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TROBEM-NOS! Per una Ciutat Verda, una Ciutat 

Dinàmica, una Ciutat de Trobada. 

Capítol 1. PRINCIPIS REPUBLICANS. LA REPÚBLICA DEL BÉ COMÚ 

 

1.1. EL COMPROMÍS AMB LA REPÚBLICA CATALANA 

Volem construir una República per a tothom. No és possible fer un país nou i millor, amb més 

drets, més lliure, més net i més just, sense independència. En les actuals circumstàncies de 

confrontació amb un estat autoritari, és més indispensable que mai que Esquerra Republicana 

sigui decisiva en totes les institucions. Creiem fermament que una majoria sòlida i àmplia del 

municipalisme d’Esquerra ens permetrà articular una mobilització cívica i pacífica contra la 

repressió de l’Estat. 

La República és inevitable, i els nous governs municipals republicans serem un espai 

indispensable per fer-la avançar cap al seu assoliment. Des d’un independentisme obert i 

inclusiu, i situant la ciutadania al centre de la governança, els ajuntaments continuarem la 

defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania catalana.  

Manresa forma part d'un país que aspira a la llibertat plena, a constituir-se com a República 

Catalana. Forma part d’un país que està patint una brutal repressió política, davant la qual la 

nostra ciutat no n’ha quedat mai al marge. Al contrari. Els manresans i manresanes hem sortit 

al carrer per defensar les nostres institucions quan el país ens ha necessitat. I Esquerra, des del 

govern de la ciutat, també ho ha fet en el si de l’Ajuntament. I ho continuarem fent. Manresa 

necessita un govern fort, clarament independentista i republicà. Un Ajuntament que rebutgi la 

monarquia espanyola i que actuï d’acord amb els valors republicans. 

Per això, participarem en totes les iniciatives polítiques i socials dirigides a eixamplar el suport 

ciutadà a favor de la República Catalana, començant per la sobirania fiscal i energètica, i la 

llibertat i el retorn dels presos i exiliats polítics i de les preses i exiliades polítiques. I 

treballarem per aconseguir un referèndum per la independència validat internacionalment. 

 

1.2. EL COMPROMÍS AMB LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA 

Amb el compromís ferm de governar amb la ciutadania, Esquerra Republicana promourà els 

espais de trobada entre totes les persones de Manresa per tal de construir una ciutat amb 

poder real de decisió.  

Aquesta convicció forma part de l'ADN d'Esquerra i, en aquesta convocatòria electoral, la volem 

aplicar amb una proposta decidida i amb una metodologia molt sistemàtica que permetrà 

recollir les idees de totes les persones que vulguin participar, aprofitant al màxim cada una de 

les aportacions.  
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La nostra voluntat és estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la ciutadania per 

decidir en tots els afers municipals. Volem potenciar l'interès general per sobre dels interessos 

particulars o de grups. Volem preservar la integritat de l'espai públic, vetllar per la salvaguarda 

dels serveis públics i posar els recursos de tothom al servei de la igualtat d'oportunitats. 

Considerem l’apoderament ciutadà i la democràcia participativa com a eines determinants per 

assolir l’objectiu polític més preuat del republicanisme: repartir el poder i obrir la democràcia a 

tothom. 

 

1.3. EL COMPROMÍS AMB EL FEMINISME I LA IGUALTAT 

La República Catalana serà feminista o no serà. Esquerra Republicana està compromesa a fer de 

Manresa una ciutat on es facin efectius els drets de les dones en tots els àmbits i un marc de 

creixement personal i professional. I no tolerarem discriminacions per raons de gènere, 

d'identitat o orientació sexual. 

Continuarem treballant intensament, com ja hem fet des del Govern de la ciutat, per incloure la 

perspectiva de gènere i LGTBI en totes les nostres polítiques: de l’urbanisme a la cultura, de 

l’esport a l’educació, de la mobilitat als serveis socials, arreu. Una tasca que realitzarem amb 

l’acompanyament de totes les entitats de dones i associacions LGTBI i feministes per garantir la 

transversalitat en tots els nostres programes. 

Els municipis republicans hem de ser la punta de llança en la lluita contra les desigualtats i les 

discriminacions que es generen i la garantia que es compleixi la Llei d'igualtat i la Llei 11/2014 

contra la LGTBIfòbia a tot el territori. 

 

1.4. EL COMPROMÍS AMB LES INFRAESTRUCTURES 

El nostre compromís per obtenir unes infraestructures dignes és inequívoc. I aquest govern es 

compromet a no descansar fins a resoldre el gran deute històric que té la ciutat de Manresa: 

arribar a Barcelona en menys d’una hora en transport públic. 

Creiem que Manresa ha d'ocupar una doble funció dins el mapa de Catalunya: d'una banda, 

s'ha d'acabar integrant a l'àrea metropolitana de Catalunya, obtenint els avantatges que això 

comportarà en matèria de mobilitat i de millora de serveis. I, de l'altra, ha de mantenir la seva 

personalitat i trobar els àmbits específics de presa de decisions.  

Però, sobretot, Manresa ha de liderar la lluita per unes infraestructures dignes. En aquest 

sentit, cal exigir un servei segur, ràpid i eficient de la línia de rodalies de Renfe, que ens 

permeti arribar a Barcelona en menys d’una hora. Però també cal estudiar la millora de la línia 

de Ferrocarrils.  

Pel que fa al sistema viari, apostem de forma clara per la implantació de la vinyeta, que 

permetrà aixecar els peatges. Mentrestant, treballarem de valent per aconseguir ampliar les 

bonificacions de l’autopista C-16 les 24 hores del dia i la millora de la connectivitat d’aquesta 

via ràpida amb el territori, completant els enllaços bidireccionals al Pont de Vilomara i 

Viladordis.    
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1.5. EL COMPROMÍS AMB LA CATALUNYA CENTRAL 

Manresa és al centre geogràfic del país. És a mig camí de tot arreu, del mar i del Pirineu. És 

nexe de rius i camins, i punt de trobada de persones diverses. Una ciutat que té un potencial 

enorme, pel seu patrimoni cultural i natural, pel seu entorn i pels seus equipaments 

universitaris, tecnològics i sanitaris. I, sobretot, per la seva gent. Tenim una xarxa d’entitats 

amb una llarga tradició que ens dona personalitat, i un teixit industrial que és el motor del pla 

de Bages. Per això, per Esquerra, Manresa és la capital indiscutible de la Catalunya Central. És 

l’hora d’exercir-la sense complexos i amb el màxim de compromís, en cooperació i allargant la 

mà a tots els municipis. 

 

Manresa ha de liderar la lluita per unes bones infraestructures que connectin adequadament 

el nostre territori. Però també per un bon sistema de transport públic, en la promoció 

econòmica i industrial que genera llocs de treball i, sobretot, en la preservació del territori, 

perquè volem un país sostenible. Una lluita que hem de fer amb la complicitat dels municipis 

de la comarca i de la Catalunya Central. Perquè una capital necessita un territori. I un territori 

necessita una capital. Una capital que no dicti, sinó que sigui capaç de liderar obtenint tots els 

punts de vista i totes les necessitats. Cal fer xarxa i establir complicitats per tal que aquesta 

àrea, que suma prop de 400.000 habitants, obtingui la força necessària per recuperar pes 

polític. 
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Capítol 2. CIUTAT DE TROBADA 

 

La justícia social és el principi orientador de l’actuació dels municipis republicans al servei de la 

ciutadania per tal de garantir els mateixos drets i oportunitats a tothom. 

Considerem tots els serveis a les persones eines per garantir la igualtat d'oportunitats i, 

sobretot, per unir la ciutadania. Per a Esquerra Republicana, l’acció social, la sanitat, l’educació o 

l’habitatge són motius per trobar-nos, per barrejar-nos, per compartir, per fer ciutat. 

Si ens apropem, si ens coneixem, i coneixem les nostres diferències i les nostres similituds, si 

vetllem més els uns pels altres, viurem millor. I és per aquesta raó que volem ser una ciutat de 

trobada. 

Treballarem incansablement per la justícia social, la no discriminació per raó d’origen, ètnia, 

religió, gènere, altres capacitats, llengua, cultura, edat, opinió o orientació sexual; per la 

dinamització socioeconòmica responsable; per l’educació de ciutadans i ciutadanes lliures, i per 

una gestió pública dels serveis que sigui responsable ambientalment.  

En aquest marc de ciutat de trobada, mantenim ferm el nostre compromís de donar suport a les 

persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat, en el desenvolupament 

del seu projecte vital i posant la persona al centre, per tal que puguin gaudir dels suports 

necessaris per al seu desenvolupament personal i social i, garantir que puguin exercir els seus 

drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets de les persones amb discapacitat 

intel·lectual. Alhora, treballarem perquè les persones amb discapacitat puguin aportar el seu 

valor a la comunitat i enfortir el seu sentiment de pertinença. 

