aquest sentit, és 

fonamental l’elaboració d’indicadors no androcèntrics de seguiment dels pressupostos 

per mesurar l’impacte de les polítiques públiques sobre les dones i els homes. 

— Incentivarem  l’aplicació de la perspectiva de gènere i la transversalitat a altres 

àmbits de la societat. 

— Impulsarem, conjuntament amb les associacions de dones, el disseny d’un Pla 

Municipal de Polítiques de Dones que aglutini les accions a dur a terme per avançar en 

la igualtat efectiva entre dones i homes a la ciutat. 

— Donarem suport a la tramitació parlamentària de la Llei per a una nova ciutadania i 

per a la igualtat efectiva de dones i homes, que delimita competències municipals en 

matèria de polítiques de dones. 
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— Garantirem la coordinació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè 

dediqui els recursos suficients que ens permetin desenvolupar polítiques públiques 

d’igualtat efectiva entre dones i homes. 

Canvis culturals que transformin estructures i models patriarcals 

Avui podem constatar que el sistema patriarcal costa d’esborrar i de substituir per un 

de nou, atès que es tracta d’ una construcció universal, de sòlides arrels, de durada 

mil·lenària i de gran fortalesa, que afecta tots i cadascun dels àmbits de la vida dels 

éssers humans. Tanmateix, sabem que el patriarcat, en tant que construcció històrica, 

és transformable. Es tracta, doncs, de continuar el camí dels canvis ja empresos, 

gràcies a les reivindicacions de tota una genealogia de moviments feministes i de 

dones. 

• Reduir la presència de l’androcentrisme en l’imaginari social 

— Augmentarem les campanyes d’informació i formació sobre la necessitat de superar 

la concepció androcèntrica i patriarcal de la societat. 

— Fomentarem actes i jornades informatives sobre els diferents temes que interpel·len 

a les dones. 

• Fer visibles les aportacions de les dones 

—Visibilitzarem i difondrem les aportacions femenines programant activitats culturals 

que facin visibles les aportacions de les dones a la ciència, l’art, la literatura i la creació 

en general. 

— Impulsarem la recuperació de la memòria històrica de les dones promovent la 

incorporació de la perspectiva de gènere a l’arxiu històric de la ciutat. 

• Ús no sexista del llenguatge 

— Vetllarem per la total i correcta aplicació de la Guia per a un ús no sexista del 

llenguatge de l’Ajuntament de Manresa. 

• Promoció de l’acció coeducativa 

— Potenciarem i millorarem, a través dels diferents àmbits educatius (formals i 

informals), la coeducació com a mitjà per construir una nova organització social 

basada en la igualtat i el respecte a la diversitat. 

— Difondrem estudis, recursos i bones pràctiques didàctiques sobre coeducació.  
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— Potenciarem les polítiques d’educació i atenció afectiva, sexual i reproductiva, 

especialment en el col•lectiu de gent jove. 

• Incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones als espais esportius i de 

lleure 

— Elaborarem diagnosis que visibilitzin la segregació horitzontal i vertical existent a les 

federacions i clubs esportius. 

— Donarem suport a la visibilització de les dones en tots els àmbits de l’esport. 

— Realitzarem accions formatives en matèria de perspectiva de gènere per a les 

persones que intervenen en l’àmbit educatiu del lleure amb l’objectiu d’eliminar el 

sexisme i l’androcentrisme en les relacions i les pràctiques educatives i en el disseny i 

execució de les activitats. 

Violència masclista 

— Seguirem lluitant per l’eradicació de la violència masclista, en col·laboració 
amb el SIAD Montserrat Roig (CC9), i d’acord amb el desplegament territorial de la 

Llei dels drets de les dones a eradicar la violència masclista, tot demanant al Govern 

de la Generalitat la dotació dels recursos necessaris per al seu correcte desplegament. 

— Continuarem impulsant accions de sensibilització social, posant especial èmfasi en 

la identificació dels diferents tipus de violència (física, psicològica, social, econòmica) i 

els àmbits on aquesta es pot produir (domèstic, laboral, comunitari, etc.) 

