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PREÀMBUL  
"Una #NovaManresa en un #NouPaís"
HO  FAREM  
Esteu llegint el programa electoral que Esquerra Republicana de Catalunya a Manresa posa a
consideració dels ciutadans per a les properes eleccions municipals del proper maig de 2015 ("24M").
Primer de tot, hem d'explicitar el nostre compromís amb el procés cap a la independència del país.
ELS AJUNTAMENTS PER LA INDEPENDÈNCIA
Compromís de les candidatures que concorren a les eleccions municipals del 24/05/2015
La candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya de Manresa, és conscient del repte políticament
transcendent que viu el país arran del procés per constituir un nou Estat independent per a Catalunya.
També és sabedora del paper especialment important que hi tenen els municipis, així com de la
necessitat d'impulsar des dels ajuntaments les accions que corresponguin per continuar donant
fortalesa, legitimitat i suport al procés. Per això, els/les integrants d'aquesta candidatura, en el cas de
ser elegits com a regidors/es, alcalde o alcaldessa del nostre ajuntament, ens comprometem a:
1) Proposar al primer Ple municipal ordinari l’adhesió o continuïtat del nostre ajuntament a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a tenir-hi un paper actiu.
2) Promoure campanyes des del nostre grup municipal per contribuir a fer que les eleccions al
Parlament del 27 de setembre tinguin un clar sentit plebiscitari i que les guanyin les forces
que incloguin el full de ruta cap a la constitució d’un Estat independent en el seu programa.
3) Assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre configurin una
majoria independentista al Parlament, proposarem que el nostre ajuntament, amb el seu
alcalde o alcaldessa al capdavant, es posi a disposició del govern del país per tot el que
consideri oportú en la gestió de la constitució de l’Estat català, superant, si cal, totes les
traves que hi puguin posar els poders de l'Estat espanyol.
4) Proposar que l’alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat i representant legítim de tots
els veïns/es del municipi, participi a l’Assemblea de Càrrecs Electes que es constituirà per
donar suport al procés d'emancipació nacional. En el cas que les institucions espanyoles
intervinguessin o suprimissin les institucions catalanes d'autogovern, aquesta Assemblea
hauria d'assumir la governació de Catalunya, donant així continuïtat al procés i garantint-ne la
màxima legitimitat democràtica i institucional.
Tot seguir, i abans d'entrar en detall, volem us volem explicar les línies mestres amb les que hem
treballat i quins passos hem seguit.
ERC partit obert.
La gent d'Esquerra tenim clar que un partit és només una eina al servei dels ciutadans. Això vol dir,
que la nostra manera de fer sempre és escoltar i proposar. És el que fem a les nostres assemblees
locals, però també, quan ens toca gestionar, quan estem a la oposició i a l'hora de preparar el
programa. Som un partit obert a les persones i a les idees, en constant renovació, amb l'únic objectiu
del benestar dels ciutadans.
En aquest programa hi trobareu aportacions de ciutadans, d'entitats, d’experiències d'altres municipis,
etc. no importa de qui sigui o d'on surt una bona idea, si aquesta és bona. Amb el mateix criteri que
obrim les llistes electorals a persones independents, pensant en qui pot aportar més, el programa
també és obert a totes aquelles idees i propostes que siguin vàlides per a la nostra ciutat.
Aquesta és la nostra manera de fer. En aquests moments en que es parla de partits tancats, per
nosaltres és important recordar que no tots els partits són iguals. Les més de 12 trobades sectorials i
la campanya Imagina’t Manresa, són, per al present 2015, la continuïtat del que sempre hem fet,
posar el partit a disposició dels ciutadans.
Pel canvi social.

ERC és un partit que té per objectiu una societat més justa en un país lliure. Per això treballem per a
la equitat, per a la igualtat d’oportunitats, pel benestar de les persones i per fer desaparèixer
qualsevol forma d’opressió. Hi treballarem des de l’Ajuntament, conscients de les limitacions de
competències i finances. Però amb el convenciment que amb idees i complicitats es pot fer molta
feina.
Ara més que mai, les polítiques socials i les nacionals són una mateixa cosa. Des de l'administració
més propera al ciutadà, hem d'ajudar tant com puguem als que més pateixen. Entre tots hem de
vetllar per al repartiment just de les ajudes públiques, coordinant-les correctament amb les d'origen
privat. És un repartiment que sempre es pot millorar, però, com a partit d'esquerres, pensem que en
temes tant sensibles com les ajudes a l'alimentació o el dret a un habitatge digne, sempre és millor
errar per excés que per defecte. En tot cas, no hem de permetre que es compleixin les profecies dels
que diuen que abans es trencarà Catalunya que Espanya. El nou país, ha de ser el país de tots.
Superar una situació difícil.
Manresa ha patit amb especial contundència els efectes de la crisi econòmica. La pèrdua de llocs de
treball i l’augment de les persones que pateixen una situació de pobresa són avui el principal
problema de la ciutat. La defensa dels drets i dels interessos dels treballadors, de les classes populars
i en especial dels més desafavorits, és fonamental.
Resoldre plenament aquests problemes supera les possibilitats del municipi, però tenim propostes per
contribuir-hi i sumar esforços. Des de seguir millorant l'eficiència de l'administració, passant per fer
acompanyament de les iniciatives empresarials, fins a buscar proactivament propostes que portin
activitat econòmica i llocs de treball a la ciutat.
Al servei dels ciutadans.
La majoria de persones que treballen a l'Ajuntament, siguin professionals públics o càrrecs polítics,
tenen una actitud positiva. Però també és cert que, a vegades, les actituds de l’Ajuntament no
responen prou a la funció d’estar al servei dels ciutadans. En alguns casos, els ciutadans tenen la
percepció de ser mal atesos i fins i tot de patir una certa indefensió.
Ens comprometem a treballar perquè tots els ciutadans se sentin ben atesos per l'administració i, en
aquesta a línia, la creació de la figura del síndic del ciutadà, ha de donar garanties complementàries a
tots els manresans que pensin que no reben un tracte correcte de l'Ajuntament.
Pactes de Ciutat.
Sumar, arribar a acords, pactar, és la manera de fer dels catalans. Des del govern o des de l’oposició
hem procurat sempre fer possible els pactes per a millorar Manresa. El “Pacte de ciutat per la
promoció econòmica i la cohesió social", fet a proposta d’ERC, n’és un bon exemple.
Seguirem treballant buscant el màxim consens, el màxim acord possible, sempre amb la convicció que
és el camí a seguir. Els pactes són la garantia d'estabilitat, requisit indispensable per avançar en
promoció econòmica, ensenyament, sanitat, etc. Els resultats de la majoria de les polítiques no
arriben en una sola legislatura, hem de treballar, per tant, perquè els pactes siguin la norma.
Tanmateix, no és senzill treballar en la cultura del pacte, a més de les dificultats pròpies de qualsevol
acord, tenim la mala influència de l'Estat Espanyol, on la idea predominant dels partits que hi
governen, és el de la imposició, i que un canvi de govern ha de comportar, forçosament, grans canvis
legislatius i de reglamentació. Així ho hem constatat en àmbits com l'ensenyament, la justícia, la
sanitat o l'energia.
Planificant el futur : Un projecte de ciutat
En temps de crisi cal ajustar molt tant la despesa com la inversió. És un bon moment per a fer
endreça. Però fins i tot en aquest escenari advers, col·laborant amb altres administracions i buscant
finançament privat, sempre hi ha marge per a projectes. Cal planificar pensant en el mitjà i llarg
termini, amb projectes engrescadors i participats per la majoria dels ciutadans i alhora amb una
perspectiva més realista i austera de la que es té en els anys de bonança.
El projecte Manresa 2022 vol posicionar la ciutat com un referent del turisme espiritual i de
pelegrinatge. I aprofitar la commemoració ignasiana preparant la ciutat, i en especial el Centre
Històric per fer-los més atractius i per acollir els visitants. Un projecte que s’ha de treballar
conjuntament amb el teixit associatiu i empresarial manresà.

Cal aprofitar aquest esdeveniment per transformar la ciutat, completar la Façana sud i el parc
Cardener, i contribuir a la millora del Nucli Antic. Però el projecte Manresa 2022 no afronta tots
problemes ni les actuacions que calen per la revitalització de Centre Històric, com per exemple
referents a l’habitatge o la cohesió social. Per això considerem imprescindible la redacció d’un nou
Integral per la Revitalització del Nucli Antic.