 

 

2.1. L’EDUCACIÓ 

L'escola és un punt de trobada estratègic per teixir ciutat. És un espai ideal perquè famílies 

diferents es trobin i s'enriqueixin mútuament. Apostem decididament per seguir les indicacions 

de la Comissió d'Estudi de la Segregació Escolar i tendir cap a unes escoles diverses i 

equitatives. Sabem que no serà fàcil, però volem que totes les escoles de Manresa representin 

la ciutat diversa que tenim. I aprofitarem al màxim el potencial de la nostra formació 

professional i de les nostres universitats per a dinamitzar encara més l’economia local. 

 

2.1.1 Acordarem amb tota la comunitat educativa un Pacte Local Contra la Segregació 

Escolar, i aplicarem amb voluntat i recursos les propostes que en sorgeixin. Amb 

aquest objectiu, preveiem donar més capacitat a l'Oficina Municipal d'Escolarització 

per evitar la concentració en unes escoles d’alumnat d’un mateix origen i promourem 

la cooperació i l’intercanvi entre els docents de tots els centres escolars. 

2.1.2 Aplicarem un pla de xoc per a la millora dels equipaments escolars. D'una banda, 

triplicarem la inversió anual municipal per afrontar les reparacions més necessàries 

per a dignificar els centres educatius. En paral·lel, planificarem i ens coordinarem amb   
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el Departament d'Educació per evitar que cap projecte quedi en terreny de ningú i 

desatès. 

2.1.3. Farem les gestions necessàries per obtenir els terrenys perquè la Generalitat 

construeixi l’edifici de l’Escola Valldaura. Un edifici que, a més, entenem que ha 

d’esdevenir un punt de nova centralitat i de dinamització del barri. 

2.1.4. Canviarem el model de manteniment a les escoles per tal que els auxiliars de 

manteniment tinguin un paper més actiu i amb més capacitat per resoldre el dia a dia. 

2.1.5. Promourem l'escolarització no obligatòria dels 0 als 3 anys com a estratègia per 

incrementar la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat, a través d’una campanya 

informativa i d’una tarifació dels costos de les escoles bressol segons la renda familiar. 

2.1.6. Prioritzarem la figura de l’educador social als centres educatius que acullen un 

percentatge més important d'alumnes desafavorits. 

2.1.7. Vincularem les escoles públiques de Manresa a projectes de prestigi i a programes 

internacionals per fer-les més singulars i atractives de cara a la població, afavorint 

l’educació en valors, la inclusió activa de les noves famílies a la dinàmica de l’escola i a 

la vida social del barri. 

2.1.8. Donarem suport a les iniciatives dels centres públics que vulguin esdevenir Institut-

Escola, perquè és un model amb beneficis contrastats per al desenvolupament integral 

d’infants i joves.  

2.1.9. Organitzarem activitats amb els centres educatius per augmentar el coneixement i el 

contacte dels alumnes amb el teixit social, cultural, associatiu i econòmic i de l'entorn 

natural de la ciutat. 

2.1.10. Sensibilitzarem, animarem i ajudarem les direccions dels centres i les AMPA perquè 

assumeixin la gestió directa de l’espai del menjador, com un espai educatiu de gran 

rellevància on aprendre hàbits saludables i a conèixer els productes locals i de 

temporada. 

2.1.11. Donarem suport a l'activisme de les AMPES/AFES perquè propicien cohesió, espais de 

trobada i fan augmentar la qualitat de l'educació. 

2.1.12. Replantejarem, amb els instituts i les empreses de la comarca, quins cicles formatius 

convé oferir per tal de donar resposta al teixit productiu local. La formació dual, entre 

instituts i empreses, és una via prioritària per augmentar els aprenentatges pràctics i la 

capacitat d’inserció de la formació professional. 

2.1.13. Promourem la col·laboració i la transferència de coneixements entre les universitats 

de la ciutat, empreses, escoles i instituts. 
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2.2. L’ESPORT 

L'esport és una eina de cohesió social. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat per propiciar la 

pràctica esportiva més enllà de la formació i de les competicions reglades. Volem aprofitar els 

espais interiors de la ciutat per habilitar-los per a l'esport de barri i fer possible l'ús de recintes 

escolars fora de l'horari lectiu. I, a la vegada, hem de mantenir i millorar els grans equipaments 

esportius, que han de continuar sent motors de l'esport i fent que Manresa sigui capital. 

 

2.2.1 Farem una bona planificació dels equipaments esportius per aconseguir disposar 

d’instal·lacions ben repartides per tota la ciutat. 

2.2.2 Realitzarem un pla d’equipaments específic per als camps de futbol i, de forma gradual, 

introduirem la gespa artificial.  

2.2.3 Millorarem les instal·lacions de l’estadi d’atletisme del Congost amb la renovació del 

tartan i altres elements de l’equipament. 

2.2.4 Millorarem el pavelló del Nou Congost: canviarem el paviment de parquet, 

modernitzarem les instal·lacions —prioritzant els aspectes de seguretat i l’eficiència 

energètica en el sistema d’il·luminació, ventilació i il·luminació— i estudiarem la seva 

ampliació per adaptar-lo als requisits de l’ACB i  a altres possibles esdeveniments.  

2.2.5 Senyalitzarem circuits per córrer i caminar en parcs com el del Cardener. Aquests circuits 

estaran il·luminats, amb un paviment adequat. 

2.2.6 Treballarem amb el Departament d’Educació per tal d’utilitzar instal·lacions esportives 

dels centres educatius per a entitats fora de l’horari lectiu. 

2.2.7 Potenciarem 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. 

2.2.8 Fomentarem la pràctica de l'esport dels infants i joves fora de l'horari lectiu amb entitats 

esportives federades.  

2.2.9 Fomentarem, visibilitzarem i reconeixerem institucionalment l’esport femení. 

2.2.10 Potenciarem esdeveniments esportius d’àmbit nacional per reforçar Manresa com a 

ciutat esportiva. 

 

 

2.3. L’HABITATGE 

Les polítiques d'habitatge van dirigides a facilitar l'accés a l'habitatge, però amb això no en tenim 

prou. Volem que la intervenció de l'Ajuntament serveixi per evitar la separació de les persones en 

funció de les seves circumstàncies socials. No volem barris estigmatitzats. Volem barrejar-nos i 

conviure amb persones diferents. És amb la convivència del dia a dia que les distàncies es fan més 

curtes i els problemes més petits. 
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2.3.1. Reorientarem el Pla Local d'Habitatge cap a objectius socials. 

2.3.2. Rehabilitarem els edificis municipals de Vallfonollosa per destinar-los a joves com a una 

nova fórmula d’accés a l’habitatge assequible. 

2.3.3. Desenvoluparem el sector Barreres per tal de posar a disposició una finca municipal per 

habitatge de protecció oficial. 

2.3.4. Augmentarem els ajuts a la rehabilitació d’habitatges, especialment al Centre Històric.  

2.3.5. Prioritzarem l’ús del parc d’habitatges construïts i buits, sobretot al Centre Històric, abans 

de promoure nous creixements. I seguirem amb la inspecció i sanció per pisos buits de 

grans tenidors. 

2.3.6. Prioritzarem 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, fent servir de model el projecte d’habitatge 

cooperatiu que ja s’ha engegat a la plaça Hospital. 

2.3.7. Oferirem un sistema per què persones que no tenen accés a avals per poder llogar 

habitatges el puguin tenir a través d'uns compromisos contrets amb l'empresa municipal 

FORUM. 

2.3.8. Seguirem avançant en la reserva d’habitatges socials per persones amb 

discapacitat. 

2.3.9. Posarem en funcionament places d’alberg social i doblarem els habitatges per casos 

d’emergència habitacional.  

 

 

2.4. LA SALUT 

L'atenció sanitària ha de formar part de l'atenció integrada a la persona, basada en un sistema 

de drets i deures i posant el focus en els col·lectius més vulnerables, les seves persones 

cuidadores i les famílies. Actuarem seguint els valors republicans i evitarem qualsevol desigualtat 

en l’accés a la salut: aquesta és la nostra idea de trobar-nos, de fer comunitat i de vetllar pel 

benestar de tothom. El foment de la salut és un eix transversal de les polítiques d’Esquerra i 

afecta la resta d'àmbits del programa electoral. Especialment aquells que preveuen la millora 

dels espais públics i de trobada de Manresa. 

 

2.4.1. Impulsarem una atenció social i sanitària de proximitat, prioritzant l’atenció domiciliària, 

atenent tant com es pugui els condicionants propis del pacient i del seu entorn més 

immediat (familiars i veïnat) i amb una cura especial per als col·lectius més fràgils i 

vulnerables. 

2.4.2. Considerarem l’Atenció Primària comunitària com a base de l’atenció integral i 

vetllarem perquè sigui resolutiva i vertebradora dels diversos nivells assistencials. 
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2.4.3. Impulsarem l’educació de la salut promovent hàbits i estils de vida saludables a les 

escoles i en totes les etapes de la vida. Sobretot en matèria d’alimentació i nutrició; 

sexualitat, afectivitat i diversitat; salut mental i benestar emocional, primers auxilis i 

salut bucodental. 