— Desenvoluparem conjuntament amb tots els àmbits educatius estratègies per a la 

prevenció, la detecció i la sensibilització de la violència contra les dones, incidint 

especialment en el col·lectiu de la petita infància i gent jove. 

— Assegurarem que tots els serveis de la ciutat, fonamentalment escoles, centres de 

salut, serveis socials i guàrdia urbana, compleixen els requisits que exigeix la Llei 

5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

— Augmentarem el coneixement que la ciutadania té de la xarxa de recursos al servei 

de les dones que es troben en situació de violència i fomentarem la coordinació 

interinstitucional, interdisciplinar i l’abordatge integral per evitar la victimització 

secundària. 

Participació de les dones 
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La participació és una eina essencial per fer visible l’experiència, les expectatives i les 

necessitats de les dones. Actualment, la nostra ciutat disposa d’un important teixit 

associatiu femení, però que cal dinamitzar i ampliar, sobretot entre el jovent.  

• Dinamització i augment del teixit associatiu femení 

— Promourem l’associacionisme portant a terme accions concretes adreçades a 

dinamitzar el teixit associatiu femení, i incorporarem a l’agenda política les aportacions 

dels col·lectius de dones. 

— Dissenyarem i implementarem accions formatives i d’intercanvi d’experiències a les 

associacions de dones per aconseguir que incrementi la participació d’aquestes. 

• Participació de les dones en la vida política i social 

— Desenvoluparem un pla estratègic per fomentar la participació activa de les dones 

en la vida política i social de la ciutat, de manera que intervinguin en tots aquells 

processos de debat, reflexió i decisió que afecten el futur de Manresa. 

— Enfortirem i difondrem el Consell Municipal de la Dona, assegurant una major 

participació (especialment de dones joves) i una activitat més contínua que no es limiti 

només a la preparació del 8 de març i del 25 de novembre. 

• Participació de les dones en risc d’exclusió social 

— Fomentarem la participació i l’associacionisme de les dones nouvingudes. 

— Promourem polítiques d’acció positiva per a dones migrades. 

— Visibilitzarem el paper de les dones immigrades com a agents de transformació 

social. 

— Treballarem activament des dels serveis socials per detectar els casos de pobresa i 

exclusió social, especialment de les dones grans, dones amb discapacitat, dones 

nouvingudes, etc. 

Reorganització dels treballs i noves polítiques dels temps 

Quan ens referim als treballs no parlem només del treball de mercat remunerat, sinó 

que també hem de tenir en compte aquells treballs invisibilitzats que són 

imprescindibles per al benestar de les persones: d’una banda, els treballs familiars, 

domèstics i de cura (fets majoritàriament per dones) i, d’altra banda, el treball cívic i 

comunitari. 
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Esquerra volem iniciar un procés per fer visibles aquests treballs i remarcar la seva 

importància cabdal per al sosteniment social i el benestar de les persones, reformulant 

el valor de la cura com una pràctica social necessària, tant per als homes com per a 

les dones, i organitzar d’acord amb això els temps personal, familiar i els de tots els 

treballs. 

• Treball domèstic, familiar i de cura de les persones 

— Tindrem en compte el valor del treball de cura i atenció i del treball domèstic i 

familiar en la planificació de les polítiques econòmiques i socials. 

— Durem a terme accions de sensibilització social vers el valor del treball de cura i 

atenció, el treball domèstic i familiar i la coresponsabilitat, tenint en compte la diversitat 

familiar. 

• Impuls d’un nou model d’organització social i territorial que permeti equilibrar els 

temps i els treballs. 

— Dissenyarem i aplicarem un Pla local sobre els usos dels temps a Manresa, seguint 

la guia editada per la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del 

Govern de la Generalitat. 

— Afavorirem la incorporació de la perspectiva dels temps a tots els àmbits de les 

polítiques municipals. 

— Seguirem treballant en la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps. 

