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Ara fa dos anys, des d’ERC ens vam presentar a
les eleccions municipals amb un projecte: transformar Manresa posant per davant les persones. Amb set regidors, vam assajar un acord de
coalició per tal d’avançar en un pacte en aquesta direcció. El moment polític que el país viu, i
la possibilitat de formar un equip fort a la ciutat que incorporés també la nostra sensibilitat,
va fer que el febrer de 2016 finalment entréssim
al govern municipal: d’això no fa ni un any i mig!

I tot i alguns moments convulsos, les pròpies dificultats ens han enfortit com equip. A la meitat d’aquest
mandat, doncs, des del Grup municipal d’ERC estem
convençuts que estem avançant en bona part dels
nostres objectius. Que hem fet coses, és clar, i que
n’hem après moltes més encara. Tot plegat, per reiterar el nostre compromís amb la ciutat i amb tots
vosaltres, manresanes i manresans. Un compromís
que també ho és de país: plegats construïm una
nova república.

ERC Manresa
Plaça Major, 17, Pral. 1a
93 872 63 52
www:esquerra.cat/manresa
+ manresa@esquerra.cat
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A ERC treballem per les persones
El projecte d’ERC és
el d’un país just, on la
ciutadania tingui les
mateixes oportunitats.
I això es fonamenta en
uns municipis diversos,
de benestar avançat,
inclusius i cohesionats,
amb una economia
productiva en la qual
tothom pugui prosperar
i viure dignament.

Més enllà d’una mirada assistencial

Millorant la qualitat de Manresa

Des de les nostres responsabilitats a
l’Ajuntament, hem treballat per millorar les condicions de vida de les persones, procurant que tothom pugui viure
amb dignitat i dedicant una atenció especial als que més ho necessiten. Més
enllà d’una mirada assistencial, també
hem ampliat els programes per la creació
d’ocupació i de formació, i s’hi han pogut
acollir moltes més persones. I han crescut
les beques de menjador i els ajuts socials
a les famílies o els serveis a la gent gran.
Accions que han vingut reforçades amb
les polítiques del Govern de la Generalitat,
des de conselleries on ERC hi té la responsabilitat primera.

I al mateix temps, hem insistit a millorar la qualitat de Manresa, dels barris i
dels serveis municipals. Teníem clar que
el manteniment havia quedat endarrerit
i ja podem dir que enguany s’han reprès
a Manresa els nivells d’inversió que havien anat minvant. I tot això planificant el
futur, amb una atenció especial al Centre
Històric, a la reserva per habitatge social
assequible, als espais lliures, a la mobilitat, a l’activitat econòmica i a l’Anella Verda de la ciutat.

Acostant representants institucionals
Per això a ERC ens preocupen
especialment les desigualtats creixents,
que provoquen la pobresa i l’exclusió
social també a Manresa. Som conscients
que no podem generar els llocs de treball
necessaris, ni arribar a atendre totes les
necessitats de les famílies de la ciutat
tan pel que fa a ingressos, habitatge...
però treballem en una perspectiva local
i nacional, convençuts que aquest canvi
només serà possible amb la propera
República Catalana.

Precisament, els darrers mesos des d’ERC
Manresa hem acostat a la ciutat diputats i consellers de la Generalitat que tenen responsabilitats en àmbits tan importants com la salut, els serveis socials,
la dependència o treball: Rufian, Tardà,
Chakir El Homrani, Comín, Bassa, Salvadó,
Tresserras o Sanglas han estat amb nosaltres per explicar què estan fent ara i què
proposem en cadascun d’aquests àmbits
quan disposem de la República Catalana.

Volem créixer amb vosaltres
Al capdavall, ens agrada també d’impulsar un estil de govern fonamentat en la
transparència, la proximitat i la participació. Per això, a ERC Manresa volem créixer encara més, obrint la nostra formació
a totes les persones amb qui compartim
projecte i tarannà: prenent les decisions
plegats, amb simpatitzants, militants i
representants institucionals. És així com
ho hem fet sempre, amb encerts i amb ensopegades, és clar. Però convençuts que
aquest treball és la millor manera de fer
política a la ciutat i al país: construint una
República Catalana que garanteixi el benestar de tota la ciutadania.

Et vols incorporar al nostre grup? Truca al 93 8726352 o escriu-nos a manresa@esquerra.cat: coneixeràs el nostre projecte de més a prop i com hi pots col·laborar!
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Què estem fent? I què farem?
Ara fa dos anys ens vam presentar amb un compromís de treball: 40 accions per transformar la ciutat.
Per això, al cap del temps, ens agrada passar comptes: més del 75% d’aquelles propostes avui es troben
en estat d’execució o enllestides. Per a les altres caldrà esperar (ampliar el Parc de l’Agulla, rehabilitar
els edificis municipals de Vallfonollosa...) o assumir que no seran possibles, sigui per prudència o per
oportunitat (creació del síndic de les persones).
PARTICIPACIÓ
-Hem multiplicat per tres la participació als pressupostos participatius de
2017
- Hem realitzat fins a 17 Sessions de debat temàtiques (Diàlegs) en el procés
participatiu per elaborar el Pla de Govern 16-19 .
- Hem iniciat la revisió del Reglament de Participació Ciutadana

ACCIÓ SOCIAL
- Hem ampliat les beques menjador al 100% fins arribar a més de 600 infants. I
hem incorporat l’ajuda al pagament de l’IBI per a les famílies monoparentals, i
incrementat les ajudes per pagament de subministres a les persones amb risc
d’exclusió social i pobresa energètica
- Hem creat la Taula del tercer Sector i hem impulsat la descentralització del
Banc d’aliments de Barcelona amb una delegació a la nostra ciutat per a tota
la Catalunya central. El nou magatzem a Manresa permetrà l’accés de les entitats més petites a aliments i en tindrem molts més de frescos.
- Impulsarem la campanya “Fes costat als veïns” per tal que la ciutadania partícipi en la detecció i suport de les persones vulnerables que viuen soles.