2.4.4. Vetllarem perquè els menjadors escolars ofereixin una dieta equilibrada i treballarem 

perquè introdueixin productes ecològics i de proximitat. 

2.4.5. Coordinarem i treballarem amb les associacions de persones amb problemes de salut 

mental, programes de suport i acompanyament per a la família i per a la inclusió social i 

laboral de les persones amb problemes de salut mental. Visibilitzarem bones pràctiques 

i casos d’inclusió laborals, sobretot en empreses ordinàries. 

2.4.6. Reforçarem els programes de prevenció sobre drogodependències, alcoholisme, 

tabaquisme i altres addiccions juntament amb els altres agents del territori que hi 

treballen. 

2.4.7. Treballarem per un medi urbà no agressiu, amb menys sorolls, contaminació i trànsit, i 

per contra, amb més zones verdes i ombres per combatre les onades de calor. 

2.4.8. Afrontarem els problemes que genera l’alimentació i la proliferació d’animals urbans 

amb campanyes de sensibilització i educació de la ciutadania respectuoses amb els 

animals i amb el medi ambient. 

2.4.9. Crearem espais amplis, agradables i tancats per a gossos desfermats i, a la vegada, 

assegurarem la convivència entre animals domèstics i persones a la resta de la ciutat. 

 

 

2.5. L’ACCIÓ SOCIAL 

L’acció social és el veritable motor dels drets de ciutadania i justícia social. Per això, cal 

promoure els recursos necessaris per compensar les desigualtats i afavorir la trobada en plena 

igualtat entre tots i totes. Cal seguir protegint les persones amb risc d'exclusió social i fer una 

gestió d'ajudes eficient, ràpida i ben dotada. Sobretot a aquelles persones que la crisi els ha 

conduït a un atur de llarga durada o bé les famílies amb infants que tenen risc important de 

pobresa.  

Volem una ciutat on hi visqui bé la gent que més ho necessita, perquè si fem una ciutat per a 

ells i elles estem fent una ciutat per a tothom. Volem una societat cohesionada capaç d’evitar 

l'aïllament i la solitud. Amb xarxa de veïnatge, voluntariat i cooperació. 

 

2.5.1. Continuarem augmentant els ajuts per complementar les beques de menjador escolar. 

2.5.2. Posarem en funcionament un observatori de la infància en risc i les seves famílies. 

2.5.3. Seguirem lluitant pels casos de pobresa energètica ajudant a les famílies vulnerables a 

fer front als pagaments dels subministraments i a través d’auditories energètiques i 

actuacions per fer els habitatges més eficients.  
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2.5.4. Treballarem en xarxa amb el tercer sector per a l’atenció a la Infància, adolescents i 

joves i mantindrem els plans de desenvolupament comunitari dels barris. 

2.5.5. Mantindrem un diàleg constant i fluid a través de Taules de Concertació entre les 

administracions i les entitats del tercer sector que donen suport a les persones més 

vulnerables.  

2.5.6. Crearem un Servei d’Intervenció Socioeducativa per atendre els infants i adolescents 

de 0 a 18 anys amb risc d’exclusió i ampliarem els serveis de Joves Nucli Antic. 

2.5.7. Posarem en funcionament un alberg social i ampliarem en 4 habitatges més la dotació 

d’habitatges per emergències, per tal d’atendre situacions no previstes de manca 

d’habitatge. 

2.5.8. Fomentarem projectes d’acompanyament adaptat a la inserció laboral per a col·lectius 

més vulnerables, en col·laboració amb el servei d’ocupació de l’Ajuntament.  

2.5.9. Posarem en marxa un programa de suport tecnològic a sectors vulnerables, amb 

l’objectiu d’evitar l’escletxa digital i millorar l’ocupabilitat. 

2.5.10. Mantindrem comunicació amb les entitats de persones amb discapacitats per ser 

amatents a propostes per facilitar la participació de totes les persones a la ciutat. 

 

 

2.6. L’ENVELLIMENT ACTIU I LA DEPENDÈNCIA 

Som una ciutat amb un índex d’envelliment per sobre de la mitjana de Catalunya i amb l’índex 

de sobreenvelliment més gran dels municipis de més de 50.000 habitants del país. Però també 

és cert que l’esperança de vida de Manresa és de les més altes, especialment entre les dones, 

que se situa als 85 anys. 

A Manresa s’hi viu bé, però hem de seguir avançant. Ens cal una visió estratègica de les 

polítiques d’envelliment i dependència i especialment una reflexió a mitjà termini amb accions 

que cobreixin la demanda actual i posin les bases per a les necessitats futures de la ciutat.  

Les persones grans tenim dret a decidir com volem viure. Cal anar pensant amb nous models 

innovadors d’atenció a la gent gran per promoure la seva màxima autonomia i per garantir 

que puguin seguir vivint a casa seva i amb els serveis bàsics necessaris. 

 

2.6.1. Lluitarem per aconseguir la construcció d’una residència pública de 90 places 

concertades per a persones dependents. 

2.6.2. Augmentarem significativament les hores d’Atenció a Domicili, l’oferta del Xec Servei i 

la cobertura dels Àpats a Domicili i de la Teleassistència. 

2.6.3. Evitarem la solitud de les persones grans que viuen soles ampliant el projecte 

‘Propers’ d’atenció comunitària.  
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2.6.4. Crearem un Banc d’Ajudes Tècniques Públiques de la Catalunya Central que permeti 

centralitzar, organitzar i deixar en préstec material ortopèdic (com ara cadires de 

rodes o llits adaptables) a persones que ho necessitin. 

2.6.5. Promourem iniciatives d’habitatges tutelats per a gent gran.  

2.6.6. Seguirem potenciant els plans integrals d’atenció i promoció de la gent gran i de 

persones amb discapacitat funcional per tal de garantir, de manera coordinada, una 

vida digna.  

2.6.7. Vetllarem perquè les persones grans puguin desenvolupar un projecte vital i laboral 

inclusiu. Promourem la conciliació del temps destinat a la cura dels néts amb el 

manteniment del projecte vital. 

2.6.8. Promourem l’educació i la formació al llarg de la vida i les aules sènior. 

2.6.9. Fomentarem que les persones grans actives participin de projectes d’entitats a través 

d’un servei de voluntariat. 

2.6.10. Augmentarem els programes per a la detecció i prevenció del maltractament envers 

les persones grans i les persones amb discapacitat. 

2.6.11. Farem un espai d’atenció i suport a les famílies cuidadores per tal de millorar la seva 

qualitat de vida i evitar l’esgotament i la claudicació.  

2.6.12. Donarem suport a l’atenció de persones amb demència a domicili en estats inicials i a 

les seves famílies (xarxa de suport on-line, sessions formatives o treball amb grup per a 

cuidadors, entre altres). 

2.6.13. Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els 

afectin directament. Perquè volem que les persones grans puguin seguir participant en 

la vida activa de la ciutat i les activitats i serveis responguin a les seves necessitats. 

2.6.14. Afavorirem 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.  

 

 

2.7. LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT  

Per aconseguir una veritable ciutat de trobada de persones iguals en drets i diferents 

maneres de ser, hem de promoure polítiques per al conjunt de la ciutadania. En especial per 

als col·lectius específics que tenen característiques comunes i necessitats compartides. 

Invertir temps i recursos en infància i joventut, de forma integral i participada, és la millor 

inversió que podem fer per al present i el futur de la ciutat.  

  

2.7.1. Crearem la regidoria d’Infància, amb un equip tècnic que vetlli pels infants en 

conjunt i no de forma segregada. 



 

 14 

2.7.2. Revisarem i plantejarem a fons el model de parcs i places de la ciutat, per tal que les 

necessitats de tots els col·lectius i tots els barris hi trobin resposta. 

2.7.3. Crearem vies segures perquè els infants puguin anar sols a l'escola, a peu o en 

bicicleta, o en autobusos amb monitors. 

2.7.4. Ampliarem i fomentarem el Servei d’Informació i Atenció a Famílies, per 

l’acompanyament a la criança saludable dels infants. 

2.7.5. Acompanyarem el jovent en el seu procés de construcció del projecte vital i 

d’emancipació des de tots els vessants: formació, habitatge, cohesió social, benestar 

i foment de l’oci alternatiu. 

2.7.6. Promourem habitatge dotacional per a les persones joves. 

2.7.7. Posarem en marxa del Consell d’Adolescents. 

2.7.8. Farem un Informe de la situació del voluntariat jove a la ciutat.  

2.7.9. Realitzarem el programa ‘Acompanya’m’ amb la regidoria Ocupació , una taula 

d’ocupació juvenil i tallers de promoció d’ocupació. 

2.7.10. Realitzarem un projecte ‘Pit-Stop’ d’atenció socioeducativa als adolescents 

expulsats més de 3 dies. 