— Divulgarem estratègies de noves organitzacions del temps de treball que permetin 

la conciliació amb el temps personal, familiar i social. 

— Donarem suport a les empreses manresanes que vulguin impulsar un Pla d’Igualtat. 

 

3. COOPERACIÓ 
 

Anàlisi 

Durant els darrers anys, el model de desenvolupament predominant ha entrat en una 

profunda crisi mundial, i les conseqüències econòmiques, alimentàries i ambientals 

han afectat greument milions de persones. Una situació que ha empitjorat en la 

mesura que la crisi financera també ha afectat els compromisos dels donants 
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tradicionals d’ajuda oficial al desenvolupament, provocant una forta retallada en el 

finançament del desenvolupament per als països més empobrits. 

 

I ara, quan internacionalment és més reconegut el paper determinant de la cooperació 

pública descentralitzada en el debat sobre l’eficàcia de l’ajuda, és quan més perilla la 

pervivència del model català de cooperació municipalista. Un model que va néixer fa 

30 anys i que avui està en crisi, com també ho està el principal referent de la 

cooperació internacional municipalista a casa nostra, el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, que enguany celebra els vint-i-cinc anys del seu naixement. 

 

Malgrat la crisi, cal seguir treballant en polítiques de cooperació buscant la màxima 

eficiència dels recursos que s'hi poden esmerçar. 

Objectius 

— Aconseguir una aportació dels ingressos ordinaris de l’Ajuntament a ajuts a països 

en vies de desenvolupament, a través del Consell de Solidaritat. 

— Seleccionar aquells projectes que tinguin un grau de necessitat més gran, garanties 

prou consistents i implicació de persones o entitats de la ciutat. 

— Crear i vertebrar un projecte solidari de ciutat que realment identifiqui Manresa amb 

una determinada problemàtica de cooperació, adreçada a alguna zona vinculada amb 

persones vingudes a la nostra ciutat. 

— Potenciar que siguin entitats locals les que gestionin el projecte de cooperació, és a 

dir, potenciar la cooperació directa entre poblacions i entitats de base.  

— Col·laborar amb les entitats d'immigrants per potenciar l’activitat de cooperació com 

a mesura facilitadora de la integració d'aquests. 

 
 

4. GENT GRAN 

Anàlisi 

En els darrers anys, els canvis demogràfics i l’evolució social han generat un important 

augment de l’esperança de vida a casa nostra, la qual cosa ha provocat un increment, 

que anirà en augment, del pes social de la gent gran. Les administracions tenen com 

un dels principals objectius promoure la qualitat de vida i el benestar a tots els nivells 
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en aquest procés d’envelliment. Des dels ajuntaments, doncs, cal promocionar un 

conjunt d’accions que han de portar a visibilitzar la gent gran, a fer-los partícips per 

exercir els seus drets i deures, sense oblidar de promoure la interrelació entre 

persones de diferents generacions. 

Objectius 

Treballar per l’atenció a la gent gran, afavorir la seva aportació a la societat 

— Proposar polítiques que donin més autonomia a la gent gran. 

— Potenciar la bona predisposició de la gent gran a participar en la vida cívica, i que 

més persones prejubilades col·laborin fent feines de voluntariat social o cultural. 

— Seguir dedicant una atenció prioritària al servei d’atenció domiciliària (SAD), per tal 

de fomentar la permanència dels avis a llurs cases. Només se’n podrà fer ampliació si 

s’amplia el finançament dedicat per l’Estat i la Generalitat per fer efectiva la Llei de 

Dependència.  

— Potenciar el programa Xec-servei, a fi d’augmentar els suports ja siguin d’àmbit 

individual o familiar. 

— Augmentar les persones grans que disposen de teleassistència, de forma que 

puguem satisfer totes les peticions justificades.  

— Incrementar les places de residència assistida a la ciutat, amb la construcció per 

part de la Fundació Socio Sanitària de Manresa (FUSAM) d’un complex que inclogui 

residència i centre de dia, i que estigui molt orientat a les persones que pateixen 

Alzheimer.  