del
els
les
Pla

El POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal), eina principal de la planificació urbanística, està
actualment en revisió. Pensem que s'ha de seguir regint pels criteris de sostenibilitat i preservació de
l'equilibri entre els interessos comuns i particulars. Assolir-ne l'aprovació provisional amb el màxim
suport, serà un objectiu clar de la legislatura, procurant corregir aquells temes que considerem mal
resolts en el document que s’ha aprovat inicialment.
Transparència i honestedat.
Manresa no ha patit episodis de corrupció que per desgracia s’han produït en altres administracions.
Esquerra és un partit net de corrupció i de finançaments irregulars. La transparència, donar la màxima
informació a tothom i en tot moment, és a per nosaltres una obligació, una garantia per evitar
corrupcions o favoritismes. Al capdavall, és la millor forma de fomentar la participació de la
ciutadania.
Tot i això, molts manresans creuen que la corrupció és estesa també a Manresa, a tots els partits i
administracions. Combatre la corrupció és transparència, mesures de control i perseguir judicialment
tots els casos sense excepció, però també ho és no escampar difamacions i respectar els ciutadans
que prenen la decisió de dedicar una part del seu temps al servei públic. Treballar amb honestedat, ha
estat i serà la nostra forma d’actuar. Pensem que així ho han fet la majoria de manresans que, en
més de 30 anys d’ajuntaments democràtics han destinat part de la seva vida a oferir un servei públic
a través de la política, amb més o menys encert, però sense enriquir-se.
En la mateixa línia, també és important reduir la distància entre administracions i ciutadans. Les
administracions que els ciutadans se senten com a pròpies i els polítics que se senten vigilats, són els
que tenen menys casos de corrupció. Cal un agraïment especial als ciutadans que tenen el temps i la
voluntat de practicar la democràcia més enllà de l'exercici del vot: col·laborant en processos
participatius, seguint l'activitat municipal, reclamant el compliment dels compromisos electorals,
aportant idees i propostes, denunciant a aquells polítics que es neguen a atendre els ciutadans i, si hi
ha indicis clars, denunciant als jutjats els delictes dels quals tinguin coneixement.
Compromís per una Catalunya independent.
Disposar d’un estat propi, la República Catalana, farà possible millorar el benestar dels manresans.
Treballar per a una Catalunya independent és treballar per a poder disposar de més recursos i prendre
millors decisions. Per això des de l’Ajuntament hi contribuirem.
El baix perfil democràtic de l'Estat Espanyol i de la majoria dels partits d'àmbit estatal: PP, PSOE,
UPyD y Cs, ha impedit que els catalans exercim lliurement el nostre dret a decidir. Les properes
eleccions municipals del 24 de Maig (24M) esdevindran una primera volta de les eleccions
plebiscitàries del 27 de Setembre (27S). En el debat de les idees, pensem que la prioritat han de ser
els temes municipals, però també hi haurà d'haver temps per contraposar les qüestions d'àmbit
nacional.
Serem especialment bel·ligerants amb aquells posicionaments que, havent negat el "dret a decidir"
dels catalans, reclamin cínicament que els debats siguin exclusivament d'àmbit municipal. No és per a
nosaltres només una qüestió formal, al darrera d'aquesta opinió hi ha els mateixos partits que neguen
als municipis de Catalunya la capacitat de gestionar els recursos que els pertoquen, al capdavall, la
capacitat de resoldre molts dels problemes dels nostres conciutadans.
En aquest nou país que anem a construir Manresa hi ha de tenir un paper rellevant. Superada la
imposició de les províncies, Manresa ha d’assolir la capitalitat de la Vegueria de la Catalunya Central, i
l’ha d’exercir ja ara en l’àmbit econòmic i dels serveis.
Un programa viu en un entorn canviant.
El programa és una referència que cal adaptar constantment als canvis de situació i a les noves
oportunitats, mantenint la coherència amb els valors i objectius que defensem.
En un món que demana flexibilitat, en el que a vegades cal aprofitar oportunitats que ningú ha
previst, cal adaptar el programa electoral buscant l'equilibri entre el compliment de les propostes que
s'hi fan i allò que realment és factible en un moment determinat. Tenint clar que l'objectiu final és el

benestar dels ciutadans, i que valors i objectius principals no canvien, pensem que les propostes del
programa són un bon punt de partida per a començar a treballar.
Un programa amb objectius clars.
El present document sintetitza les propostes d’ERC per Manresa i exposa les que considerem més
prioritàries. Hem fet una selecció buscant un equilibri entre els diferents àmbits municipals. Procurant
que no es faci feixuc i que arribi al màxim nombre de ciutadans.
Per acabar amb aquest preàmbul, recordar-vos el que dèiem al començament: és un programa
obert. Agrairem molt sincerament qualsevol comentari, proposta, etc. que el pugui enriquir.
Tot seguit us presentem les propostes agrupades en 5 blocs: "Cohesió Social", "Promoció Local",
"Territori i Sostenibilitat", "Ciutadania" i "Governança".

COHESIÓ  SOCIAL  
Estem patint les greus conseqüències d’una crisis econòmica salvatge que ha posat a moltes persones
al llindar de l’exclusió social, afectant-los amb la pèrdua de l’habitatge en alguns casos, amb la
impossibilitat de poder portar a terme una alimentació adequada o rebre una sanitat eficient i de
qualitat: per això el primer ha de ser vetllar perquè tots els ciutadans i ciutadanes de Manresa puguin
viure dignament. Cal doncs prioritzar els recursos en aquests àmbits, ajudar i coordinar la gran tasca
de les entitats del tercer sector i del voluntariat, i mitjançant l’educació, la cultura i l’esport,
cohesionar socialment una nova i millor Manresa per a tothom.

Acció  Social  
•  

Manresa fam zero. Prioritzar la detecció i solució del problema de la fam a Manresa. Vetllar i
treballar per tal que no hi hagi nens que es quedin sense menjar, inclosos els mesos de vacances
escolars, a través de beques de menjador, que són finançades per Generalitat i l’Ajuntament, o
estudiar altres mètodes menys costosos i més efectius, com facilitar menjar cru a les famílies amb
problemes econòmics però no desestructurades, per tal que aquestes puguin alimentar als seus
fills i tot el nucli familiar.

•  

Potenciar el programa Xec-servei, que dóna ajut econòmic, en forma de xec/hora, a aquelles
persones que precisen d’atenció domiciliària, i que no poden ser atesos pel servei d’ajut a domicili.
S’han d’augmentar els suports ja siguin d’àmbit individual o familiar.

•  

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.

•  

Prioritzar les ajudes destinades al lleure dels infants de famílies desestructurades o amb risc
d’exclusió social.

•  

Actualitzar i fer seguiment de les dades de l’Observatori Social de Manresa.

•  

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.

•  

Emprendre polítiques que facilitin la participació activa de l’alumnat d’origen estranger a les
diferents entitats i associacions culturals, educatives, esportives, etc. de la ciutat.

•  

Treballar per la formació i la inserció laboral dels col·lectius amb risc d’exclusió social des del CIO
(Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació), en coordinació amb els serveis socials.

•  

Vetllar perquè l’Ajuntament mantingui el percentatge legal de persones amb discapacitat dins el
personal laboral en plantilla, i si és possible, augmentar aquest percentatge mínim.

•  

Establir clàusules socials en els concursos per tal d’afavorir la inserció dels col·lectius amb més risc
d’exclusió.

•  

Coordinar-se i col·laborar amb les entitats de Manresa del tercer sector que ofereixen ajuts a les
persones amb necessitats, de forma que es pugui maximitzar la seva gran tasca abastant a tota la
població necessitada de Manresa. (Creu Roja, Càritas, Banc dels Aliments, entitats veïnals, ...).

•  

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. És essencial
que l'Ajuntament agraeixi i reconegui la tasca del voluntariat que treballa altruistament per a les
persones i per a Manresa.

•  

Dinamitzar conjuntament amb les entitats del tercer sector el portal municipal de voluntariat
“Regala Temps” per aprofitar al màxim la disponibilitat de persones que volen aportar el seu
temps i coneixements a la comunitat.

•  

Donar suport i prioritzar la tasca dels serveis socials per ajudar les persones amb risc d’exclusió
social.

•  

Mantenir el sistema d’ajuts que pugui resoldre aquelles necessitats més immediates de les famílies
en situació d’exclusió social, i el tràmit de les sol·licituds de renda mínima d’inserció cap a la
Generalitat de Catalunya.

•  

Potenciar i difondre l’arbitratge de l’Oficina de Consum com a sistema alternatiu per a la resolució
de conflictes menors i de conflictes derivats de contractacions en massa.

•  

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 com a pas
previ a la via judicial.

•  

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.

•  

Apostar per una justícia de proximitat basada en l’oferiment integrat dels diferents serveis de
solució de conflictes.

•  

Tenir especial cura amb les persones grans, que viuen soles i que de vegades ho fan en males
condicions. Detecció, seguiment i suport.

•  

Vetllar pel bon funcionament dels Centres de Dia.

•  

Promoure l’increment de places de residència assistida a la ciutat, recolzant a la Fundació
Sociosanitària de Manresa (FUSSAM) en l’ampliació de l'edifici del carrer del Remei de Dalt, i al
carrer Talamanca, al convent de les Caputxines.

•  

Aconseguir que el servei de teleassistència abasti a totes les persones que ho necessitin.

•  

Afavorir polítiques de relació intergeneracional i donar suport a programes que ho promoguin.

•  

Realitzar polítiques integrals de Cohesió Social mitjançant programes transversals de les diferents
regidories de l'àrea de Serveis a les persones.

•  

Donar transparència als pressupostos municipals per tal de racionalitzar i prioritzar els recursos
forçant polítiques d’ajudes que permetin cobrir les necessitats bàsiques de tots els infants i
ciutadans.

•  

Incentivar iniciatives de treball per a persones amb risc d’exclusió social, com els projectes de
treball en horts socials; eines que possibiliten entrar en contacte amb més gent (reforç de la seva
xarxa social), sentir-se útils (reforç de l’autoestima), aprendre un ofici, lligar-se amb la terra
(integració) i, així, tenir més eines de cara al futur.

•  

Informar a les associacions de veïns i a les comunitats de veïns dels serveis oferts pels serveis
socials i facilitar telèfons o adreces de contactes per tal de poder informar si es detecten
problemàtiques socials entre els veïns, com maltractaments de gènere, infants o gent gran mal
atesa, etc.

•  

Fer un catàleg de totes les ajudes municipals que es presten per tenir informats als ciutadans i
que aquests sàpiguen a quines es poden acollir si escau.

Habitatge  

•  

Impulsar un Conveni amb el Col·legi d’Advocats de Manresa, aprovat per acord de Ple, per la
mediació entre propietaris i llogaters quan es produeixen impagaments de lloguers que poden
acabar en desnonament.

•  

Promoure i ampliar, conjuntament amb FÒRUM, el nombre d’habitatges destinats a lloguer social,
tant en la gestió dels que té propis com dels que té cedits.

•  

Mantenir la recollida i gestió de sol·licituds de subvencions de la Generalitat i l’estat pel pagament
del lloguer de famílies amb risc d’exclusió social, i reclamar-ne la seva ampliació.