2.7.11. Realitzarem el Projecte ‘ROCK’In’ amb la Casa de la Música (creació de grups 

instrumentals moderns en horari lectiu de música als instituts). 

2.7.12. Recuperarem la Ludoteca de l’Ateneu de les Bases. 

2.7.13. Fomentarem la participació en programes de mobilitat europeus, com el ‘YE-ART Art 

as a Regeneration Tool’. 

2.7.14. Farem un espai creatiu a La Kampana i desenvoluparem el projecte “Busco artista” 

amb la Taula de les Arts Visuals a la Catalunya Central. 

2.7.15. Fomentarem l’oci divers i alternatiu, i crearem casals d’estiu per a joves. 

2.7.16. Per aconseguir millorar la comunicació amb i per als joves, volem incloure la figura 

del Community Manager a l’Ajuntament i una estratègia de comunicació efectiva.  

2.7.17. Consolidarem l’Espai Jove Joan Amades com a equipament de referència de 

Joventut. Demanarem a la propietat dels terrenys adjacents poder-hi posar alguns 

elements de ‘workout’, ‘parkour’ i ‘skate’ per ampliar les possibilitats a l’exterior. 

2.7.18. Buscarem que l’Anònima sigui també un espai referent per a les persones joves a 

partir de l’oferta de serveis que s’hi decideixi instal·lar. 

2.7.19. Promocionarem la marca ‘Manresa Jove’ a totes les accions promogudes per 

l’Ajuntament. 
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2.8. LA IGUALTAT DE GÈNERE I EL DRET A LA DIVERSITAT 

Una ciutat feminista és una ciutat igualitària, que comprèn que sense que les dones tinguin un 

accés en igualtat d’oportunitats als homes, la societat no podrà ser justa. I tampoc ho serà si 

acceptem la discriminació de les persones que no segueixen el model hegemònic de 

l’heteronormativitat. La diversitat no és un problema, sinó una riquesa que una ciutat de 

trobada ha de valorar i fer-ne bandera. 

Continuarem sensibilitzant a la ciutadania sobre el masclisme i treballarem per apoderar les 

dones i donar eines als homes perquè Manresa camini decididament cap a una ciutat 

igualitària i socialment més justa. 

 

2.8.1. Crearem un pla integral contra la violència masclista destinat al col·lectiu jove que, 

d’una banda, detecti i actuï contra comportaments que poden suposar un risc de 

violència i, de l’altra, serveixi per formar en la no discriminació. 

2.8.2. Promourem l’edició d’eines d’informació, formació i assessorament a adolescents i 

joves en matèria d’igualtat de gènere per a prevenir la violència contra les dones i la 

reproducció de rols masclistes entre la comunitat més jove. 

2.8.3. Farem formació específica a la Policia Local en violència masclista. 

2.8.4. En cas de feminicidi a Catalunya, establirem un recordatori i condemna a totes les 

formes de violència masclista a cada ple municipal posterior a l’esdeveniment, tal com 

es fa al Parlament de Catalunya. 

2.8.5. Divulgarem les estratègies de l'organització del temps, per conciliar la vida laboral i 

familiar, que afavoreixin l’equilibri entre maternitat i paternitat i la cura compartida 

dels fills i de les filles i de la llar. 

2.8.6. Treballarem per una ciutat conciliadora amb el seu temps i el seu espai. Volem 

adaptar els horaris de les activitats públiques per tal que convidin a la participació 

igualitària de dones i homes. I volem que els espais públics i els transports municipals 

pensin en persones de totes les edats i amb tota mena de condicions: del cotxet 

infantil al caminador o cadira de rodes. 

2.8.7. Afavorirem l’apoderament de les dones per una societat més igualitària. Organitzarem 

jornades de formació per a dones i amb dones rellevants de diferents sectors que 

generin referents i esdevinguin font d’inspiració. 

2.8.8. Dissenyarem una mirada específica adreçada a les dones grans, per tal que no pateixin 

solitud, abandonament o bé aïllament social. Crearem espais per a la seva socialització 

i acompanyament juntament amb les associacions de la gent gran.  

2.8.9. Reconeixerem i visibilitzarem les experiències i la contribució de les dones mitjançant 

el nomenclàtor. I impulsarem l’atorgament d’un premi que es donarà el 8 de març a 

una dona que hagi tingut un paper rellevant a la ciutat, acció que es realitzarà amb el 

Consell Municipal de la Dona. 

2.8.10. Prioritzarem l’atorgament de subvencions a les associacions del municipi que 

incloguin criteris de paritat en les seves juntes. 
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2.8.11. Continuarem desenvolupant el Pla d'Igualtat de ciutat i el Pla LGTBI, realitzant 

periòdicament un seguiment i avaluació. 

2.8.12. Incorporarem la perspectiva de gènere i LGTBI en el disseny i implementació de les 

polítiques municipal. 

2.8.13. Promourem la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal i també 

la formació en llenguatge no sexista.  

2.8.14. Donarem suport i dinamitzarem l’associacionisme LGTBI del municipi. 

2.8.15. Garantirem una política comunicativa local inclusiva amb la diversitat sexual i la 

identitat de gènere. 

 

 

2.9. LA JUSTÍCIA GLOBAL 

Quan diem que Manresa ha de ser ciutat de trobada estem dient que volem acollir. Els serveis 

d'acollida no estan pensats per a ser assistencials o caritatius. Estan pensats des de la il·lusió 

de presentar la ciutat i donar la benvinguda als nous manresans i manresanes. I no tan sols es 

tracta d'una salutació cordial, sinó de posar a l'abast tots els instruments perquè la nova 

ciutadania formi part de la nostra comunitat i sigui capaç de donar i rebre. Es tracta de trobar-

nos de debò. 

 

2.9.1. Incrementarem el nombre de noves persones empadronades que s’inscriuen al servei 

de primera acollida i implementarem una xarxa d’acollida participada per aquells 

serveis públics i entitats que puguin donar continuïtat a les accions de participació 

cívica i inclusió.  

2.9.2. Farem sessions periòdiques de benvinguda a les noves persones empadronades 

presidides per l’alcaldessa o alcalde, participades per les persones responsables dels 

serveis públics i les entitats principals del municipi. 

2.9.3. Implementarem programes de mentoria que reforcin les actuacions d’acollida i 

propiciarem que entre els mentors hi hagi persones de diversos orígens. 

2.9.4. Disposarem d’un servei de traducció quan es requereixi per comprendre bé les 

necessitats de la ciutadania. 

2.9.5. Donarem suport i col·laborarem activament amb totes les actuacions inclusives que 

realitzin els centres d’atenció als refugiats a la ciutat, fomentant la participació i 

implicació de la ciutadania per fer de la ciutat una ciutat veritablement acollidora. 

2.9.6. Endegarem xarxes antirumors a partir de la formació de ciutadans i ciutadanes que, 

voluntàriament, en vulguin ser membres. 

2.9.7. Reforçarem l’acompanyament de les entitats que gestionin l’acollida dels menors 

sense referents. 

2.9.8. Mantindrem i reforçarem la xarxa de solidaritat  de Manresa. 
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2.9.9. Promourem el diàleg entre creences de foment de la pau, per combatre falsos 

estereotips i evitar desconfiances. 

 

 

2.10. LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA 

2.10.1. Incorporarem els processos de participació ciutadana en les àrees de l’Ajuntament. La 

ciutadania ha de poder incidir directament en el Pla de Govern previst per als 4 anys i, 

trimestralment, abordarem de forma participada un dels reptes del mandat, amb 

presentacions públiques periòdiques dels projectes, debats presencials per construir 

propostes i foment de la participació on-line per validar-les i prioritzar-les. 

2.10.2. Coproduirem les polítiques públiques entre administració i ciutadania i cogestionarem 

els serveis, espais i equipaments públics. 

2.10.3. Transformarem els Consells de Districte en espais de debat oberts, on es tractin temes 

d’interès general de la ciutat, amb presència de l’alcaldessa o alcalde i dels regidors i 

regidores competents. 

2.10.4. Fomentarem el reconeixement social de l’associacionisme com a eina de formació en 

la participació i de cohesió social, donant suport tècnic, logístic i econòmic als 

projectes liderats per entitats. 

2.10.5. Avançarem en la claredat i simplificació de la informació del funcionament de 

l'Ajuntament, prioritzant en els pròxims anys la qualitat. Així, unificarem totes les 

informacions de compromisos del govern (Pla de Govern, Pacte de Ciutat o el 

seguiment de propostes del Ple, entre altres), per tal de facilitar-ne el seguiment per 

part la ciutadania i publicarem de forma permanent i actualitzada la informació de 

l'estat dels espais públics de la ciutat (carrers, voreres, parcs infantils), indicant-ne els 

temes pendents, el cost i la previsió. 

2.10.6. Millorarem les oficines d’atenció ciutadana i simplificarem els procediments 

municipals. 

2.10.7. Donarem prioritat a l’ús del programari lliure en català i fomentarem el seu ús entre el 

conjunt de la ciutadania i les empreses locals. 