 

— Especial cura amb les dones grans, que viuen soles i que de vegades ho fan en 

males condicions. Detecció, seguiment i suport.  

— Afavorir polítiques de relació intergeneracional: programes Viure i Conviure. 

— Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els 

afectin directament. 

— Plans de dinamització socio-cultural per a la gent gran.  

— Estimular, integrar i promocionar la gent gran perquè es vinculi amb el seu entorn 

veïnal i socio-cultural.  
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— Afavorir el voluntariat actiu en casals, centres cívics i associacions. 

— Sensibilitzar la ciutadania pel respecte i l’atenció a la gent gran. Fomentar les 

activitats intergeneracionals de tot tipus. 

— Impulsar polítiques per a un envelliment actiu, d’autonomia de les persones i de 

suport a la gent gran que viu sola. 

— Incrementar les actuacions esportives i d’exercici físic i totes aquelles encaminades 

a millorar la qualitat de vida i la salut. 

— Impulsar la participació en el foment, recerca, estudi i difusió de la memòria 

històrica i col·lectiva. 

— Promoure les Aules d’extensió universitària per a la gent gran, per tal que siguin 

espais per promoure l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements i d’experiències. 

— Afavorir l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) perquè la gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti totes les possibilitats 

potencials de relacionar-se amb altres persones i conegui tots els recursos disponibles 

a la xarxa. 

— Promocionar les vacances, els intercanvis i el turisme per a gent gran que realment 

siguin culturals, formatius i convivencials. 

— Facilitar la mobilitat i promoure l’accés a activitats i serveis amb descomptes per tal 

de contribuir amb les persones grans amb menys recursos. 

 

5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I MOVIMENTS SOCIALS 
 

Anàlisi 

Els darrers governs municipals han tingut la voluntat d’impulsar la participació 

ciutadana com un dels canals d’aprofundir en la corresponsabilització de l’acció 

política entre governants i ciutadana. Amb tot, a l’hora de fer balanç el resultat 

desigual. Al costat d’aquells programes en què la participació ciutadana ha estat clau i 

reeixida (des de l’Agenda-21 l’any 1996 fins els més recents PEC –Projecte Educatiu 

de ciutat- o els regulars PAM –Pla d’Actuació Municipal per cada començament de 

mandat-), també s’ha donat un procés de burocratització de la participació ciutadana 
que no ha permès actuar sovint amb la rapidesa necessària. 
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A Manresa podem anar molt més enllà: Caldria fer un pas més i avançar cap un 
model de participació que  fos intrínseca de la manera de fer del govern de la 
ciutat. No parlem dels consells sectorials, que ja fan la seva feina de seguiment si hi 

ha voluntat de transparència i debat. Es tracta de que la pròpia activitat generada pel 

municipi incorpori de facto l’aspecte de la participació ciutadana, aquest retorn o 

empoderament que abans esmentàvem. El cas de l’Anella Verda, aquest darrer 

mandat, podria ser paradigmàtic. 

Amb aquest criteri, el regidor o regidora de participació ciutadana deixa de ser una 

baula més de la cadena i esdevé un dinamitzador que garanteix que cadascuna de les 

regidories de manera ordinària preveu aquest exercici d’incorporar la participació 

ciutadana a la seva tasca, de la mateixa manera que cal garantir també un treball 

transversal entre regidories. Ras i curt, la regidoria de participació ciutadana ha 
d’exercir un lideratge clar sobre les altres pel que fa a comunicació, intercanvi i 
difusió de l’activitat municipal. Que sap veure en cada exercici de participació 

ciutadana no pas un risc sinó una oportunitat de compartir criteris, d’enriquir-los i fins, 

quan escau, de defensar-los. Perquè al costat de les eines municipals –professionals, 

tècnicament preparades- reconeix també la capacitat dels ciutadans que en la seva 

condició de voluntaris volen participar i comprometre’s en la presa de decisions. 