•  

Portar a terme l’acord de Ple referent als habitatges buits i la presa de mesures per part de
l’Ajuntament per tal que, Bancs i altres grans empreses, posin al mercat de lloguer social els
habitatges en permanent desocupació. Portar a terme aquest acord, aprovant en primer terme un
Programa d’Inspecció per tal de detectar aquests habitatges i aplicar sancions en cas
d’incompliment.

•  

Iniciar la rehabilitació dels habitatges dels edificis municipals de Vallfonollosa que estiguin en
millors condicions, per destinar-los a lloguer social o com a habitatge dotacional per a gent gran i
joves.

•  

Treballar per fer efectius més projectes de masoveria urbana, en col·laboració amb FÒRUM i
entitats socials, per condicionar i posar a lloguer social habitatges rehabilitats per les persones que
hi viuran.

•  

Prioritzar la rehabilitació integral d’edificis d’habitatges existents al Centre Històric mitjançant
noves fórmules com els convenis entre propietaris i promotors, concessions d’ús i gestió i
cooperatives d’habitatge.

•  

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

•  

Prioritzar l’ús del parc d’habitatges construïts a la ciutat i buits, sobretot al Nucli Antic, abans de
promoure nous creixements.

•  

Procedir al desplegament d’inspecció tècnica dels habitatges i actuar de forma decidida mitjançant
sancions o execucions subsidiàries quan els propietaris no facin les obres pel degut manteniment
de l’edifici o habitatge.

•  

Divulgar entre els propietaris l’existència d’ajuts per la rehabilitació d’habitatges que concedeix la
Generalitat, i quan sigui possible, complementar-los amb ajuts municipals.

•  

Garantir el compliment del mandat de solidaritat urbana (15% del total del parc d’habitatge
destinat a polítiques socials en 20 anys), mitjançant les reserves adequades de sòl en el
planejament destinades a habitatge protegit.

•  

Ampliar el parc de lloguer assequible buscant mecanismes per mobilitzar habitatges desocupats.
o   Convenis SAREB de cessió d’habitatges desocupats per al lloguer social.
o   Protocols per sancionar els habitatges buits de manera injustificada.
o   Programa de mediació pel lloguers socials.
o   Programa Aval Lloguer.

•  

Potenciar els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim de resposta en cas que
es produeixin. (Taula d’emergències social i oficina de mediació Ofideute de la Diputació de
Barcelona).

•  

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.

Educació  

•  

Donar suport a l’escolarització de tots els infants de zero a tres anys, procurant que la Generalitat
garanteixi les places escolars suficients i promovent una bona distribució de l’alumnat d’origen
estranger als diferents centres educatius de la ciutat, tant públics com concertats.

•  

Exigir a la Generalitat que reobri les Aules d’acollida i acompanyament, una eina bàsica per a la
integració de nens nouvinguts, sobretot aquells que arriben a mig curs a causa de canvis de
residència dels pares.

•  

Exigir la modificació de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit per tal de gravar amb un IVA súper
reduït del 4% tot el material escolar.

•  

Planificar, juntament amb la Generalitat, el desplegament dels equipaments educatius necessaris
per als propers 5 anys i portar a terme el trasllat de l’escola La Flama i la construcció de l’escola
Valldaura, actualment en barracons.

•  

Vetllar per un bon manteniment dels centres públics educatius i d’una educació basada en valors
com l'esforç, la responsabilitat i el respecte als béns públics. Cal una preparació que permeti fer
persones lliures i alhora amb compromís cívic.

•  

Aconseguir una escolarització més equilibrada de l’alumnat mitjançant la participació a l’oficina
municipals d’escolarització (OME), de manera que tots els centres del municipi assumeixin quotes
més grans de compromís social, i incidir per augmentar-ne el marc competencial.

•  

Vetllar pel compliment del Protocol d’absentisme escolar. L’absentisme greu de nens i nenes en
edat escolar obligatòria comporta a la llarga problemes no tan sols intel·lectuals sinó socials.

•  

Promoure la tasca de les AMPAs com a eina de cor responsabilització de les famílies en l’educació
escolar, procurar que totes les escoles tinguin la seva pròpia, donar'ls-hi veu a l’Ajuntament i
alleugerir la tramitació de les ajudes a les AMPA.

•  

Projectar i donar suport a l’ensenyament no formal com el què es realitza a l’Escola d’Adults Jacint
Carrió, els programes com el Pol de Cultura, els Centres de Cultura Popular, Càritas, Creu Roja,
etc.

•  

Promoure col·laboració entre els centres educatius i l’administració municipal, com l’acord entre
l’escola Pare Algué i el Conservatori de Música, per tal d’acostar la música als infants i joves i
poder. Estendre aquesta experiència a altres escoles i d’altres àmbits educatius.

•  

Treballar per mantenir l’Escola La Muntanya del Drac (el Xup), malgrat que l’alumnat sigui escàs,
ja que dóna vida a un barri molt castigat degut a la distància amb el centre de la ciutat. Cal
mantenir-la amb un sistema pràcticament d’escola rural. Donat que l’equipament està
infrautilitzat, promoure l’ús dels espais buits del centre per altres activitats del barri.

•  

Donar suport a les iniciatives per la creació d’Instituts-Escola, amb una oferta educativa que vagi
des de l’educació infantil fins a 4 d’ESO, és a dir, tot l’ensenyament obligatori. Això permet una
continuïtat en el model pedagògic i evita el gran trencament que hi ha ara entre primària i
secundària. Aquest model permet establir relacions entre els més grans i els més petits i el
traspàs de l’ensenyament entre els uns i els altres. És un model que, a més, permet treure
rendibilitat dels centres i adaptar-los fàcilment a les necessitats de cada moment en funció de la
demanda dels diferents cursos. Així doncs, quan hi ha un retrocés de grups de primària, permet
absorbir més grups de secundària, i al revés. A més a més, és un model que afavoreix l’ús de la
llengua catalana ja que és un fet comprovat que la immersió lingüística de l’escola es perd quan
els alumnes passen a l’ institut.

•  

Augmentar les beques de material que actualment no cobreixen a tots els infants necessitats.

•  

Trobar fórmules per tal que tots els nens puguin participar de colònies i excursions, com a eina
bàsica d’integració entre l’alumnat: fer sortides sense cost o a cost molt baix, utilitzant el
transport públic o caminant, i donar suport i estendre la tasca d’algunes AMPAs que fan activitats
per aconseguir diners per pagar les sortides d’aquells nens que no tenen recursos.

•  

Donar suport i difondre experiències innovadores per a l’acollida i acompanyament, especialment
al final de l’escolaritat obligatòria, fomentant programes per a adolescents amb risc d’exclusió
social, com el Projecte Puntal i, fomentar la creació de nous programes d’aquest tipus que
incloguin joves universitaris a l’atur i persones amb plenes facultats professionals però
provisionalment a l’atur, per tal que persones jubilades (exprofessionals educatius o no), que
estiguin disposats a ensenyar les bases d’algunes de les moltes professions existents, ajudin a
joves en situació de fracàs escolar i risc d’exclusió social.

•  

Fer un projecte educatiu, conjuntament amb els centres educatius i les entitats, per oferir
propostes i actuacions amb l’objectiu de promoure el coneixement de la cultura i les festes
populars a les escoles i fomentar la participació dels més joves al teixit d’entitats de cultura
popular de la ciutat.

•  

Promoure la producció de materials didàctics vinculats a la història i al patrimoni arquitectònic i
natural de la ciutat.

•  

Aprofitar la riquesa cultura que ofereix el fet de tenir alumnes de diferents procedències per
aprendre d’ells, per aprendre idiomes i per donar a conèixer aspectes culturals dels alumnes de
diferent origen a la resta de companys.

•  

Explicar als mestres, no només als equips directius, l’ampli ventall d’ofertes pels centres educatius
de que disposa l’ajuntament: aquesta divulgació l’han de realitzar aquells que les han organitzat i
que, per tant, se les creuen. Cal que aquesta gran oferta s’avaluï i s’adapti a les noves
necessitats.

•  

Donar suport a programes transversals i altres iniciatives dels centres educatius. "Projecte
Educatiu de Ciutat", "Esport Escolar", "Escola Verda", "Coneixement de Manresa i Comarca", etc.

•  

Comprometre’s per la qualitat dels centres educatius municipals i tenir en compte el paper de
capitalitat comarcal i intercomarcal que exerceixen el Conservatori de Música, l’Escola d’Arts,
l’Escola Oficial d'Idiomes, i l’Escola Agrària.

•  

Informar, orientar i ajudar a la innovació pedagògica a través d’iniciatives com la Fira de
l’Estudiant, el Centre de recursos pedagògics i el Lacenet.

•  

Promoure Manresa com a ciutat universitària de la Catalunya Central, potenciant i ampliant el
conjunt de titulacions universitàries que hi duen a terme la FUB, la UPC i la UOC.

•  

Col·laborar amb l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), universitat de gran
prestigi tecnològic, per tal que pugui continuar impartint titulacions de referència. Col·laborar en la
difusió de les titulacions innovadores que aposten per àmbits de coneixement necessaris en el
teixit empresarial de la nostra zona.

•  

Potenciar l'ensenyament de qualitat en les titulacions existents a Manresa, potenciant la ciutat
universitària, un cop realitzada la federació universitària que ha suposat el naixement de la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), i portar a terme noves titulacions
vinculades.

•  

Potenciar el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic ubicat a la Clínica
Universitària de Manresa que ha de ser un centre de referència nacional i internacional.

•  

Potenciar el traspàs de la recerca en el teixit empresarial i ciutadà organitzant unes jornades per
divulgar la recerca i les titulacions que es fan a les dues universitats en espais compartits i
vinculats a la ciutat.

•  

Fer un projecte educatiu de l’Anella Verda per difondre els seus valors paisatgístics i ambientals a
les escoles i fomentar el producte de proximitat als menjadors escolars.