2.10.8. Oferirem connexió Wi-Fi a places, espais i edificis públics per posar les eines de 

comunicació i aprenentatge a l'abast de les persones amb menys recursos. 

2.10.9. Canviarem l'actual sistema de subvencions per un nou model, basat en els contractes 

programa o els convenis de col·laboració. Concretarem de manera participativa i 

consensuada els criteris i barems de les subvencions i la rendició de comptes. 

2.10.10. Crearem un servei del voluntariat per acostar les entitats de voluntariat a la 

població que vol ser voluntària, fent de punt d’unió i nexe entre ambdós.  
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2.11. LA GOVERNANÇA 

2.11.1. La gestió econòmica requereix una alta responsabilitat per tal d’aconseguir la ciutat 

que volem. I, des del govern de l’Ajuntament de Manresa, treballarem per posar en 

funcionament tots aquells mecanismes que permeti la llei per proporcionar el 

pagament de taxes municipals en funció de la renda de les famílies. 

2.11.2. Aplicarem clàusules socials en les condicions de la contractació municipal.  

2.11.3. Garantirem que els treballadors que realitzen tasques per a l'Ajuntament no cobrin 

menys de mil euros al mes. 

2.11.4. Mantindrem el nivell d’endeutament de l’Ajuntament entorn del 45% per reduir 

l'endeutament municipal al mateix temps que abordarem els principals projectes de 

ciutat. La suma del cost anual que invertirà la ciutat en ella mateixa s'equilibrarà a 

través de l'obtenció de nous finançaments d'altres administracions i de la participació 

d'empreses privades en projectes compartits. 

2.11.5. Millorarem, progressivament, les dependències municipals per tenir espais de treball 

més adequats i adaptats a les noves tecnologies, perquè és fonamental per donar un 

bon servei  a la ciutadania.  

 

2.12. LA SEGURETAT CIUTADANA 

En una ciutat de trobada, la Policia Local és un connector entre les persones: facilita 

informació, alerta d'errors, malentesos i irregularitats que es puguin produir i és un suport 

fonamental per a la resta de serveis públics. La Policia Local és el sistema de detecció de 

problemes i la primera reacció immediata a peu de carrer. Però no és l'únic instrument per 

afavorir la seguretat ciutadana. 

 

2.12.1. Aprofitarem esdeveniments públics per propiciar la comunicació entre la Policia Local i 

la ciutadania, i aprofundirem en el coneixement mutu. 

2.12.2. Programarem cursos de formació contínua dels agents, reforçant especialment els 

temes d'intermediació. 

2.12.3. Potenciarem la convivència a la ciutat a través de projectes de sensibilització i 

participació ciutadana, amb la implicació del teixit associatiu, i donarem suport i 

col·laboració a les associacions i entitats de la ciutat en les accions cíviques que 

impulsin. 

2.12.4. Incorporarem, progressivament, nous agents a la Policia Local per tal de tenir més 

efectius per dur a terme tasques de proximitat als barris.  

2.12.5. Establirem serveis d'inspecció de la ciutat amb interessos transversals (serveis socials, 

intermediació, seguretat ciutadana, llicències, civisme). 
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Capítol 3. CIUTAT DINÀMICA 

 

La dinamització econòmica responsable dels municipis i les ciutats republicanes té l’objectiu 

d’assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de 

qualitat. Volem ser un punt de trobada de coneixements, d'idees, d'intercanvis, de negocis, 

d'activitat. De persones que busquen feina i de persones que en volen crear.  

I volem que l'Ajuntament de Manresa tingui un paper actiu en aquest objectiu. Tenim el 

convenciment que la intervenció pública ben orientada aconsegueix incrementar el dinamisme 

econòmic, valorar els recursos humans i incrementar la creació de llocs de treball de qualitat. 

Per això, el projecte estrella en aquest àmbit és el de la creació d’una Àrea de 

Desenvolupament Local, que sigui capaç d’unificar en un sol organisme els centres que 

actualment tenim d’ocupació (inserció i orientació laboral), emprenedoria, empresa, indústria, 

innovació, tecnologia, recerca, turisme i comerç local.  

L’objectiu és agrupar tots els serveis i organismes existents (com ara el CEDEM i el CIO) sota un 

mateix sostre, per tal d’afavorir la creació i la diversificació de l’activitat econòmica, el foment 

de l’ocupació  i l’emprenedoria, i la millora de la qualitat de vida de les persones de Manresa.  

Una Àrea de Desenvolupament Local que també posi el focus i fomenti l’economia social i 

solidària. 

Dins d’aquesta ciutat dinàmica que volem tirar endavant també hi ha la cultura, un autèntic 

punt de trobada de persones diferents, de creació, de cohesió social, que és també un motor 

de canvi social i de dinamització econòmica. 

 

 

3.1. L’EMPRESA, LA INDÚSTRIA I ELS SERVEIS 

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

Un servei que faciliti que les persones que busquen feina i les que en volen crear es 

trobin i ben coordinada amb una agència de desenvolupament comarcal. 

3.1.2. Desenvoluparem el polígon industrial del Pont Nou per tal d'aconseguir sòl industrial 

de qualitat i ben connectat amb l'eix Transversal. Volem atraure empreses que generin 

llocs de treball de qualitat. 

3.1.3. Treballarem pel ple funcionament del Parc Tecnològic per tal d’oferir espais de 

qualitat a noves empreses, perquè volem que Manresa sigui un referent en el sector 

de la innovació, la recerca i la tecnologia. 

3.1.4. Vetllarem perquè la Generalitat executi, amb la màxima celeritat, el projecte per 

ubicar la seu de la Delegació del Govern a la Catalunya Central a l’edifici dels antics 

jutjats, per tal d’unificar tots els serveis territorials en un sol espai  i donar vida al 

Centre Històric, al seu comerç i a la seva restauració.  
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3.1.5. Mantindrem actualitzat el cens de polígons i l’oferta de sòl i de naus industrials 

disponibles. 

3.1.6. Analitzarem el sòl industrial actual per tal de definir i replantejar parcel·les industrials 

majors. 

3.1.7. Estimularem la cooperació entre les institucions i els agents econòmics i socials de 

Manresa i comarca per impulsar millores en la gestió dels polígons. 

3.1.8. Acordarem amb empreses i associacions empresarials actuacions de millora dels 

polígons. 

3.1.9. Treballarem per a la cooperació publicoprivada per a la implantació progressiva de 

sostres solars en edificis industrials i espais no útils dels polígons. I estudiarem la seva 

implantació en grans instal·lacions públiques. 

3.1.10. Actualitzarem l’estudi del transport públic del personal treballador dels polígons, de la 

circulació i de l’accés dels vehicles de transport de mercaderies. 

3.1.11. Facilitarem la col·laboració entre universitats, centres de coneixement i agents socials 

del territori per generar més oferta per millorar la concertació i la generació de noves 

oportunitats de negoci que generin nous llocs de treball. 

3.1.12. Potenciarem el projecte de simbiosi industrial que s’ha dut a terme al polígon de 

Bufalvent per millorar-lo i exportar-lo en altres polígons, i estudiarem la viabilitat per 

crear un polígon sostenible pilot.  

3.1.13. Prestarem assessorament específic per a persones emprenedores de base industrial. 

3.1.14. Reconeixerem el talent industrial de Manresa i comarca. Farem una jornada anual 

amb un reconeixement a la iniciativa més innovadora de la comarca. 

3.1.15. Potenciarem la formació dual d’oficis, com a eina per detectar talent i donar formació 

ajustada a les necessitats de les empreses, sobretot en perfils tècnics, que són els més 

demandants.  

3.1.16. Desplegarem programes de prospecció d'empreses tenint en compte totes les 

polítiques de promoció econòmica (innovació, promoció del comerç, emprenedoria i 

economia social). 

 

 

3.2. LA INNOVACIÓ, LA TECNOLOGIA i LA RECERCA 

3.2.1. Dissenyarem i implementarem un pla d’activitats de promoció tecnològica al territori: 

el Programa de Capacitació Tecnològica. 

3.2.2. Buscarem finançament per a les iniciatives tecnològiques que surtin del Centre 

Tecnològic de Manresa, la Universitat i l’empresa. 

3.2.3. Innovarem i impulsarem l’economia circular. I realitzarem jornades de bones 

pràctiques en economia circular.  
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3.2.4. Aprofitarem l’existència de l’hospital universitari, de la FUB, de la UPC i del CTM per 

potenciar les noves tecnologies aplicades a la salut ‘Living lab’: Innovació amb eines de 

simulació, hàbits de vida saludables o en el suport del malalt terminal.  

3.3.5. Facilitarem un ecosistema innovador entre les PIMES per avançar en la implementació 

de la indústria 4.0 a Manresa i a la comarca. 

 

 

3.3. L’OCUPACIÓ 

3.3.1. Estabilitzarem el personal del Centre d’iniciatives per a l’ocupació (CIO), des d’on es 

promouen els programes d’ocupació, amb més recursos ordinaris de l’Ajuntament. 