 

Objectius 

A Manresa volem millorar la participació de la ciutadania en la governança de la 
ciutat: la majoria dels ciutadans i, encara que en menor mesura el teixit associatiu, 

desconeixen les possibilitats de participar, influir i implicar-se en els afers de la vida 

pública local, més enllà de les relacions habituals de sol·licitud d’informació o la 

formulació de queixes i suggeriments. Es fa evident, doncs, la necessitat d’augmentar i 

garantir la presència de la xarxa associativa de la ciutat en els diversos espais i 

processos de participació, així com la necessitat de promoure i potenciar la presència 

d’aquells grups socials que no acostumen a participar o desconeixen les possibilitats 

de participació, com per exemple les persones nouvingudes, la gent més jove o la 

ciutadania no organitzada.  

Tanmateix, en l’actualitat s’ha de millorar la interrelació dels diferents òrgans de 

participació que ja existeixen, i això dificulta l’aprofitament i la racionalització de la 

participació de les entitats. Cal, doncs, revisar i revitalitzar alguns dels òrgans 



Programa electoral ERC Manresa – Municipals 2011   78 
 

existents, reduir-ne el nombre total, completar-ne alguns d’àmbits temàtics i avançar 

en la recerca de nous mètodes de participació més àgils i propers 

 

Propostes 

— La revisió del reglament, dels mecanismes i dels processos que facilitin la 

participació dels ciutadans i ciutadanes en la vida pública. Establirem un nou marc de 

participació que generi els mecanismes adequats i promogui la relació entre els veïns i 

l’Ajuntament. 

— Realitzar accions formatives entorn de la participació ciutadana per als electes i 

tècnics municipals, i per al teixit social. 

— Afavorir la coordinació entre les diferents àrees municipals que gestionen 

consells, per tal d’establir circuits i canals d’informació entre els diferents òrgans 

estables de participació, que en garanteixin una veritable transversalitat. 

— Facilitar la implicació de la ciutadania impulsant fórmules innovadores de 

funcionament en els processos participatius que s’adaptin a la realitat quotidiana de les 

persones i a les seves necessitats de conciliar la vida familiar i laboral, el temps 

personal i el de participació en la vida comunitària de la ciutat.  

— Incorporar la visió de la gent gran, dels joves i infants al disseny de l’espai públic, la 

mobilitat, l’urbanisme, la seguretat, i en general a tots els aspectes de la ciutat. 

— Donar més protagonisme social als òrgans de participació, incrementant-ne la 

presència en els mitjans de comunicació i Internet. Fomentant l’ús de les tecnologies 

de la informació i la comunicació per facilitar la participació ciutadana, mitjançant els 

missatges d’SMS i les eines del web 2.0. 

— Posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes, i del moviment associatiu en 

general, la infraestructura necessària per al seu desenvolupament, dissenyant i 

executant una xarxa d’equipaments cívics adequada a la dinàmica de 

l’associacionisme local i a les possibilitats del municipi.  

— Enfortir la xarxa d’equipaments cívics, apostant per una gestió coordinada entre 

administracions que incrementi les possibilitats d’ús al més gran nombre possible 

d’entitats.  
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— Promoure la cooperació entre entitats, tant des del punt de vista material (cessió o 

aprofitament d’espais i infraestructures) com des del punt de vista de l’oferta 

d’activitats i serveis. 

— Redefinir els mecanismes de suport a les entitats creant un programa de suport 

sobre models, mecanismes de coordinació i gestió, sistemes i metodologies. Àmbits: 

subvencions, convenis, formació, assessorament, consultoria, dinamització. 

— Fomentar decididament el voluntariat, i construirem conjuntament amb les entitats 

que ho desitgin un pla de captació d’associats i de difusió de les seves activitats. 

— Estudiar la viabilitat de transferir al teixit associatiu la gestió de determinats serveis 

voluntaris, vinculats al lleure, l’esport, la cultura o el foment de la convivència. 

— Fer un Urbanisme més propera als ciutadans  

 

• Ampliar la informació dels projectes d’obres i de planejament, i fer-ho de 

manera que resulti entenedora per la majoria de ciutadans. 