•  

Rebutjar rotundament l’aplicació de la Llei Wert perquè ataca el model de cohesió social del
sistema educatiu català i el nostre sistema d’immersió lingüística que preserva la nostra llengua,

envaeix competències, torna a establir com a única religió reglada la catòlica excloent-ne les
altres, i en general significa una deriva cap a idees ultraconservadores.

Esports  
•  

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 tothom, de l'Esport escolar, de les
Colònies esportives, de la Pràctica esportiva per a persones discapacitades, i per a la gent gran.

•  

Activar les col·laboracions entre les regidories a partir d'interessos compartits, molt especialment
entre esports, educació, salut i cohesió social.

•  

Obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la
ciutadania. Aquest fet permet facilitar l’accés a la població infantil dels barris perquè puguin dur a
terme activitat física i esportiva en espai condicionat a l’efecte, sense els perills de la via pública, i,
alhora, proporciona un tracte igualitari a tota la població, afavorint la inclusió dels joves i infants
que no practiquen un esport concret en una determinada associació esportiva. És una mesura per
al tractament de l’esport com a eina d’inclusió i cohesió social.

•  

Potenciar l’esport escolar com a base per tenir uns hàbits saludables i per fomentar valors com la
integració, la solidaritat, l’amistat, el sacrifici i el treball en equip. Fomentar un esport de base i un
esport escolar entre els més petits fonamentat en el joc i en valors, no en la competitivitat.

•  

Promoure i donar suport les trobades de l’esport escolar com a eina per afavorir les relacions entre
les escoles en un àmbit tan necessari com és l’esport.

•  

Col·laborar amb clubs d’esports minoritaris per tal de donar-los a conèixer i fomentar la seva
pràctica.

•  

Potenciar les possibilitats que l'Anella verda aporta per a la pràctica esportiva de lleure.

•  

Valoritzar la Regidoria d’Esports i potenciar la interlocució entre Ajuntament, clubs esportius i
escoles.

•  

Activar 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, potenciant el treball del Consell Esportiu del
Bages pel foment de la pràctica esportiva a les escoles.

•  

Establir 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'ús i
manteniment d'instal·lacions, i nombre de socis, amb criteris de cohesió social i procurant no
deixar de banda els esports minoritaris.

•  

Avaluar el nivell d'utilització i de rendibilitat social de totes les instal·lacions existents, per
aconseguir la seva màxima utilització, i concentrar els recursos econòmics en les mancances més
evidents.

•  

Valorar els esdeveniments esportius promoguts des de la Regidoria d'Esports més enllà de la
mobilització que comportin, objectivant els seus resultats des d'un punt de vista de cohesió social,
formatiu, turístic i de promoció local.

•  

Coordinar 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.

•  

Vetllar pel bon estat de les instal·lacions i materials utilitzats en les pràctiques esportives. I fer
una tasca preventiva d'accidents en tots els equipaments esportius.

•  

Donar suport les iniciatives de les entitats per a organitzar proves esportives populars i facilitar la
seva organització i promoció.

•  

Vetllar 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.

•  

Col·laborar amb els Centres de tecnificació esportiva existents i facilitar-ne la implementació de
nous.

•  

Incrementar les activitats esportives i d’exercici físic i totes aquelles encaminades a millorar la
qualitat de vida i la salut.

•  

Realitzar un pla d’equipaments específic pels camps de futbol, amb la finalitat de millorar les
condicions dels camps existents i, a mesura que sigui possible i de forma graduada, canviant-los
per camps de gespa artificial.

•  

Arribar a acords amb la FUB i amb clubs esportius per oferir controls mèdics i proves d’esforç als
esportistes de cara a la prevenció de riscos.

•  

Crear circuits urbans per córrer i/o caminar, aprofitant els turons de la ciutat.

Salut  
•  

Vetllar per l’acompliment dels terminis pels nous serveis com radioteràpia a l’Hospital de Sant
Joan de Déu, fita que ens reforçarà com a capital sanitària de la Catalunya Central.

•  

Fomentar la participació dels professionals sanitaris i de l'Ajuntament, en els objectius
d'informació a la ciutadania dels recursos disponibles i del seu ús racional, tant a nivell de primària
com de l'hospital.

•  

(Participar activament en la presa de decisions del Servei Regional del CatSalut a la Catalunya
Central 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 l'Ajuntament hem de liderar aquest procés de control evitant mesures
preses sense un estudi adient, per evitar l’actual pla de retallades i reclamar l’aportació de
recursos necessaris per la reducció de les llistes de espera, tant d’operacions com de visites i
proves.

•  

Portar a terme un Acord de ciutat amb el Servei Regional del CatSalut a la Catalunya Central,
proveïdors locals d'assistència primària i professionals sanitaris, per tal de coordinar els diversos
nivells assistencials amb eficiència i evitant duplicitats. Per tal de realitzar programes d’actuació,
consensuats i coordinats, per determinar que ha de fer en cada moment cada nivell assistencial.

•  

Treballar de forma transversal entre les regidories, per tal d’anar millorant la ciutat en el sentint
de fer-la més amable i saludable.

•  

Desenvolupar el Pla de Salut Municipal, també de forma transversal entre les regidories, amb tres
objectius estratègics: protecció de la salut, promoció de la salut i millora assistencial.

•  

Estendre els desfibril·ladors portàtils, prioritzant llocs públics, instal·lacions esportives i/o
equipaments culturals i donar formació sobre el seu ús, per tal que Manresa esdevingui una ciutat
cardioprotegida.

•  

Vetllar per reduir les llistes d'espera, tant de cirurgia com de l'àrea mèdica.

•  

Donar suport a la lluita dels treballadors de la salut d’Althaia i de l’ICSS per que recuperin les
reduccions de salaris que han sofert i se’ls hi millorin les condicions laborals com la jornada que
s’han vist empitjorades també com a conseqüència de la crisi.  
  

•  

Potenciar les competències municipals en Salut Pública i la coordinació amb el Servei Regional de
l’Agència de Salut Publica per tal integrar les funcions i atendre les necessitats de la població des
de la proximitat.

Cultura  
•  

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.

•  

Procurar que l'Ateneu les Bases reforci la funció d'equipament polivalent del sector nord de la
ciutat com a espai cultural, cívic, esportiu i social.

•  

Procurar que la gent jove i ben preparada en l’àmbit de la cultura i la creació, trobi camí en les
entitats.

•  

Optimitzar les sales de lectura de la Federació d’Associacions de Veïns i les biblioteques escolars.

•  

Realitzar una Política d’ajuts basada en la qualitat dels projectes i el seu impacte social.

•  

Fomentar el treball de les entitats per vincular escola i barri.

•  

Potenciar el programa de voluntariat cultural.

•  

Ampliar la museïtzació situant plafons o elements de mobiliari urbà explicatius dels punts de més
interès patrimonial de la ciutat (places, edificis, etc.).

•  

Aprofitar l’atractivitat turística del carrer del balç per ampliar l’espai visitable del carrer i arribar a
acords amb els propietaris per rehabilitar les façanes i fer les obres necessàries per completar les
xarxes de serveis i poder omplir els locals amb espais de restauració, botigues artesanals i petits
tallers.

•  

Treballar el projecte Manresa 2022 conjuntament amb el teixit associatiu manresà, consolidant
activitats culturals com un cicle de música antiga i un esdeveniment relacionat amb el pensament i
noves visions de la societat.

•  

Millorar l’accessibilitat del Museu Comarcal, dotant-li d’una nova entrada i posar el dia la seva
museïtzació per tal que sigui un autèntic referent turístic i d’interpretació de l’art barroc.

•  

Promoure l’aprofitament turístic de la Basílica de la Seu, principal monument de la ciutat,
mitjançant una gestió professional combinada amb els altres elements patrimonials, com el carrer
del Balç. Posar el dia el museu de la Seu i crear recorreguts turístics atractius, valorant la
importància de poder visitar la coberta i el campanar, un mirador excepcional de la ciutat.

•  

Vetllar pel patrimoni històrico-monumental de la ciutat.

•  

Posar en valor a través de millores, rutes i difusió, el nostre patrimoni industrial.

•  

Continuar promovent els programes existents d'animació i difusió de la lectura pública per adults i
per infants.

•  

Elaborar un pla director del Teatre Conservatori per potenciar el seu patrimoni històric, millorar la
seva relació amb l’entorn i estudiar la possibilitat de fer-hi un centre orientat a la formació en arts
escèniques i a la creació.

•  

Promoure i col·laborar amb els centres privats dedicats al teatre i al teatre musical, per la seva
projecció.

•  

Consolidar i crear certàmens, premis i beques per desenvolupar projectes i exposicions de creació
i difusió literària i artística (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, etc.).

•  

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.

•  

Transformar l’edifici de l’Anònima en un hotel d’entitats i un centre de cultura popular, amb un alt
nivell d’autogestió per part de les entitats de cultura popular, exposar la imatgeria i el bestiari, i
acollir la Fundació Mediterrània. Un espai que permetrà sumar esforços i generar complicitats.

•  

Potenciar i promoure els grans esdeveniments festius de la ciutat (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. Oferir activitat cultural al llarg de l’any vinculada a aquests esdeveniments, per
tal de reforçar-los.

•  

Promoure i donar suport a les entitats de cultura popular, com element d’identitat de la ciutat i del
país.

•  

Potenciar el calendari i la celebració de les Festes tradicionals (Cavalcada de Reis, Carnestoltes,
Sant Jordi, les Enramades, Sant Joan, 11 de setembre, Nadal, etc.) i procurar que hi participin el
màxim nombre d’entitats.

•  

Afavorir la cultura de proximitat mitjançant els programes desenvolupats per associacions de veïns
i entitats dels barris.

•  

Procurar que la ciutat disposi d’una bona oferta d’aules de cultura i tallers d’art, orientada a un
públic ampli.

•  

Coordinar les activitats amb els casals cívics de la Generalitat i entitats veïnals.