3.3.2. Promourem iniciatives d’ocupació especialment dirigides als col·lectius amb més 

dificultats, posant el focus en els aturats de llarga durada, en els joves i en les 

persones amb discapacitat intel·lectual. 

3.3.3. Crearem plans d’ocupació per fer brigades joves de barris i/o de districtes, per tal de 

fomentar també el civisme. 

3.3.4. Donarem a conèixer els serveis d’acompanyament al reconeixement de títols 

acadèmics i d’acreditació de l’experiència laboral per aquelles persones que fa molts 

anys que treballen en un sector i no tenen la titulació que es requereix per seguir en el 

mercat laboral. 

3.3.5. Desenvoluparem programes d’inserció laboral, conjuntament amb els possibles 

ocupadors, per donar a conèixer la possibilitat de reclutar treballadors i treballadores a 

través de l’arrelament social. L’arrelament social és la principal via d’accés a la 

regularitat administrativa per a les persones que no en tenen i viuen al nostre 

municipi. 

3.3.6. Donarem a conèixer als agents econòmics locals la possibilitat de contractar persones 

amb permís de residència i sense permís de treball, persones refugiades i persones en 

situació d’irregularitat administrativa, però amb possibilitats d’assolir un arrelament 

social. 

3.3.7. Impulsarem iniciatives específiques per afavorir la incorporació laboral dels joves 

estrangers i per millorar la qualitat de la seva ocupació, especialment en el cas de les 

dones. 

3.3.8. Sensibilitzarem el conjunt de la població sobre la situació i els drets de les 

treballadores de la llar i les cures per garantir un treball digne al sector. 

3.3.9. Desenvoluparem un programa de suport a les treballadores de les cures que inclogui 

formació, capacitació professional, prevenció de riscos laborals, salut laboral, 

assessoria jurídica i, especialment per a les que treballen en règim d’internes, activitats 

per a la interacció i la sociabilitat. 

3.3.10. Continuarem treballant per millorar la coordinació entre els centres d’ensenyament i 

el teixit empresarial a través de la taula de formació comarcal, per promoure 
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certificats de professionalitat, determinar la formació ocupacional que necessita el 

territori i els perfils professionals que requereix el mercat laboral de Manresa i 

comarca. 

3.3.11. Millorarem la borsa de treball amb un major contacte amb les empreses i una millor 

coordinació de tots els serveis de l’àrea de desenvolupament local. 

 

 

3.4. L’EMPRENEDORIA 

3.4.1. Promourem programes de suport a l’emprenedoria social i solidària per a dones que 

treballen en els sectors més feminitzats o que es troben en situació d’atur. 

3.4.2. Generarem la ‘Ruta de la persona emprenedora’ amb tots els agents que hi treballen a 

Manresa. 

3.4.3. Farem assessorament especialitzat a persones emprenedores d’iniciatives d’àmbit 

industrial. I mentoratge amb empreses del territori. 

3.4.4. Dotarem el territori de vivers industrials per petita o mitjana empresa i/o persones 

emprenedores.  

3.4.5. Crearem una nova línia de microcrèdits per a projectes emprenedors de persones 

joves, premiant els projectes innovadors, basats en recursos locals, amb l’economia 

social i solidària i/o amb l’economia circular. 

 

 

3.5. L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

3.5.1. Impulsarem programes de foment de la cultura emprenedora, de creació de 

cooperatives, i programes formatius que hauran de tenir un vessant tècnic (gestió 

econòmica, financera i comercial i laboral), un vessant de competències transversals i 

una educació en valors i pràctiques cooperatives. 

3.5.2. Potenciarem la fórmula cooperativa per a nous projectes empresarials. 

3.5.3. Realitzarem concursos públics on un dels objectes del contracte sigui que l’obra o 

servei l’hagin de realitzar empreses cooperatives, entitats sense afany de lucre i pimes.  

3.5.4. Promourem, a través de les clàusules socials, una fiscalitat més favorable a projectes 

amb impacte social positiu. 

3.5.5. Juntament amb l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, continuarem treballant 

pel reconeixement de les iniciatives d’economia social i solidària del nostre territori. 

Farem difusió de les iniciatives mitjançant el mapatge i a través de la consolidació de la 

setmana de l’economia social i solidària i la mostra d’Economia Social i Solidària. 

3.5.6. Farem campanyes sobre el consum responsable, ètic i transformador. 

3.5.7. Farem un pas endavant en la compra pública socialment responsable. 
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3.6. EL COMERÇ 

3.6.1. Transformarem el carrer Guimerà en un espai per als vianants, que afavoreixi el 

passeig de les persones i valori i dinamitzi el comerç de qualitat. Un punt de trobada 

que se sumi a l’illa de vianants del Passeig i ben connectat amb la plaça Sant Domènec 

i el Centre Històric.  

3.6.2. Promourem la creació d’un ens amb participació de tot el teixit comercial per 

gestionar, de manera professionalitzada, el comerç de la ciutat. L’objectiu és que 

ofereixi serveis de comercialització, comunicació i promoció conjunta, així com de 

modernització comercial i de formació específica per al comerç. 

3.6.3. Potenciarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la 

dinamització i la vitalitat de Manresa. Promourem accions de col·laboració per 

dinamitzar els diferents eixos comercials de la ciutat. En aquest sentit, potenciarem 

l’aparició d’un espai pilot d’APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana), que veiem 

com una garantia de futur per al dinamisme comercial urbà. 

3.6.4. Seguirem impulsant el mercat de Puigmercadal, millorant l’accessibilitat amb la 

instal·lació d’un ascensor que uneixi el pàrquing amb la zona de venda i també amb la 

resta de plantes de l’edifici. Treballarem per omplir les parades buides, prioritzant el 

producte de proximitat i la instal·lació d’un supermercat cooperatiu. 

3.6.5. Fomentarem les fires tradicionals i artesanals per tal d’establir canals de 

comercialització dels productes de la terra.  

3.6.6. Facilitarem informació sobre els locals buits i agilitzarem les tramitacions entre els 

diferents serveis de l’Ajuntament. Crearem un programa per tal d’incentivar que els 

propietaris de locals buits els posin a lloguer per a noves iniciatives empresarials. 

3.6.7. Revisarem les ordenances que regulen la implantació de noves activitats, especialment 

al Centre Històric, per tal d’eliminar aquells aspectes tècnics que siguin excessius.  

3.6.8. Promourem el consum dels productes agrícoles de km 0: venda directa a finca, al 

mercat, amb cistella setmanal o amb botigues de barri. Donarem suport al projecte del 

Supermercat Cooperatiu. També contribuirem a la creació d’un obrador comunitari 

comarcal per tal que els agricultors puguin oferir productes elaborats a partir dels seus 

excedents. 

3.6.9. Elaborarem i aplicarem programes de sensibilització sobre la funció social del comerç. 

 

 

3.7. EL TURISME 

3.7.1. Sumarem les oportunitats del projecte Manresa 2022 i la posada en marxa del Museu 

del Barroc de Catalunya per donar un impuls a la dinamització turística i cultural. 

Aprofitarem aquest esdeveniment per posicionar Manresa com a referent en 

espiritualitat pel canvi social, educació innovadora i creativitat artística. 
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3.7.2. Transformarem l’entorn de la Cova per tal de dignificar la façana monumental de la 

ciutat, ampliar el parc del Cardener, millorar la connectivitat amb el barri de Sant Pau i 

el camí de la Font de Fans i dotar aquest espai d’activitats de suport al santuari.  

3.7.3. Urbanitzarem el carrer del Balç i aprofitarem la seva atractivitat turística per ampliar 

l’espai visitable del carrer i arribar a acords amb els propietaris per rehabilitar les 

façanes, omplir els locals. 

3.7.4. Manresa ha d’exercir de capital, de punt d’atracció i de referència dels grans actius 

turístics de la comarca, com són el Geoparc i la DO Pla de Bages. Destinarem un local 

del Centre Històric per al Parc Geològic de la Catalunya Central i per la Denominació 

d'Origen del Pla de Bages. 

3.7.5. Aprofitarem el potencial de la Sèquia com a turisme actiu i de natura, en els seus 

diversos vessants: historicista canal medieval, Museu dels Dipòsits vells i Centre de 

l'Agulla. Amb l’ampliació del Parc de l'Agulla, potenciarem que sigui un gran  centre 

multiplicador d'activitats de turisme actiu, amb sortida de rutes en bicicleta, en globus, 

a cavall o a peu, entre altres. 

3.7.6. Millorarem la senyalització i el marcatge del camí de Sant Ignasi conjuntament amb 

tots els municipis pels quals passa el seu recorregut. En l’àrea manresana, 

rehabilitarem l’espai de Santa Caterina. I  agençarem el camí Sant Pau i del Pou de 

Llum al barri de la Balconada. 