 

• Establir un mètode per la participació dels veïns des de l’inici del projecte de 

renovació de places i carrers. 

 

• Debatre obertament l’estètica, la funcionalitat i l’amabilitat dels espais urbans a 

fi de que la ciutat faci més seves les propostes de renovació urbana. 

 

• Avançar en els pressupostos participatius tot acordant, en els consells 

territorials, les prioritats de millores urbanes sempre que es garanteixi prou 

informació tècnica i la pluralitat d’interessos dels veïns de la zona. 

 

• Debat periòdic de l’acompliment del Pla Integral de Revitalització del Nucli Antic 

cada dos anys. 

 

• Revitalitzar el Consell d’Urbanisme, marc de debat pels grans projectes de 

planejament, per tal que sigui un autèntic fòrum d’intercanvi d’idees i de debat 
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6. JOVENTUT 
 

Anàlisi 

Els joves son el motor de desenvolupament de la nostra societat. Son un col·lectiu molt 

dinàmic, amb unes condicions i trets específics que els diferencien de la resta de 

sectors poblacionals. En aquests moments, però, també són qui pateixen amb més 

intensitat la crisi, amb una precarietat laboral elevada, un índex d’atur molt superior a 

la mitjana i dificultats per accedir a un habitatge digne. 

 

Criteris d'Actuació 

La voluntat del programa d’Esquerra per les properes eleccions municipals és la de 

promoure la igualtat d’oportunitats entre els joves, facilitar l’emancipació i l’accés 

universal a l’oci, la cultura i l’educació, vetllant perquè tots els joves de Manresa tinguin 

al seu abast els recursos mínims indispensables que els permetin ser ciutadans de ple 

dret i escollir per ells mateixos quina ha de ser la seva trajectòria vital 

 

Objectius 

Oferir recursos que facilitin l’autonomia, la qualitat de vida i la igualtat 

d’oportunitats de la gent jove  

 

— Crear una oficina jove que facilitarà l'accés a la informació en salut, educació, 
ocupació i habitatge. Aglutinant els recursos ja existents i abordant en una finestreta 

única totes les dimensions personals i socials dels joves. 

 

— Mantenir i consolidar les estratègies d’informació específiques pel col·lectiu de 

joves:  

• Servei d’Informació Juvenil Sapskè 

• PIDCES i activitats complementàries de dinamització als IES 

• Web portal jove, butlletí digital Sapsk, agenda’t,... 
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— Mantenir una oferta formativa diversa i adaptada a les diferents realitats juvenils de 

la ciutat: TIC, disseny, arts plàstiques, música, teatre, associacionisme juvenil, 

universitat,.... 

 

— Mantenir i potenciar l’adjudicació d’habitatges de protecció oficial per joves i ampliar 

la borsa de mediació per afavorir el lloguer d’habitatges buits a preus assequibles pels 

joves. 

 

— Continuar potenciant un oci alternatiu que promogui hàbits saludables, 

respectuosos amb la resta de la ciutat  i que canalitzi la creativitat i innovació 

(programació del Casal la Kampana, Penja’t de l’Estiu, Platea Jove, Casa de la 

Música, promoció de l’esport, millora de l’accés a la cultura, foment del coneixement 

de l’entorn natural de la ciutat...). 

 

Potenciar la participació juvenil i la seva implicació per construir una ciutat 

plural, respectuosa i enriquidora 

— Consolidar els espais d’interlocució i treball conjunt entre l’Ajuntament i el col·lectiu 

juvenil, prioritzant el treball en xarxa entre les diferents iniciatives juvenils del territori 

• Coordinadora/ Consell  de Joves 

• Taula de tècnics i tècniques de joventut 

• Trobada de delegats d’ensenyament secundari 

 

— Continuar impulsant estratègies de suport al teixit associatiu juvenil (convocatòries 

de subvencions per entitats juvenils, assessorament d’entitats, cessió d’espais, banc 

de recursos,...). 

 
 