•  

Incentivar que les entitats culturals realitzin i promoguin projectes comuns, com a eina de
cohesió, coneixement mutu i optimització de recursos.

•  

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.

•  

Exposar la imatgeria de Manresa, i en particular la del Correfoc, al Museu Comarcal, juntament
amb la resta d’imatgeria, mentre no tiri endavant la Casa de la Cultura Popular.

•  

Recuperar el premi de Música Ciutat de Manresa, que amb un cost baix donava projecció i
dinamitzava el Conservatori Municipal de Música amb master-class i altres activitats.

•  

Acabar amb una política cultural de subvenció a fons perdut: no es tracta de subvencionar l’oci,
sinó que aquelles entitats que rebin subvencions tinguin projectes que reverteixin, de forma clara,
a la ciutat i al servei comú.

•  

Exigir la modificació de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit per tal de gravar amb un IVA súper
reduït del 4% a totes les activitats i productes culturals per facilitar l’accés universal a la cultura i
enfortir la indústria cultural de la ciutat i del país.

•  

Vetllar pel patrimoni històrico-monumental de la ciutat, i fer una intervenció important de
rehabilitació del Pont Nou, amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació.

•  

Apostar per l’aplicació de la gestió cívica dels equipaments municipals i de la programació que se’n
derivi. Apostem pels equipaments i els projectes de proximitat, i per una programació amb un alt

grau de sintonia amb la ciutat i el sector, vetllant perquè les activitats siguin complementàries i
reforcin les que genera el mateix territori mitjançant la nostra xarxa associativa. La gestió
ciutadana , o cívica, és una fórmula de gestió específica d’un equipament de titularitat municipal o
d’un projecte d’intervenció acordada entre l’ajuntament i el teixit associatiu de la ciutat per la qual
una entitat es fa càrrec de la gestió d’un equipament o projecte d’interès general.
•  

Augmentar l’horari d’obertura de les biblioteques municipals com a sales d’estudi en els períodes
d’exàmens.

•  

Establir exempcions fiscals per als comerços i les indústries relacionats amb l’activitat cultural.

•  

Elaborar polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, la recuperació de la
memòria històrica vinculada al municipi i la potenciació del coneixement del seu patrimoni,
material i immaterial.

Política  Lingüística  
•  

Mantenir l’oferta de cursos de català adreçats a la immigració, i promoure’n el seu ús.

•  

Promoure plans per 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.

•  

Afavorir l’intercanvi cultural amb tot l’àmbit dels Països Catalans, com ara trobades de corals,
esbarts, diables, etc.

•  

Elaborar un Pla municipal de normalització lingüística (PMNL), que estableixi clarament els
objectius prioritaris i les actuacions que cal per assolir-los en els propers quatre anys, implicant en
la seva elaboració i execució a les entitats culturals i esportives, a les associacions de defensa i
promoció de la llengua, als partits polítics, als sindicats, a les organitzacions empresarials i
comerciants, a les associacions de veïns i veïnes, als 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.

•  

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 etc.

•  

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.

•  

Exigir el requisit lingüístic en l’accés i en el manteniment en la funció pública.

•  

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.

•  

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.

•  

Participar activament al Consorci per a la Normalització Lingüística.

•  

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.

PROMOCIÓ  LOCAL  

Manresa ha de recuperar el seu lideratge com a motor econòmic del Pla de Bages i per això
treballarem per generar activitat i ocupació. Potenciarem els nous emprenedors mitjançant la figura
del Tutor de l’Empresa, aprofitarem l’impuls del projecte Ignasià 2022, l’ampliació de la Universitat i el
Parc Central.
Com a capital de la Catalunya Central hem de millorar en infraestructures, salut, recerca i innovació,
en col·laboració amb els municipis del nostre àmbit territorial.

Capitalitat  
•  

Impulsar el projecte de Capital Cultural del 2018 i marcar objectius que perdurin perquè no quedi
només en algunes activitats singulars i puntuals.

•  

Reforçar 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.

•  

Seguir treballant des de l’Ajuntament per aconseguir la independència 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.

•  

Aprofitar els actius de Manresa per atraure residents, com ara la Sèquia, el Kursaal, la Seu, la
Cova, el Camí de Sant Ignasi, Althaia i el Parc Central.

•  

Consolidar la descentralització Territorial del Govern de la Generalitat i potenciar les estructures
que ja són al territori.

•  

Establir una coordinació periòdica amb els Directors Regionals de les conselleries amb seu a
Manresa, per incentivar les polítiques de proximitat.

Empresa  
•  

Crear la figura del Tutor de l’Empresa, encarregat de vetllar perquè les activitats econòmiques que
es vulguin implantar a Manresa no trobin entrebancs burocràtics. En aquest sentit, el Tutor
informarà, aconsellarà, impulsarà i facilitarà la tramitació de les llicències; treballarà per la
simplificació administrativa; assessorarà i acompanyarà els empresaris perquè puguin ser
receptors d’ajuts a la innovació i la internacionalització; i serà proactiu en la recerca de noves
activitats que facilitin l’ocupació i la reactivació econòmica de la ciutat.

•  

Establir una relació més estreta entre UPC, FUB, ajuntament i empreses. S’han de potenciar les
pràctiques dels alumnes tant a les empreses com a l’administració i fomentar màsters
especialitzats en reciclatge industrial lligat a la mineria.

•  

Acabar la tercera fase de l’Edifici Impuls i treballar pel ple funcionament del Parc Tecnològic amb
la implantació de noves empreses i emprenedors del sector tecnològic.

•  

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. Facilitar i incentivar l’estesa de la fibra òptica a tot el municipi.

•  

Garantir que els plecs de condicions dels concursos públics incloguin clàusules que afavoreixin la
participació de les empreses més innovadores.

•  

Buscar nous usos al complex del Palau Firal, que combinin els serveis a les empreses, els
esdeveniments firals i l’optimització de l’edifici, amb l’òptica posada en la promoció local.

•  

Impulsar un model de política industrial, oferint sòl industrial a un preu competitiu i oferint
vacances fiscals inicials per atracció de noves inversions.

  

Emprenedoria  i  Ocupació  
•  

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, etc.

•  

Potenciar la implantació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials que solen garantir més
continuïtat de l’ocupació.

•  

Promoure l’esperit emprenedor i innovador entre el jovent, a través de la creació d’un punt
d’informació i assessorament tècnic i financer, amb l’objectiu d’estimular la creació de petites
empreses de tipus associat o cooperatiu, així com d’autoocupació. Engegar plans de formació de la
creativitat i l'emprenedoria en algunes escoles primàries i secundàries i FUB i UPC.

•  

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.

•  

Incentivar la col·laboració entre la UPC i les empreses, aprofitant l’ampliació de l’edifici Impuls i la
implantació d’empreses de tecnologia.

•  

Convertir Manresa en la capital de l’emprenedoria, liderant el desenvolupament del Pla estratègic
“Sistema d’innovació territorial a la Catalunya Central”.

•  

Subscriure un conveni amb l’administració competent 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.

•  

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.

•  

Recuperar el voluntariat entre sèniors, prejubilats i jubilats, amb bagatge professional, per a fer
tutories per a persones emprenedores i cercadores de treball.

•  

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.

•  

Continuar avançant en matèria de simplificació administrativa, ampliant el nombre de tràmits que
ja es poden fer telemàticament i implantant el sistema de declaració responsable a totes les
llicències i permisos municipals.

•  

Garantir la implantació de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya al nou
edifici corporatiu de la Generalitat a l’antiga seu dels jutjats de Manresa.

•  

Impulsar un Acord de Ciutat entre administracions, representants de treballadors, empresaris i
entitats per aplicar les reformes necessàries per superar la crisi, en el marc del Pacte de ciutat i
del Pla estratègic “Sistema d’innovació territorial a la Catalunya Central”.

•  

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 redueixi 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.

•  

Revisar el funcionament del viver d’empreses dins l’Àrea de Serveis a les empreses del Palau Firal,
per tal de fer-lo més assequible als nous emprenedors, fixant estades màximes de permanència
per garantir la rotació i unes tarifes de preus adequades a les capacitats dels usuaris.

•  

Mantenir i ampliar les línies de microcrèdits, amb aval de l’administració, per ajudar a la creació
de les empreses i projectes d’emprenedors. Simplificar la tramitació per obtenir-los.

•  

Crear premis per incentivar l’emprenedoria, per reconèixer els millors projectes i incentivar així
l’esperit emprenedor.

•  

Cal un nou model de promoció econòmica. Aprofitar el locals buits del centre històric per donar
cabuda a petits emprenedors.

Comerç  
•  

Potenciar els mercats KM 0 per promoure el consum de productes de proximitat i vetllar per la
innovació i comercialització de les petites explotacions agrícoles i ramaderes de l’Anella Verda.

•  

Potenciar els eixos comercials de Manresa i afavorir la creació d’Associacions de Promoció
Econòmica Unificada (APEU), amb l’objectiu de cogestionar la millora i el manteniment d’aquests.

•  

Progressar en la cogestió dels mercats municipals, entre l’ajuntament i els comerciants i impulsar
la seva dinamització, modernització i viabilitat econòmica. Vincular la promoció i dinamització
d’aquests mercats a les associacions de comerciants existents.

•  

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.

•  

Aprofitar espais patrimonials com el refugi antiaeri de la Renaixença.

•  

Revitalitzar el comerç del Nucli Antic, treballant conjuntament amb les associacions de
comerciants del sector, afavorint la implantació de noves activitats en els locals buits i establint
mesures per facilitar l’aparcament de vehicles a la zona. Estudiar la viabilitat d’implantar un
microbús que pogués recórrer el Barri Vell.

•  

Revisar les ordenances que regulen la implantació de noves activitats, especialment al Nucli Antic,
per tal d’eliminar aquells aspectes tècnics que siguin excessius d’acord amb les característiques de
les edificacions.

•  

Potenciar els mercats a la plaça Major, per fer-los més atractius.