3.7.7. El Museu de la Tècnica ha d’evolucionar cap al Museu de la Industrialització i l’Aigua. 

Dels pagesos de regadiu als treballadors tèxtils. I assumir tot el relat de la Manresa del 

segle XIX i primer terç del segle XX. Participarem en la xarxa de ciutats amb patrimoni 

industrial per donar valor als productes locals, especialment el Museu de la Cinteria. 

3.7.8. Crearem la ruta de Berenguer de Montagut, màxim referent de l’arquitectura 

medieval de la ciutat i del país. Mestre d’obres de la Seu, de l’antiga església del Carme 

i del Pont Nou, a Manresa; de l’església de Santa Maria del Mar, a Barcelona, i de la 

Catedral de Mallorca. Manresa ha d’esdevenir la ciutat gòtica de referència prop de 

Barcelona. 

 

 

3.8. LA CULTURA 

3.8.1. Emprendrem el pla d’usos i la diagnosi de l’edifici del Conservatori per tal de convertir-

lo en un centre d’arts escèniques però, sobretot, treballant perquè aquest gran edifici 

es faci més permeable amb el seu entorn i dialogui amb la plaça Sant Domènec. 

3.8.2. Transformarem l’Anònima en un centre de creació artística i de cultura emprenedora. 

I convertirem el seu entorn per tal que esdevinguin un gran espai de lleure per al 

Centre Històric. 

3.8.3. Completarem les obres de l’antic Col·legi de Sant Ignasi perquè esdevingui el Museu 

del Barroc de Catalunya i, el seu claustre, una plaça oberta a la ciutadania. 
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3.8.4. Revisarem el Pla d’Equipaments. Proposem una posada al dia dels espais municipals i 

de les funcionalitats atribuïdes. I un repensament dels Centres Cívics. 

3.8.5. Iniciarem la rehabilitació de l’Auditori Sant Francesc per tal d’aturar-ne l’estat de 

degradació i iniciar la seva transformació com a espai cultural. 

3.8.6. ‘Manresa, Ciutat Àgora’. Volem que les principals ponències dels programes de 

pensament, filosofia i educació —com el Cosmògraf, el Pessics de Saviesa o la 

Universitat Catalana d’Estiu, entre altres— puguin enregistrar-se i difondre’s a la xarxa. 

3.8.7. Conscients que el cor de la cultura d’aquesta ciutat són les entitats, vetllarem per les 

seves necessitats i estarem amatents a les seves propostes. 

3.8.8. Donarem suport a les entitats de cultura popular, com a element d’identitat de la 

ciutat i del país, especialment a través de programes específics per a les escoles. I 

trobarem l'espai adequat per exposar, de manera permanent, la rica imatgeria de la 

ciutat.     

3.8.9. Des de Memòria Històrica, proposem la consolidació dels espais i itineraris que 

configuren la xarxa d’espais de memòria de la ciutat: seguirem amb la dignificació del 

refugi de la Renaixença; executarem un projecte artístic singular per al magatzem del 

lapidari del Museu Comarcal a la Reforma; i continuarem les accions educatives i 

divulgatives al voltant de la memòria històrica, sobretot en les joves generacions. 

3.8.10. Continuarem impulsant les biblioteques com a espais cabdals d’accés al coneixement, 

trobada i difusió per a totes les persones. I afavorirem la seva col·laboració amb la 

Universitat, els centres educatius i els programes impulsats des de la Regidoria de 

Cultura. 

3.8.11. Crearem un ‘Espai Maker’ a la Biblioteca del Casino per treballar amb noves 

tecnologies. 

3.8.12. Treballarem amb la Generalitat per trobar la millor ubicació per al nou Arxiu Comarcal, 

que haurà d’incloure també l’Arxiu Municipal. 

3.8.13. Consolidarem  la Festa del Riu, el Festivalet de Circ i el Festival de Dansa Batecs a la 

programació cultural de la ciutat com a herència de la Capitalitat Cultural 2018. 

3.8.14. Consolidarem en l’àmbit nacional el festival Manrusiònica com a proposta d’art, lleure 

i música electrònica. 

3.8.15. Continuarem el suport econòmic a la rehabilitació de la Seu i a la seva dinamització 

com a atractiu turístic, i treballarem per dignificar i promoure el seu important fons 

museístic. 

3.8.16. Signarem un conveni amb el Palau Robert per tal d’itinerar algunes de les seves 

produccions. 

3.8.17. Treballarem per fer produccions pròpies en el marc del projecte expositiu del Centre 

Cultural el Casino. 

3.8.18. Treballarem en xarxa amb totes les regidories per dur a terme projectes transversals 

com ‘Mou.Te Teatre Social’, ‘Apropa Cultura’, els tallers col·lectius creatius, la 
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producció d’espectacles inclusius, el projecte Manresa-Mauthausen o el projecte 

AMIC. 

3.8.19. Repensarem conjuntament com volem que siguin les grans festes de la ciutat. 

Començarem perquè infants, joves, adults, i persones grans decideixin quines 

activitats i concerts programem per Festa Major, i incorporarem activitats per a joves i 

infants a la Festa de la Llum. 
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Capítol 4. CIUTAT VERDA 

 

Volem una ciutat verda que estimi aquest magnífic entorn natural que ens envolta. Cal 

potenciar-lo. I és l’hora també de fer créixer el verd dins la ciutat. Volem uns carrers i unes 

places agradables per a tothom. Una ciutat amable per anar a peu o amb bicicleta, i amb un 

bon servei de bus urbà.  

Volem transformar espais de la ciutat per unir barris, perquè Manresa sigui una ciutat de 

trobada entre persones. I com que Manresa no s'acaba allà on deixa d'haver-hi asfalt, volem 

preservar i millorar l'Anella Verda i connectar-la amb la xarxa de passejos arbrats i zones 

verdes del nucli urbà, per anar creant una ciutat més agradable, més saludable. Una Manresa 

viva, inclusiva i accessible. Una Manresa per a tothom, que aposti fermament també per les 

energies renovables i lideri la lluita contra el canvi climàtic. 

 

 

4.1. L’ANELLA VERDA I ELS PARCS URBANS 

4.1.1. Completarem l’obertura de la ciutat cap al riu per transformar el parc del Cardener en 

un corredor natural de 9 quilòmetres, que ens ofereixi nous espais per al lleure, 

l’esport, la salut i tota mena d’activitats.  

4.1.2. El riu és un espai privilegiat i estratègic que cal potenciar i cuidar. Actuarem a 

Valldaura, per transformar l’espai que ocupava la Carpa del Riu. Millorarem les 

connectivitats i treballarem per transformar l’entorn de la Cova per ampliar el parc del 

Cardener i connectar-lo amb el camí de la Font de Fans i la Creu del Tort.  

4.1.3. Ampliarem el Parc de l'Agulla, el gran espai de lleure de la ciutat i la comarca, per fer-

lo més atractiu i ampli.  Paral·lelament, planificarem la construcció d’unes piscines 

d'estiu. 

4.1.4. Continuarem ampliant la xarxa de zones verdes a partir de la nova urbanització i de la 

recuperació d'espais fins ara no utilitzats. Aquesta ampliació es farà seguint la 

planificació d'itineraris verds que tindran continuïtat. 

4.1.5. Millorarem l’accessibilitat entre el Passeig i el carrer de Circumval·lació, per fer més 

accessible l’entrada del parc de Puigterrà, i impulsarem la transformació de l’espai que 

ocupava l’antiga Pista Castell per millorar aquest gran parc. 

4.1.6. Transformarem l’antiga carretera de Barcelona, entre el pont Vell i el pont de Sant 

Francesc, per fer-hi un recorregut per a vianants que esdevingui un mirador de la 

façana monumental de la ciutat.  

4.1.7. Crearem ‘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 Marcetes, a Viladordis. Hi crearem àrees de descans, 

aparcaments i punts d’informació dels recorreguts a peu i en bicicleta. Realitzarem, 

també, les connexions entre el Congost i la Torre Lluvià, entre el Parc del Cardener i el 

Poal, i entre el Cardener i la riera de Rajadell. 
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4.1.8. Crearem nous itineraris a l’Anella Verda, especialment cap a la riera de Rajadell, 

aprofitant la nova passarel·la de Can Poc Oli. Promourem el coneixement dels nous 

itineraris que ofereix aquesta infraestructura, que permet gaudir de l'aiguabarreig de 

la riera de Rajadell amb el riu Cardener i de la gran concentració de pedra seca. 

4.1.9. Continuarem promovent el sector agrari del municipi i la comarca, perquè és un sector 

econòmic amb capacitat de créixer, perquè conserva un paisatge del qual tothom 

gaudeix i, sobretot, perquè permet que la ciutadania pugui consumir productes de 

temporada i de proximitat.  

4.1.10. Continuarem difonent la feina dels productors agraris i els donarem suport en la 

millora dels canals de comercialització. I els ajudarem, a augmentar el valor afegit dels 

seus productes amb iniciatives com un obrador comunitari perquè puguin transformar 

els seus productes. 

