Trobades amb regidors i regidores
ERC Manresa ha implementat un sistema d’assemblees obertes mensuals on cadascun dels seus
regidors exposa i comparteix la seva tasca a l’Ajuntament i escolta les propostes i/o inquietuds
dels ciutadans. Ja hem rebut les visites de la Montserrat Clotet, Pol Huguet i la Mariona Homs i els
següents mesos tindrem:
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CONSTRUÏM LA MANRESA
DEL FUTUR

Gestió i revitalització del sector cultural
Sala Els Carlins
Dimecres 4 de maig, 19.00 hores
Amb la regidora de Cultura i Festes
Anna Crespo i Obiols

Urbanisme, Mobilitat i Territori
Sala Els Carlins
Dimecres 1 de juny, 19.00 hores
Amb el regidor d’Urbanisme i Mobilitat
David-Aaron López

Ocupació i Feminismes
Sala Els Carlins
Dijous 7 de juliol, 19.00 hores
Amb la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement
i de Feminismes i LGTBI Cristina Cruz Mas

Cooperació i Ciutadania
Sala Els Carlins
Dimecres 14 de setembre, 19.00 hores
Amb el regidor d’Habitatge, Ciutadania i Cooperació
Jamaa Mbarki El Bachir
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Vols afiliar-te o ser amic/amiga
d’Esquerra Republicana?
Envia’ns un correu electrònic a manresa@esquerra.cat o
també pots fer-ho tu mateix escanejant aquest codi QR.

Amb ERC a l’alcaldia, estem
construint la Manresa d’avui,
i la del demà, amb projectes
ambiciosos i complexos, que han de
permetre dinamitzar la ciutat, fer-la
referent de la Catalunya Central, i
orgull de manresanes i manresans.
Amb pocs anys, tindrem un gran

campus tecnològic de la mà de la
UPC a la Fàbrica Nova, la nova seu de
la Generalitat a la Catalunya central,
el Museu del Barroc de Catalunya, i
l’embrió d’un metro comarcal ben integrat a la ciutat, amb el soterrament
dels Ferrocarrils i noves parades.
Grans projectes per a una gran ciutat.
ERC Manresa
Plaça Major, 17, Pral. 1a
93 872 63 52
www:esquerra.cat/manresa
+ manresa@esquerra.cat

Què estem fent?
Des que ERC Manresa ha accedit a l’alcaldia,
hem treballat molt per dur a terme projectes
estratègics per dinamitzar la ciutat, fer-la
referent de la Catalunya Central, i orgull de
manresanes i manresans.
-Fàbrica Nova: Amb l’adquisició de l’antic
complex fabril, hem desencallat el gegant
adormit de Manresa i, juntament amb la
UPC, volem construir un pol de concentració
de tecnologia per atraure i retenir talent
local i internacional; que ofereixi un itinerari
formatiu tecnològic complet; que contribueixi
a la regeneració urbana, social i econòmica de
Manresa i l’entorn de la Catalunya Central.

-Soterrament dels Ferrocarrils Catalans i
metro comarcal: hem aconseguit l’acord per
iniciar una de les transformacions més grans
de la ciutat, el soterrament de la via dels
Catalans des de la carretera de Santpedor i el
perllongament de la via cap al centre de la ciutat.
Volem que aquesta sigui la primera d’un conjunt
d’actuacions per disposar d’un metro comarcal.
La següent, la creació de noves parades a La
Parada i al Parc de l’Agulla.
-Nova seu de la Generalitat: aquest projecte
implicarà un salt enorme en quant a la capitalitat
de Manresa respecte al conjunt de la Catalunya
Central, a la vegada que serà una gran
contribució a la dinamització del Centre Històric.
-Avinguda dels Països Catalans: hem iniciat la
construcció d’aquest nou vial que connectarà
la carretera de Vic amb els Trullols i permetrà