•  

Millorar la connexió entre Guimerà-Passeig i Sant Domènec per facilitar la relació entre el Centre
Històric i l’eixample.

•  

Convertir el carrer Guimerà en una illa de vianants permanent i traslladar la parada del bus urbà a
la Muralla.

•  

No estendre la TUC (Trama Urbana Consolidada) més enllà dels àmbits previstos a la Llei
d’equipaments comercials, per tal d’afavorir un model comercial basat en la proximitat i en la
reactivació del centre.

•  

Apostar per la creació d’un ens públic amb participació dels comerciants per gestionar, de manera
professionalitzada, el comerç de la ciutat i que ofereixi serveis de comercialització, comunicació i
promoció conjunta.

•  

Actuar proactivament en la gestió d'atreure activitats comercials al Centre Històric.

•  

Editar un plànol comercial i estudiar la possibilitat de posar panells informatius a les places més
cèntriques de la ciutat.

•  

Destinar els diners recaptats per rètols i altres utilitzacions de la via pública a revitalitzar el
comerç.

•  

Incentivar i, si escau, penalitzar els propietaris de locals buits permanentment per tal que els
posin a lloguer per a noves iniciatives empresarials.

Recerca  i  Desenvolupament  
•  

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.

•  

Donar suport als projectes innovadors de la nostra indústria vitivinícola i a la DO Pla de Bages i
potenciar la seva participació en els clústers respectius.

•  

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.

•  

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.

Turisme  
•  

Incorporar a la Manresa medieval les accions de millora de gestió de la Seu i el nou centre
d'interpretació de Sant Domènec.

•  

Crear la ruta de Berenguer de Montagut, màxim referent de l’arquitectura medieval de la ciutat i el
país i mestre d’obres de la Seu, l’antiga església del Carme i el Pont Nou, a Manresa, Santa Maria
del Mar a Barcelona i de la Catedral de Mallorca.

•  

Liderar el rellançament del camí català de sant Jaume, entre Sant Pere de Rodes i Montserrat, i
millorar la senyalització i marcatge dels camins de Sant Ignasi i de l’Abat Oliva al llarg de tot el
recorregut, d’acord amb els municipis per on passa.

•  

Impulsar l'execució del pla estratègic Manresa 2022, prioritzant aquelles accions que tinguin més
impacte econòmic positiu pels ciutadans de Manresa. El pla Manresa 2022 ha de servir també per
iniciar la captació de turisme internacional i per vertebrar definitivament la Cova a la Ciutat,
especialment pel que fa a activitats de formació i pensament.

•  

Seguir impulsant el Parc Geològic i miner Geoparc de la Catalunya Central com a reclam turístic de
la comarca del Bages a partir del seu patrimoni geològic, impulsant així el geoturisme que dóna

valor al patrimoni local i als seus habitants. En aquest sentit, estudiar el trasllat i millora del
museu de geologia Valentí Masachs al centre històric de Manresa.
•  

Aprofitar el potencial de la Sèquia com a turisme actiu i de natura, en les seves diverses vessants:
historicista canal medieval, museu dels Dipòsits vells i centre de l'Agulla. Caldria que el Parc de
l'Agulla fos, amb l'ampliació, el gran centre multiplicador d'activitats de turisme actiu: sortida de
rutes en bicicleta, en globus, a cavall o a peu.

•  

Potenciar Manresa com a capital de la DO Pla de Bages situant una enoteca al centre de la ciutat
que permeti tant la comercialització i la degustació dels productes com la creació d’una exposició
permanent sobre la història de l’enologia al Pla de Bages.

•  

Millorar la senyalització i el marcatge del camí de Sant Ignasi conjuntament amb tots els municipis
pels quals passa el seu recorregut.

•  

Aprofitar el projecte Manresa 2022 per millorar connexions senderistes entre Sant Pau i la
Balconada, Les Escodines i el Pont Vell passant per la Font de Fans, La Guia i Santa Caterina.
Garantir que Santa Caterina, com a gran mirador de la façana de postal de la ciutat, tingui accés
fàcil en cotxe i a peu.

•  

Aprofitar la commemoració Ignasiana per posicionar la ciutat com un referent del turisme
espiritual i de pelegrinatge. Preparar la ciutat, i en especial el Centre Històric per fer-los més
atractius i per acollir els visitants i impulsar el sector privat per incrementar el nombre de places
hoteleres a la ciutat.

•  

Participar en la xarxa de ciutats amb patrimoni industrial per posar en valor els productes locals,
especialment el Museu de la Cinteria.

  
•  

Aprofitar l’atractivitat turística del carrer del Balç per ampliar l’espai visitable del carrer i arribar a
acords amb els propietaris per rehabilitar les façanes, omplir els locals amb botigues artesanals,
petits tallers i espais de restauració i crear les infraestructures necessàries que permetin
completar les xarxes de serveis.

•  

Promoure l’aprofitament turístic de la Basílica de la Seu, principal monument de la ciutat,
mitjançant una gestió professional combinada amb els altres elements patrimonials, com el carrer
del Balç. Posar el dia el museu de la Seu i crear recorreguts turístics atractius, valorant la
importància de poder visitar la coberta i el campanar, un mirador excepcional de la ciutat.

  

Noves  Tecnologies  i  Infraestructures  TIC  
•  

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).

•  

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 portal turístic de Catalunya www.catalunya.com.

•  

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.

•  

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. Des de l'ajuntament cal impulsar Plans locals
d’innovació

•  

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.

•  

Modernitzar les TIC al consistori, per millorar eficiència, aconseguir un estalvi econòmic important
i una major simplificació administrativa.
o   Establir mecanismes de col·laboració i desenvolupament compartit.
o   Aprofitar les xarxes "wi-fi" municipals per proporcionar l’accés als serveis i als tràmits
municipals.
o   Fomentar l’ús de les TIC per part del personal al servei de les administracions locals.
o   Apostar per les certificacions digitals com a manera de relacionar-se entre la ciutadania i
l’administració.
o   Potenciar l'ús de les xarxes socials existents.
o   Potenciar l’ús de la certificació digital per a realitzar tràmits administratius.

•  

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.

•  

Promoure iniciatives d’alfabetització i de formació digital que doti la ciutadania dels coneixements
necessaris per a fer un ús efectiu de les TIC. 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.

•  

Oferir connexió inalàmbrica a les places "wi-fi", espais i edificis públics és una necessitat que ens
permet posar les eines de comunicació i aprenentatge a l'abast de les persones amb menys
recursos. Creiem en l'accés lliure i obert al coneixement pel que volem donar accés lliure a
internet complint la normativa actual, vinculant el servei d'internet a un conveni amb una
operadora de telecomunicacions.

•  

Facilitar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per tal de garantir serveis
avançats i de qualitat.
o   Impulsar polítiques d’actuacions relatives a la planificació de les infraestructures de
telecomunicacions en el municipi: Plans d’ordenació, Plans estratègics, Plans especials, etc.
o   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.

•  

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.

  

  

TERRITORI  I  SOSTENIBILITAT  
Manresa té un entorn privilegiat. L’Anella Verda, amb els regadius del Poal i Viladordis, les àmplies
àrees de de secà i els cursos fluvials que solquen el terme municipal, confereix un paisatge únic i un
model productiu propi, de gran valor. Un magnífic espai natural que cal potenciar i preservar per fer
una ciutat més sostenible i millorar la vida dels ciutadans. Amb un Parc del Cardener que esdevingui
un gran espai destinat al lleure i a l’esport. De la mateixa manera, el Centre Històric és la nostra
marca de presentació. Allà on es combina la història, el llegat arquitectònic i el patrimoni monumental.
Per aconseguir una ciutat viva i atractiva cal retornar la vida als grans equipaments en desús, omplir
els locals buits de comerços, tallers i petites iniciatives empresarials i, sobretot, cal buscar noves
fórmules per posar al dia un gran parc d’habitatges que necessita urgentment una intervenció activa.

Anella  Verda  i  Espai  Obert  
•  

Avançar en la millora i la promoció de l’Anella Verda i prioritzar les connexions que queden
pendents de fer. Especialment entre el Congost i la Torre Lluvià, entre el Parc del Cardener i el
Poal i entre el Cardener i la riera de Rajadell.

•  

Acabar la rehabilitació de la Torre Lluvià i omplir-la de contingut, com a centre d’interpretació de
l’Anella Verda i de promoció dels productes locals, a través de la col·laboració pública-privada que
permeti generar recursos per mantenir l’espai.

•  

Crear unes “portes” de l’Anella Verda al Parc de l’Agulla, a la Torre Lluvià, a l’Oller del Mas i a la
zona de les Mercetes, a Viladordis. Adequant espais endreçats per a l’aparcament i creant àrees
de descans i punts d’informació dels recorreguts a peu i en bicicleta.

•  

Promoure els productes agrícoles de la ciutat, i molt especialment els del regadiu, través dels
mercats Km 0, conjuntament amb els productors, l’Escola Agrària, la Junta de la Sèquia, el Rebost
del Bages i altres entitats i administracions.

•  

Promoure el consum dels productes de l’horta de Manresa en escoles, els hospitals i el centre
penitenciari dels Lladoners.

•  

Treballar en l’ordenació dels regadius del Poal i Viladordis, tenint en compte les necessitats des del
punt de vista productiu, l’existència d’activitats irregulars, i l’endreça els horts d’autoconsum.

•  

Començar les actuacions per a l’ampliació del parc de l’Agulla, als terrenys del consorci entre
Manresa i Sant Fruitós i millorar la connexió del parc amb el barri de la Parada i el Parc Tecnològic.

•  

Millorar i ampliar el parc del Cardener, entre Can Poc Oli a Sant Joan, i promoure’n l’ús per al
lleure i l’esport.

Espai  Urbà  i  Mobilitat  
•  

Reordenar l’entorn de la Cova per afrontar la transformació d’aquest sector de la façana sud,
dotant-lo de serveis de suport al santuari, millorant-ne els accessos i obtenint més espai públic.