4.1.11. Replantejar el sentit i el funcionament dels horts municipals. Volem que les parcel·les 

públiques es destinin, de forma prioritària, a la recerca i innovació en el sector agrari 

(com s’ha fet amb la recuperació de varietats antigues de vinya a la Torre Lluvià), a la 

incorporació de nous pagesos, a la promoció de la cohesió social a través de projectes 

associatius, i a la gestió modèlica de finques amb criteris de sostenibilitat i conservació 

de la natura. 

4.1.12. Farem del pati del Casino un gran parc verd i multifuncional que es pugui utilitzar els 

365 dies de l’any. La seva situació cèntrica i lliure de cotxes, la facilitat d’accés i les 

sinergies que sumi amb la biblioteca i el centre cultural justifiquen que el pati del 

Casino aculli un parc de gran qualitat, referent per a totes les edats, i que sigui 

dissenyat de manera participada amb entitats i ciutadania. Proposem que compti amb 

una zona enjardinada, amb espais de repòs,  un parc infantil i un espai per a petits 

concerts i activitats culturals a la fresca. 

4.1.13. Planificarem una xarxa de parcs de qualitat que doni resposta a la demanda de tantes 

famílies que, massa vegades, no troben zones idònies per al lleure. Necessitem espais 

d’oci familiar a l’aire lliure, diversos, innovadors, ben cuidats i repartits per tota la 

ciutat, atractius per als infants i també agradables per a les persones grans. 

4.1.14. Promourem la corresponsabilització entre Ajuntament, comerços i ciutadania en el 

manteniment de parcs i jardins. 

4.1.15. Crearem un viver de pagesos perquè, durant tres anys, els nous agricultors puguin 

engegar el negoci sense necessitat d’una gran inversió inicial. 

4.1.16. Destinarem el 0,5 % de la recaptació de l'impost de l'IBI a la conservació del medi 

natural i la biodiversitat, com una manera de compensar la transformació urbana del 

territori.  

4.1.17. Treballarem acords amb els propietaris de patrimoni històric per a la seva conservació 

i promoció: pous de glaç, pedra seca o Torre dels Comtals, entre altres. 

4.1.18. Aprofitarem el projecte de les Vies Blaves del Cardener i el Llobregat per dissenyar un 

triangle d’itineraris agradables entre tots dos rius i la Sèquia que posicionin Manresa 

com a referent del cicloturisme i el turisme de natura. 
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4.1.19. Promourem, juntament amb les entitats ambientals i la ciutadania, mesures per a la 

millora dels espais naturals i les poblacions de fauna autòctona. 

 

 

4.2. LA MOBILITAT I L’ESPAI URBÀ 

4.2.1. Redactarem i començarem a executar un nou Pla de Mobilitat, perquè és essencial 

definir el model de ciutat que volem. Un model que prioritzi els desplaçaments a peu, 

en bicicleta, en transport públic i en altres vehicles sostenibles, i que trobi el millor 

encaix per al vehicle privat, i que tingui en compte la mobilitat supramunicipal. 

4.2.2. Transformarem el carrer Guimerà en un espai per als vianants, que afavoreixi el 

passeig de les persones i doni valor a un comerç de qualitat. Un punt de trobada que 

se sumi a l’illa de vianants del Passeig i ben connectat amb la plaça Sant Domènec i el 

Centre Històric.  

4.2.3. Executarem, conjuntament amb la Generalitat, l’avinguda dels Països Catalans entre 

la Plaça Prat de la Riba i la zona dels Trullols, un vial que millorarà notablement la 

mobilitat de la ciutat. 

4.2.4. Completarem la plaça de la Bonavista enderrocant les edificacions que queden 

pendents i ampliant el parc. I estudiarem la possibilitat de construir-hi un aparcament 

subterrani.  

4.2.5. Lluitarem pel desenvolupament de la Fàbrica Nova, perquè la ciutat guanyi un gran 

parc urbà i una nova zona d’activitat econòmica que relligui els barris de les Escodines, 

Sagrada Família i Vic-Remei. 

4.2.6. Transformarem el carrer Sant Andreu amb plataforma única i prioritat per a vianants 

per tal de connectar el carrer del Remei amb l’illa de vianants de Sobrerroca i plaça 

Major i facilitar, així, que les persones usuàries de l’hospital puguin arribar a la plaça 

Major amb seguretat. 

4.2.7. Seguirem treballant en el projecte ‘Espais buits’, especialment al Centre Històric, per 

vetllar pel manteniment d’espais obsolets i en desús per tal d’integrar-los a l’espai 

públic, donar-los una millor imatge i dotar-los d’activitat (parcs infantils, horts urbans, 

etc.). 

4.2.8. Repensarem la carretera de Vic per fer-la més agradable i funcional i transformar-la en 

una avinguda amb més espai per als vianants. 

4.2.9. Ampliarem la plaça Sant Ignasi i obrirem el claustre de l’Antic Col·legi Sant Ignasi 

perquè esdevingui un nou espai públic de la ciutat.  

4.2.10. Completarem l’obertura de l’avinguda Francesc Macià, entre la carretera del Pont de 

Vilomara i el carrer Sant Cristòfol, per millorar la mobilitat al barri de la Sagrada 

Família. 
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4.2.11. Reurbanitzarem l’avinguda de la Pirelli per resoldre els dèficits històrics d’aquest vial 

que és l’espina dorsal del polígon del Pont Nou i l’eix de connexió entre Sant Joan i 

Manresa.  

4.2.12. Treballarem coordinadament amb els municipis de Santpedor, Sant Fruitós i Sant Joan 

per habilitar recorreguts per a vianants i ciclistes per aconseguir una mobilitat més 

sostenible.  

4.2.13. Planificarem la remunicipalització de la zona blava tenint en compte que, el 2023, 

l’Ajuntament en recuperarà la gestió. La política de preus es basarà únicament en 

criteris de mobilitat i els beneficis revertiran en la seva millora i en el transport públic. 

4.2.14. Planificarem el transport públic interurbà que centralitza Manresa i preveurem la 

ubicació estratègica dels nusos intercanviadors de modes de transport urbà i interurbà 

per facilitar la mobilitat.  

4.2.15. Preveurem zones d’aparcament gratuït a la perifèria de la ciutat i vincularem aquestes 

zones amb parades de les línies regulars del bus urbà.  

4.2.16. Estudiarem l’ampliació de la xarxa de carrils bici de la ciutat, en el marc del nou Pla de 

Mobilitat. 

 

 

4.3. L’URBANISME 

4.3.1. Lluitarem pel desenvolupament de la Fàbrica Nova, perquè la ciutat guanyi un gran 

parc urbà i una nova zona d’activitat econòmica que relligui els barris de les Escodines, 

Sagrada Família i Vic-Remei. 

4.3.2. Elaborarem el Pla Especial de Ferrocarrils de la Generalitat amb la voluntat d’integrar 

línia de tren a la ciutat, la qual cosa permetrà alliberar espai i eliminar la barrera i la 

segregació entre els barris del Passeig, carretera de Santpedor i Vic-Remei. 

4.3.3. Transformarem la zona entre el passeig del Riu i la Cova en una nova zona d'activitats 

que millori l’entrada a la ciutat, que doni continuïtat al Parc del Cardener i que enllaci 

amb el camí de la font de Fans i la Creu del Tort. 

 

 

4.4. EL MANTENIMENT I LA NETEJA 

4.4.1. Garantirem una inversió anual d'1 milió d'euros, com a mínim, en el manteniment de 

l’espai públic. 

4.4.2. Mantindrem el pla d'eliminació de barreres arquitectòniques, d’accessibilitat i 

d’ampliació de voreres per fer una ciutat més inclusiva per a totes les persones.  

4.4.3. Establirem canals estables de comunicació amb la ciutadania per a conèixer les seves 

necessitats de manteniment i neteja en relació a la millora dels carrers. 
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4.4.4. Ampliarem la brigada de manteniment, perquè és la millor fórmula per afrontar una 

bona part dels manteniments de les escoles, parcs infantils i mobiliari urbà, entre altres, 

de manera ràpida i econòmica. 

 

 

4.5. LA SOSTENIBILITAT 

4.5.1. Implantarem un nou model de recollida de residus, mitjançant contenidors 

intel·ligents, per doblar el percentatge de recollida selectiva i arribar al 60%.  

4.5.2. Promourem l’eliminació dels plàstics d’un sòl ús a la ciutat, en col·laboració amb la 

ciutadania i els comerços de Manresa. 

4.5.3. Planificarem la instal·lació de tecnologies per aprofitar les energies renovables, tant per 

als equipaments municipals com també promoure les instal·lacions privades. 

4.5.4. Facilitarem la instal·lació de camps solars en l'espai urbà o a l'entorn natural. 

4.5.5. Crearem la figura de l'assessor energètic per orientar en la presa de decisions sobre 

reformes d'instal·lacions públiques o privades i triar les opcions més eficients. 

4.5.6. Ampliarem les instal·lacions de punts de càrrega de cotxes, motos i bicicletes 

elèctriques. 


