
Pere Culell
candidat a l’Alcaldia de Manresa

25 compromisos de ciutat
Impulsarem un Acord de 
Ciutat entre administracions, 
representants de treballadors, 
empresaris i entitats per apli-
car les reformes necessàries 
per superar la crisi.

Facilitarem la creació de 
noves empreses a través 
de la figura del tutor de 
l’emprenedor i la simplificació 
administrativa.

Engegarem el Parc Tecnològic 
del Bages per atreure empre-
ses innovadores.

Potenciarem el comerç urbà 
i promourem el consum de 
proximitat a través d’un mer-
cat de productes agraris de 
qualitat.

Reforçarem la formació i la in-
serció laboral de les persones 
a l’atur.

Reforçarem els serveis socials 
per ajudar les persones que 
pateixen més la crisi.

Vetllarem per l’ampliació de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu 
i impulsarem la coordinació 
entre centres d’assistència 
primària, hospitals i urgèn-
cies.

Augmentarem el servei de 
teleassistència i les places de 
residència assistida per a gent 
gran.

Crearem l’Oficina Jove, que fa-
cilitarà l’accés a la informació 
en salut, educació, ocupació i 
habitatge.

Obrirem el nou pavelló 
esportiu de la Fàbrica Nova, 
renovarem el Vell Congost 
i acabarem el pavelló de 
l’Ateneu les Bases.

Seguirem lluitant contra la 
violència de gènere, reforçant la 
tasca del SIAD Montserrat Roig.

Acabarem l’Ateneu les Bases 
com a espai cultural, cívic, 
esportiu i social.

Potenciarem el Centre 
d’Interpretació del Carrer del 
Balç per atreure el turisme 
cultural de qualitat.

Incentivarem la integració 
dels ciutadans nouvinguts 
ampliant els cursos de català 
i reforçant el Voluntariat Lin-
güístic.

Completarem l’Anella Verda 
de Manresa i reforçarem la 
seva connexió amb la ciutat.

Impulsarem el nou Pla Inte-
gral de Rehabilitació del Nucli 
Antic.

Farem un urbanisme més 
proper als ciutadans i prio-
ritzarem la millora de l’espai 
públic. 

Projectarem el Centre de 
Cultura Popular a l’edifici 
de l’Anònima per acollir-hi 
les entitats i treballarem per 
recuperar l’auditori de Sant 
Francesc.

Reclamarem l’alliberament 
del peatge de l’autopista a St. 
Vicenç com a alternativa més 
viable al desdoblament del 
tram sud de l’eix del Llobre-
gat.

Vetllarem perquè es faci la 
nova escola de Valldaura i 
l’institut de Cal Gravat i 
perquè es traslladi l’escola 
La Flama a Manresa, i 
obrirem una llar d’infants a 
Bufalvent. 

Implantarem el carril bus a 
la ctra. de Vic i el Passeig per 
aconseguir un transport pú-
blic més ràpid i eficient.

Vetllarem perquè s’obri l’av. 
de l’Esport per millorar la 
connexió amb l’Eix Trans-
versal i endreçar la zona del 
Congost.

Prioritzarem la construcció 
de la rotonda de la Bonavista 
i millorarem  els enllaços de 
l’av. dels Dolors i el c. de la 
Pau amb la Ronda Nord.

Reforçarem el paper de 
Manresa com a capital de 
la Catalunya Central en  
col·laboració amb els munici-
pis veïns.

Treballarem des de 
l’Ajuntament per aconseguir la 
independència del nostre país.