descongestionar i repensar la mobilitat a
l’interior dels barris orientals de la ciutat.
-El Museu del Barroc de Catalunya:
les obres han agafat
velocitat de creuer i ja
tenim tot el finançament
lligat per dotar la ciutat
d’un equipament referent
a nivell català, símbol
de la nostra història i
identitat, i un motor de
canvi a cavall del Barri
Antic i Escodines.
-Redacció i aprovació del Pla estratègic del
Cardener 2030, de forma participada, per tal
d’acordar quin riu volem, i com aconseguir-lo,
amb una distribució d’usos per a ciutadania
(itineraris, espais de gossos, espais de joc) i
per a la biodiversitat, amb transformacions ja
fetes com l’enderroc d’una discoteca vora el
riu, l’eliminació de grans extensions de canya, i
substitució per bosc de ribera i prats d’ús públic.
A Manresa la cultura no s’atura!
Hem deixat enrere la pandèmia i les dades dels
Cercles de Comparació Intermunicipal 20192020 entre ciutats de 75.000 a 100.000 habitants
demostren que a Manresa, Ajuntament, entitats
i persones, hem fet una aposta decidida per
mantenir l’activitat, conscients de la importància
cabdal que té.
Dades Cercles de Comparació
Intermunicipal 2019-2020

Manresa

Mitj. mun.

Funcions professionals
pròpies

-25%

-60%

Exposicions temporals de
producció pròpia

+49% -11%

Activitat cicle festiu

-35%

75-100.000 hab.

-70%

Aixada 25 anys!
Per celebrar el 25è aniversari de la Festa de
l’Aixada, l’edició d’enguany ha estrenat nous
guions (amb més presència femenina en les
històries), nous espais (plaça del mercat de
Puigmercadal) i nous formats (com la cançó de
l’Aixada, l’escenari al mig de la plaça o la presència
de pirotècnia). Els carrers han tornar a omplirse! El Misteri de la Llum abandona l’església
del Carme i surt al carrer amb un espectacle
multidisciplinar que l’apropa a tothom.
-Jardins de Llum ha estrenat imatge i s’ha
consolidat com a festival que explora la relació
genuïna de la ciutat
entre la Llum, l’aigua i
l’art durant tot el cap
de setmana. Això ha
permès l’ampliació de
l’experiència, posant
en valor les obres
artístiques dialogant
amb el patrimoni del
Centre Històric.
Mobilitat sostenible
Estem redactant el pla de mobilitat, que
implicarà grans canvis, però mentrestant, ja
hem compromès la compra de 8 autobusos
elèctrics que, sumats als híbrids que ja tenim,

constituiran un 100% de flota híbrida o elèctrica.
Hem fet nombroses ampliacions de voreres, i
reducció de l’espai destinat als cotxes. Hem fet
un plànol de Manresa a peu molt exitós, i el gran
projecte és la singular proposta, des d’aquest
gener, d’inventar-nos i distribuir un títol propi
gratuït, la T-jove18 perquè els joves de 17 i 18
anys puguin utilitzar el bus urbà de franc. El bus
urbà de Manresa supera els viatgers d’abans
de la pandèmia durant el mes de març amb
206.264 viatgers mensuals, el que suposa un
3.6% d’increment respecte el mateix mes de l’any
2019, que va ser un any de record de viatgers,
en el que es van superar els 2.218.000 viatgers
anuals. Si durant el mes de gener hi va haver
9.851 viatges amb T-jove 18, durant el mes de
març ja han arribat a 16.247 viatges.
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ManresaResiduZero
A punt d’implementar el nou model de residus,
mixt, Porta a porta comercial ampliat a tots els
comerços de la ciutat i equipaments (ara només
orgànica i cartró a certes botigues voluntàries),
i contenidors tancats (resta, orgànica i envasos)
a totes les famílies, anant més enllà del RECAIU
del Consorci del Bages, i possibilitar un
pagament per generació molt més just i que
promogui la prevenció i reducció d’envasos. Un
canvi dissenyat participadament i amb bona
acceptació per part de la població.