•  

Avançar en la preparació del sòl i redacció del projecte d’urbanització per convertir la Bonavista en
un gran espai per als vianants i la creació d’una rotonda que millori la mobilitat de la zona.

•  

Renegociar la concessió amb EYSA per ampliar les zones blaves i verdes amb la finalitat
d’abaratir-ne el cost i aconseguir una millor gestió de l’aparcament en superfície.

•  

Avançar en l’aplicació del Pla de mobilitat per tal de millorar els serveis de transport públic amb
recorreguts més ràpids entre els punts d’atracció principals del municipi.

•  

Ampliar, conjuntament amb la Diputació, la vorera de la carretera de Santpedor i convertir-la en
un eix cívic entre el Passeig i el Parc de l’Agulla.

•  

Iniciar la reordenació de la carretera de Vic amb la implantació un carril bus amb la finalitat de
millorar la mobilitat, i avançar en el projecte de reurbanització per tal de transformar-la en un vial
més agradable per als ciutadans.

•  

Urbanitzar la plaça del Doctor Selga per endreçar aquest cèntric espai de la ciutat.

•  

Millorar la connexió entre Guimerà-Passeig i Sant Domènec per facilitar la relació entre el Centre
Històric i l’eixample.

•  

Projectar una nova entrada al parc de Puigterrà aprofitant l’espai deixat per la pista Castell i
estudiar l’obertura de camins perimetrals al turó que en facilitin l’accés.

•  

Millorar la vegetació i el mobiliari dels parcs de Sant Ignasi i Puigterrà.

•  

Regular l’accés de gossos als parcs urbans i crear nous pipicans i espais per a la socialització dels
gossos.

•  

Millorar les connexions senderistes entre els barris de Sant Pau, les Escodines i la Balconada,
passant per la Creu del Tort, la Font de Fans, el Pont Vell, la Guia i Santa Caterina.

•  

Endreçar i millorar l’entorn de la Font dels Llops i recuperar els espais privatitzats.

•  

Millorar els accessos, a peu, del Puigberenguer i iniciar la plantació de vegetació.

•  

Seguir treballant en la supressió de de barreres arquitectòniques a l’espai urbà, ampliant les
voreres que siguin necessàries, rebaixant els guals en els passos de vianants i evitant que el
mobiliari urbà sigui un destorb per a la mobilitat.

•  

Vetllar per la millora de la senyalització dels aparcaments i equipaments públics de la ciutat.

•  

Fomentar la mobilitat a peu, en bicicleta i bicicleta elèctrica, analitzant la viabilitat de les
propostes de les entitats que promouen l'ús de la bicicleta.

•  

Adaptar les línies de bus urbà als horaris escolars per facilitar la mobilitat de les famílies que viuen
lluny del seu centre educatiu.
  
Projectar vies verdes intermunicipals, d’acord amb els municipis veïns de Santpedor, Sant Fruitós i
Sant Joan, per tal de facilitar els desplaçaments a peu i en bicicleta entre la ciutat i el seu entorn.

•  

•  

Estudiar la viabilitat d’implantar un microbús que pogués recórrer el Barri Vell.

•  

Seguir avançant en millorar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda. En especial, cal
assegurar que les voreres tinguin amplada suficient per evitar que els vehicles elèctrics es vegin
forçats a circular per la calçada.

Centre  Històric  
•  

Redactar el nou PIRNA pel període 2015-2020, amb un caràcter integral i participació ciutadana,
que ha d’incorporar les actuacions per la rehabilitació i promoció d’habitatge, la millora de l'espai
públic i l'accessibilitat, la mobilitat, els programes socials, de foment de la vida comunitària i de
promoció de l’activitat econòmica al Nucli Antic. I establir un debat bianual per seguir-ne
l’acompliment.

•  

Incentivar l’ocupació de locals en planta baixa sense ús com a oficines per a petites empreses i
autònoms a partir de convenis amb els propietaris.

•  

Crear d’un equip pluridisciplinar que afronti de manera global la gestió del Centre Històric, tant pel
què fa a la rehabilitació d’habitatges com a l’atenció d’aquells residents que viuen en condicions
difícils i no tenen capacitat econòmica per millorar-les.

•  

Potenciar l’empresa municipal FÒRUM, com a motor de la rehabilitació del Centre Històric de la
ciutat –Barri Antic, Escodines i Vic-Remei-, posant especial èmfasi a l’acompanyament i orientació
en la rehabilitació integral d’edificis d’habitatges que puguin ser exemplificadors per a la iniciativa
privada.

•  

Promoure, d’acord amb la iniciativa privada –especialment les entitats financeres propietàries
d’edificis del Centre Històric-, noves fórmules d’intervenció en la rehabilitació d’habitatges com les
cooperatives d’habitatge o les sessions d’ús del sòl.

•  

Activar el projecte Espais buits per vetllar pel manteniment dels espais resultants d’edificis
enderrocats per tal d’integrar-los a l’espai públic, donar-los d’una millor imatge i dotar-los
d’activitat (parcs infantils, horts urbans, etc.).

•  

Iniciar la rehabilitació dels habitatges dels edificis municipals de Vallfonollosa que estiguin en
millors condicions, per destinar-los a lloguer social o com a habitatge dotacional per a gent gran i
joves.

•  

Prioritzar la rehabilitació integral d’edificis d’habitatges existents al Centre Històric mitjançant
noves fórmules com els convenis entre propietaris i promotors, concessions d’ús i gestió i
cooperatives d’habitatge.

•  

Aprofitar l’atractivitat turística del carrer del Balç per ampliar l’espai visitable del carrer i arribar a
acords amb els propietaris per rehabilitar les façanes, omplir els locals amb botigues artesanals,
petits tallers i espais de restauració i crear les infraestructures necessàries que permetin
completar les xarxes de serveis.

•  

Promoure l’aprofitament turístic de la Basílica de la Seu, principal monument de la ciutat,
mitjançant una gestió professional combinada amb els altres elements patrimonials, com el carrer
del Balç. Posar el dia el museu de la Seu i crear recorreguts turístics atractius, valorant la
importància de poder visitar la coberta i el campanar, un mirador excepcional de la ciutat.

Infraestructures  i  comunicacions  
•  

Instar la Generalitat a alliberar els peatges de l'autopista Terrassa-Manresa per tal de millorar la
connexió viària amb Barcelona i descongestionar la carretera C55.

•  

Instar la Generalitat que executar els projectes de reforma del nus del Guix i 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.

•  

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, i instar l’Estat a executar els túnels de Montcada i la millora del traçat entre
Manresa i Terrassa, que ho han de fer possible.

•  

Instar al Govern de la Generalitat a accelerar la construcció d’un tercer raïl a la línia de FGC per
aconseguir una línia de mercaderies d’ample europeu fins al Port de Barcelona, per tal de millorar
la productivitat de les empreses de la comarca.

•  

Instar ADIF executar les obres previstes per millorar la situació de l’estació del Nord.

Sostenibilitat  
•  

Millorar la informació i formació dels ciutadans en temes de reciclatge, estalvi energètic i
preservació de l’entorn, sobretot amb programes especials per a les escoles.

•  

Vetllar pel compliment del programa PAES, que preveu una reducció del consum energètic
municipal d’un 20% i un increment del 20% en energies renovables per l’any 2020. Prioritzar les
actuacions d’estalvi i eficiència energètica de l’enllumenat públic, especialment en els polígons.

•  

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 dissuasius.

•  

Millorar el percentatge de recollida selectiva de residus amb l’objectiu de passar del 30% actual al
45%, reorganitzant els punts de recollida perquè a cada un d’ells hi hagi contenidors de les cinc
fraccions.

•  

Ampliar la recollida segregada de matèria orgànica i cartró a més comerços de la ciutat, aplicant
una gestió de costos personalitzats per millorant-ne el control.

•  

Mantenir 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.

•  

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.

•  

Crear un programa d’indicadors ambientals de la ciutat per tal de conèixer la despesa energètica i
de recursos i establir sistemes per millorar-los.  
  

  

CIUTADANIA  
Els ciutadans, la ciutadania, és l'eix vertebrador de totes les actuacions proposades per ERC. Les
nostres propostes no tenen sentit sinó es pren com a punt de referència el ciutadà i com el poden
afectar.
La nova Manresa que ERC proposa és una ciutat inclusiva, per a tots i cadascun dels ciutadans,
prescindint de la seva edat, gènere o origen. Una ciutat on les actuacions municipals vinguin marcades
per l'equitat.
Per aquest motiu en aquest apartat programàtic només recullen aquelles propostes concretes que no
han estat desenvolupades anteriorment de manera implícita.

Polítiques  per  dones  
•  

Recuperar la Regidoria de la Dona o crear una de Gènere.

•  

Millorar el serveis que dóna el SIAD: trobant un espai en millors condicions d'accés i anonimat,
ampliant els espais de cessió a les entitats de dones dotant-los de material informàtic per poder
realitzar formació, ampliant l'horari d'atenció i el personal assignat. Seguir treballant en
l'eradicació de la violència domèstica i de gènere, donat suport, protecció i tractament a les
víctimes de violència de gènere.

•  

Potenciar les polítiques d’educació i atenció afectiva, sexual i reproductiva, especialment en el
col·lectiu d'adolescents i joves, com a eina de prevenció de conductes discriminatòries.
Desenvolupar 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. Recuperar els agents d'igualtat.

•  

Lluitar contra els maltractaments en col·laboració amb el SIAD Montserrat Roig, 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. Potenciar les campanyes de conscienciació, la coordinació entre les diferents
institucions, i el suport a les persones que pateixen violència de gènere.
Cal continuar 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.).

•  

Treballar 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.

•  

Impulsar estudis sobre la situació de les dones manresanes a l'actualitat, analitzant les situacions
que causen la feminització de la pobresa, potenciant la participació en l'elaboració de propostes de
projectes socials als diferents col·lectius de dones als barris.