COOPERACIÓ:
- Hem desencallat l’acollida de persones refugiades a Manresa, amb el Consell Comarcal i d’altres municipis del Bages, i hem impulsat les mostres anuals
d’economia social (2016 i 2017) d’acord amb les regidories d’Emprenedoria i
Cohesió.

HABITATGE
- Estem aconseguint més habitatges de lloguer social i assequible. Enguany ja
en tenim fins a 207 entre habitatges propis, de FORUM, de l’ACH i els cedits
per particulars o en règim de masoveria urbana.

OCUPACIÓ
-Hem duplicat el pressupost de 2016 fins arribar a 4,5M d’euros, sense incrementar gairebé l’esforç municipal (730.000€).
- Hem reeditat el programa Ocupació al Bages
- CIO: 25.568 consultes vinculades al mercat de treball del Bages, amb 197 insercions. Increments també a la resta de programes.
- Creació de llocs de treball a l’Ajuntament: 119 Plans d’ocupació.
- El Projecte treball als barris/Dinamo celebra 10 anys: creació Casa d’Oficis a
l’Aranya / 12 persones: Formació professionalitzadora amb 6 mesos de contracte treball / 228 persones ateses, amb 113 contractacions laborals més.

URBANISME
- Hem aconseguit aprovar un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) amb el més gran consens de la història, tot recuperant prop de 30.000
metres quadrats de sòl destinat a equipaments.
- Hem reconduït la urbanització de la plaça de la Bonavista, optimitzant el seu
futur funcionament i guanyant 3000 m2 de zona verda.
- Hem afrontat amb decisió la millora de l’espai públic a través d’un pla de xoc
dotat amb 1M d’euros aquest 2017.
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Què estem fent? I què farem?
ANELLA VERDA
Hem obert la Torre Lluvià tots els diumenges i festius, amb el Centre d’interpretació de
l’Anella Verda. Hem publicat el mapa dels itineraris i hem organitzat diverses activitats
per promoure el coneixement dels productes agraris locals.

CULTURA
- Hem afrontat el projecte de l’Antic Col·legi Sant Ignasi com a referent cultural i turístic
amb obres per 800.000€ el 2016 i, des d’aquest juliol, amb una nova fase de 629.000€
que dotarà l’edifici d’uns nous accessos.
- Hem establert un acord intermunicipal amb Clam, el Festival Internacional de Cinema
Social de Catalunya.
- Ens hem compromès en la recuperació del centre històric (saltaterrats, embelliment de
parets i mitgeres...) i de la memòria col·lectiva (commemoració any Planes, homenatge
als manresans deportats als camps nazis).
- Estem commemorant el centenari de les Bases de Manresa i avançant en el Pla Director
Manresa 2022. I organitzarem la Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018
- Traslladarem el Centre de Normalització Lingüística Montserrat a un nou espai més
ampli i funcional, adequarem l’espai Auditori al Casal de les Escodines i impulsarem l’activitat a l’Anònima per afavorir-ne l’apropiació ciutadana.

JOVENTUT
- Hem consolidat l’Oficina Jove del Bages i dinamitzat l’Espai Joan Amades i el Casal de la
Kampana. I hem reincorporat dues impulsores de Garantia Juvenil per millorar l’ocupació
entre els joves.

DONA
- Hem recuperat la regidoria de la Dona, impulsant el Consell Municipal de la Dona i aprovant el seu reglament. I hem posat en marxa el 2n Pla d’Igualtat de gènere per combatre
les desigualtats entre dones i homes.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
- Hem reubicat el CEDEM al Palau Firal.
- Hem impulsat el programa Consolida’t en col·laboració amb la FUB per formació i
l’assessorament personalitzat a emprenedors i hem augmentat microcrocrèdits dels
50.000€ el 2015 als 100.000€ de 2017
- Hem donat un nou impuls de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària
(XMESS) i establert un nou projecte d’Innovadors i experimentals amb actuacions per
fer difusió sobre temes d’Economia social i solidària, i contribuir al seu desenvolupament
- Col·laborem amb PIMEC en projectes per ajudar al creixement de les empreses i per
facilitar el relleu generacional

AJUNTAMENT PROPER I TRANSPARENT
- Hem aprovat la nova Ordenança d’administració electrònica i transparència, i hem obtingut la màxima puntuació “Infoparticipa”
- Seguirem treballant per completar la digitalització dels procediments municipals, millorant-ne l’eficiència.
Sol·licitud d’inscripció

com a amic/amiga
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Vols ser amic/amiga d’Esquerra Republicana?
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Dades personals

Escriviu amb lletra clara i majúscules

Nom i cognoms
DNI

Data de naixement

Adreça
Població
Telèfon fix

Codi postal
Telèfon mòbil

Signatura

Correu electrònic

Reservat per a la Secretaria de Finances i Administració
Data d’entrada

En compliment del que disposa
la Llei orgànica de 15/1999 de
protecció de dades de caràcter
personal quedo assabentat/da
que les meves dades identificatives estan emmagatzemades
en un fitxer automatitzat
titularitat d’Esquerra Republicana de Catalunya que té per
finalitat la gestió administrativa
i organitzativa.

Número d’amic/amiga