•  

Visibilitzar i difondre les activitats culturals desenvolupades per dones, fent visible les seves
aportacions a la societat des de la creació, la formació, la investigació i el coneixement sobre les
dones. També, fomentant la producció artística realitzada per dones a través de festivals,
exposicions i certàmens.

•  

Donar suport a la visibilització de les dones en tots els àmbits de l’esport.

•  

Desenvolupar 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.

•  

Realitzar informes d’impacte de gènere per assegurar que les polítiques no tenen efectes desiguals
entre dones i homes.

•  

Realitzar un treball pedagògic de llenguatge i de comportament no sexista.

•  

Afavorir la incorporació de la perspectiva dels "usos dels temps" a tots els àmbits de les polítiques
municipals.

•  

Divulgar estratègies de noves organitzacions del temps de treball que permetin la conciliació amb
el temps personal, familiar i social. En aquest sentit, caldrà seguir els resultats dels treballs del
Parlament de Catalunya.

Polítiques  per  a  LGBT  
•  

Establir un programa de suport a adolescents i joves LGBT, 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.

•  

Promoure accions adreçades a fomentar el respecte cap al col·lectiu LGBT.

•  

Realitzar actuacions que promoguin l’eradicació d’accions homòfobes o transfòbiques al municipi.

•  

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.

•  

Vetllar per què els formularis i els registres municipals tinguin en compte la diversitat de models
de família.

•  

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.

•  

Promoure xerrades amb les AMPAs i les persones educadores respecte de la diversitat sexual i
afectiva i de 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.

Polítiques  Migratòries  
•  

Portar a terme polítiques d’acollida i acompanyament de les persones immigrades que afavoreixin
el coneixement de la llengua i de l’entorn polític, social, cultural i del marc jurídic d’estrangeria,
fomentant la participació cívica i cultural dels immigrats en el teixit associatiu de Manresa.

•  

Concertar amb el Tercer Sector els instruments necessaris per a l’acompanyament de les persones
nouvingudes responent a les seves necessitats bàsiques amb recursos normalitzats i específics.

•  

Actuar amb decisió contra el racisme i la xenofòbia i realitzar una política de transparència i
comunicació de la tasca dels serveis socials per tal de desactivar les polítiques xenòfobes, essent
actius en el desmentiment dels rumors.

•  

Promocionar espais de diàleg, des de la més estricta laïcitat institucional, entre les diverses
creences i conviccions, i de foment de la pau, per combatre falsos estereotips i evitar
desconfiances.

•  

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.

•  

Promoure polítiques d’acció positiva per a dones immigrades. Visibilitzar el paper de les dones
immigrades com a agents de transformació social.

•  

•  

•  

  
Creació d’una taula interdepartamental, per dissenyar i executar els plans de gestió de la
diversitat i la cohesió social. Treballar per millorar el capital social de totes les persones de la
ciutat, a partir del reforç i el foment de noves xarxes socials entre persones de diferents orígens.
  
Garantir la incorporació de catalans d’origen estranger en tots els àmbits de la gestió municipal, si
compleixen els criteris de selecció establerts.
  
Aprofitar la gestió dels informes d’estrangeria de competència municipal per detectar i resoldre
situacions familiars o personals derivades del procés migratori.

•  

Dissenyar el programa d’acompanyament al reagrupament familiar, de manera que es produeixi
en condicions òptimes i permeti el suport familiar durant els primers mesos de l’arribada.

•  

Evitar la utilització de les particularitats i símbols culturals i religiosos amb finalitats partidistes i
de desgast electoral, ja que només aconsegueix generar una percepció esbiaixada de la realitat a
la població en general, posant en perill la cohesió social.

•  

Mantenir l’oferta de cursos de català adreçats a la immigració, i promoure’n el seu ús.

•  

Elaborar un Pla municipal de normalització lingüística (PMNL), que estableixi clarament els
objectius prioritaris i les actuacions que cal per assolir-los en els propers quatre anys, implicant en
la seva elaboració i execució a les entitats culturals i esportives, a les associacions de defensa i
promoció de la llengua, als partits polítics, als sindicats, a les organitzacions empresarials i
comerciants, a les associacions de veïns i veïnes, als 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.  
  
Fomentar l’acolliment lingüístic: informació sociolingüística, cursos, activitats i plans d’acolliment.

•  

Gent  Gran  
•  

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.

•  

Impulsar la participació en el foment, recerca, estudi i difusió de la memòria històrica i col·lectiva.

•  

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.

•  

Afavorir el voluntariat actiu en casals, centres cívics i associacions.

•  

Potenciar la bona predisposició de la gent gran a participar en la vida cívica, per tal que col·laborin
amb les entitats del tercer sector i/o associacions fent feines de voluntariat social o cultural. I que
més persones prejubilades col·laborin fent feines de voluntariat social o cultural.

•  

Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin
directament.

•  

Establir una xarxa solidaria de detecció i seguiment d'avis sols, comptant amb el suport de veïns,
botiguers, entitats, etc.

•  

Donar a a conèixer de manera activa, el catàleg de serveis disponibles a l'ajuntament per a Gent
Gran.

Joventut  
•  

Continuar potenciant un oci alternatiu que promogui hàbits saludables, respectuosos amb la resta
de la ciutat i que canalitzi la creativitat i innovació (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...).

•  

Mantenir l’activitat de l’Oficina Jove que facilitarà l'accés a la informació en salut, educació,
ocupació i habitatge.

•  

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). Tot estimulant les propostes auto impulsades / auto gestionades.

•  

Continuar impulsant estratègies de suport al teixit associatiu juvenil (convocatòries de
subvencions per entitats juvenils, assessorament d’entitats, cessió d’espais, banc de recursos,...).

•  

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.

•  

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,...)

Cooperació  i  Solidaritat  
•  

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.

  
  

  

GOVERNANÇA  
La transparència en les dades i actuacions municipals, l’actitud oberta, escoltar els ciutadans i
mantenir canals permanents de participació, són components importants per la qualitat democràtica
de l’Ajuntament, que volem impulsat. Al mateix temps, l’Ajuntament ha d’administrar amb eficiència
els recursos públics per donar millors serveis.
I l’Ajuntament, junt amb les entitats ha de procurar fomentar el civisme, i que el que és públic sigui
valorat i defensat per la ciutadania. I que el respecte als altres sigui un compromís per tots.

Administració  oberta  i  eficient  
•  

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.

•  

Ampliar els tràmits que es podran fer per via telemàtica, i implantar que qualsevol consulta o
instància quedi registrada i el ciutadà en pugui fer seguiment de l’estat en que es troba i de la
seva resolució.

•  

Vetllar mitjançant mesures d’informació i control perquè la gestió municipal sigui transparent,
eficaç i eficient.

•  

Disposar del catàleg de serveis i ajudes ofertes per l'ajuntament i fer-lo accessible.

•  

Treballar per una nova administració municipal més moderna, àgil i accessible per a la ciutadania.
Agilitzarem les llicències d’obres i activitats, ampliarem els tràmits per via telemàtica.

•  

Sotmetre a criteris i mecanismes d’austeritat i transparència tots els àmbits d’actuació de
l’Ajuntament.

•  

Establir mecanismes d'avaluació de les polítiques públiques, marcant objectius, terminis i
indicadors per facilitar-ne la gestió i avaluar-ne el compliment.

•  

Crear el Síndic o Defensor de les persones, triant per aquesta funció una persona reconeguda,
nomenada pel plenari, i assignar-li personal de l’Ajuntament que estarà al seu comandament, pel
suport a la seva activitat.

•  

Agregar llocs de treball i reformulació de les funcions dels actuals, rendibilitzant els recursos de l’
ajuntament.

•  

Garantir que el coneixement generat per l’Ajuntament gràcies als recursos públics sigui de domini
públic, lliure i gratuït.

•  

Seguir potenciant, per mitjà de les TIC, mecanismes de govern eficients, transparents i eficaços,
que contribueixin a millorar la gestió pública de l’ajuntament de Manresa.

Participació  Ciutadana  i  Moviments  Socials  
•  

Avançar en els pressupostos participatius ampliant les partides disponibles per acordar, tant en els
consells territorials com en el conjunt de la ciutat, les prioritats de millores urbanes i projectes de
tipus social, cultural, esportiu, associatiu, etc. I garantir des de l’Ajuntament la informació tècnica
i la pluralitat.

•  

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.

•  

Fomentar la participació ciutadana, especialment dels veïns, gent gran, joves i infants, en el
disseny de l'espai públic i la mobilitat, per tal d'apropar l'urbanisme als ciutadans i, en general, de
tots aquells aspectes de la ciutat que afecten a la vida diària dels ciutadans.

•  

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.

•  

Fomentar decididament el voluntariat, elaborant conjuntament amb les entitats que ho desitgin un
pla de captació d’associats i donar major impuls al portal municipal del voluntariat.

Foment  del  Civisme  i  Seguretat  
•  

Potenciar la convivència a la ciutat a través de projectes de sensibilització i participació ciutadana,
amb la implicació del teixit associatiu, i donar suport i col·laboració a les associacions i entitats de
la ciutat en les accions cíviques que impulsin.

•  

Crear un aplicació per telèfons mòbils per afavorir el civisme, que permeti a la ciutadania fer
suggeriments, queixes, denuncies, etc.
  

•  

Vetllar perquè s’apliquin amb més efectivitat les ordenances que ens permeten la garantia del
civisme: sorolls de les motocicletes, sorolls nocturns, guixades, destrosses urbanes, excrements
dels animals de companyia, gossos perillosos,... i buscar fórmules d’actuació més efectives, i
estratègies de prevenció.

•  

Vetllar perquè s’apliqui amb criteri les ordenances de mobilitat: aparcament, control de velocitat,
normes de trànsit, presència al voltant dels centres escolars.

